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คําจํากัดความ 
 
กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง   พระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ .ศ .  2535  

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต . ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผอนผัน 

หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน

และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

กองทุนรวม / กองทุน หมายถึง  กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงิน

ที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย และ

จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน .  25/2552 รวมทั้ งประกาศอื่นๆ   

ที่เก่ียวของ 

การบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดีและ

พรอมที่จะใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหา

ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ดังกลาวดวย   ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 รวมท้ังการบริหาร

อสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ี

เก่ียวของกําหนด 

การประเมินคา หมายถึง  การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพย หรือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอ

ประชาชน  โดยมีวิธีการประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการ

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เง่ือนไข 

และขอจํากัดทางกฎหมาย  ขอจํากัดอื่นของการใชประโยชน 

รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน  และรายละเอียดอื่นท่ี

เก่ียวของ รวมทั้งการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 
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การสอบทานการประเมินคา  หมายถึง   การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลคาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสิน 

กลุมบุคคลเดียวกัน หมายถึง กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไข

เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  กลุมบุคคลธรรมดาท่ีทําหนาท่ีพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบ  

ในการตัดสินใจลงทุนหรือจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมตามท่ี

กําหนดในขอ 13 ของเอกสารฉบับนี้  

โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได  และนําไปจดทะเบียนเปน   

กองทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เจาของอสังหาริมทรัพย หมายถึง ผูมีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุน รวมถึงบุคคลที่เก่ียวของ 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ได รับใบอนุญาตการ

ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยที่ ได รับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปนบริษัทประเมิน

มูลคาทรัพย สินที่อยู ในบัญชีรายชื่อ ท่ีได รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการให

ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักเพื่อ

วัตถุประสงคสาธารณะ พ.ศ. 2552 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
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บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง  บุคคลท่ีเ ก่ียวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  อาทิ  ผู ดูแล

ผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

เปนตน  ทั้งนี้  ตามรายละเอียดที่ กําหนดในประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เ ร่ือง การกระทําที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและ

หลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม 

บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ัง

และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

ผูจัดการกองทนุรวม หมายถึง ผูทําหนาท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย 

ผูจัดจําหนาย หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย

หลักทรัพยและผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท

การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

ผูเชาพ้ืนที่สงเสริมการขาย  
(Promotion-area Tenants) 

หมายถึง ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายเพื่อการจําหนายสินคา ใหบริการ และ/หรือ

จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

ผูเชารายยอย (Retail Tenants) หมายถึง ผูเชาพ้ืนที่อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งมีพื้นที่ภายใต

สัญญาเชาตํ่ากวา 800 ตารางเมตร 

ผูเชาหลัก (Anchor Tenants) หมายถึง ผูเชาพื้นที่อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งมีพื้นที่ภายใต

สัญญาเชาต้ังแต 800 ตารางเมตร ขึ้นไป และไมรวมถึงผูเชาสํานักงาน 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่มีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา

ดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม  
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ผูจองซื้อทั่วไป หมายถึง ผูลงทุนท่ีจองซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการท่ัวไปตามที่ระบุไวในหนังสือ   

ชี้ชวน และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

  (1)  ผูจองซื้อพิเศษ 

  (2)  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย 

 ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ผูจองซื้อพิเศษ หมายถึง ผูลงทุนที่หนังสือช้ีชวนระบุวิธีการจัดสรรไวแยกตางหากจากผูจองซื้อ

ทั่วไป โดยผูลงทุนดังกลาวเปนบุคคลที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก)  ธนาคารพาณิชย 

(ข)  บริษัทหลักทรัพยเพ่ือการจัดการทรัพยสินของตนเอง 

(ค)  บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 

(ง)  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   

      หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

(จ)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฉ)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ช)  กองทุนประกันสังคม 

(ซ)  กองทุนรวมท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 

       ตลาดหลักทรัพย 

(ฌ) สภากาชาดไทย 

(ญ) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน 

(ฎ)  สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ 

(ฏ)  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

(ฐ)  กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขายหนวยลงทุน 

      ตอผูลงทุนเปนการท่ัวไป 

(ฑ) ผูลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (ช) 

(ฒ) ผูลงทุนตามท่ีสํานักงานใหความเห็นชอบ 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึง ผูจองซื้อพิเศษที่เปนบุคคลใดบุคคลหน่ึง ดังตอไปนี้ 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ข)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ค)  กองทุนประกันสังคม 

(ง )  กองทุนรวมท่ีจัด ต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ   

ตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมที่เสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุน

เปนการท่ัวไป 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

4



 

 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหาร

หรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ

ลงทุน   

ผูลงทุนตางดาว หมายถึง ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในท่ีดินเสมือนคนตางดาว

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี 

ผูสอบบัญชี  หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายช่ือที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

ผูสนับสนุนการขาย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหนวย

ลงทุนของกองทุน 

พ้ืนที่ซึ่งกองทนุรวมเขาลงทนุครั้ง
แรก 

หมายถึง พื้น ท่ีบางสวนของอาคารโครงการ  ฟวเจอร  พารค  รัง สิต   ตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดในสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค 

รังสิต และสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชนอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ 3.2 

พ้ืนที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี
คาตอบแทนสิทธิการเชา 

หมายถึง พื้นที่ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนท่ีผูเชาพื้นที่ไดทํา

สัญญาเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาวและชําระคาตอบแทน

สิทธิการเชา(คาเซง) ใหแกผูใหเชาเดิมแลวกอนวันที่กองทุนรวมเขา

ลงทุน 

พ้ืนที่สงเสริมการขาย     
(Promotion Area) 

หมายถึง พื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลาง (Common Area) ของอาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิต สําหรับใหผูประกอบการเชาเพื่อจัดกิจกรรม

ทางการตลาด อาทิ  การจําหนายสินคา ใหบริการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขาย การนําเสนอสินคา และบริการใหม และสําหรับการเชาเพื่อ

ติดต้ังเคร่ืองจําหนายสินคาหรือเคร่ืองใหบริการอัตโนมัติ อาทิ ตูเกมส

หยอดเหรียญ ตูสต๊ิกเกอร เคร่ืองพิมพสัมผัส ตูคาราโอเกะ ตูคีบตุกตา 

เปนตน ทั้งนี้ พื้นที่สงเสริมการขายเปนพื้นที่ในสวนที่นอกเหนือจากพื้นที่

ใหเชาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

พ้ืนที่สวนกลาง                 
(Common Area) 

หมายถึง พื้นทางเดินภายในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต และพื้นท่ี

สงเสริมการขาย 
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พ้ืนที่สวนใหบริการ  
(Service Area) 

หมายถึง พื้นท่ีภายในอาคารของอาคารโครงการ  ฟวเจอร  พารค  รังสิต   

นอกเหนือจากพื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง และพ้ืนที่จอดรถยนตใน

อาคาร  อันไดแกหองเค ร่ือง  พื้นที่ ในบริ เวณท่ีติดต้ังงานระบบ

สาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมทั ้ง

สํานักงานของบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด เปนตน 

พ้ืนที่ใหเชา (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิตโดยไมรวมพื้นที่

สวนกลาง พื้นที่บริการ และพ้ืนที่จอดรถยนต 

ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีรับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการ

ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการท่ี

กําหนดไวในโครงการ  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ทั้งหมด เม่ือส้ินวันทําการที่คํานวณ  

รายงานการประเมินคา    หมายถึง   รายงานการประเมินคา ซึ่งจัดทําโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุ

รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการประเมินคาหรือการสอบทานการ

ประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานดังกลาว  

รายไดประจํา   หมายถึง   รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําท่ีกองทุนรวมไดรับเนื่องจาก

การใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาเชา   

คาใหสิทธิการใชพื้นที่ เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของ

รายไดดังกลาวดวย 

วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน หมายถึง วันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค   

รังสิต และสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชนอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต กับ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

วันทําการ หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
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สน. 25/2552 

 

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

หลักเกณฑ  เ ง่ือนไข  และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

สถาบันการเงิน  หมายถึง  สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบัน

การเงิน  

สัญญาเชาที่ดิน หมายถึง สัญญาเชาท่ีดินโฉนดเลขที่ 310 ระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

และบริษัท พิพัฒนสิน จํากัด ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2534 และบันทึก

ขอตกลงตอทายสัญญาเชา ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2539 และสัญญา

เชาที่ดิน โฉนดเลขท่ี 92118 ระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และ

บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ซึ่งสัญญาเชา

ดังกลาวจะส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัท รังสิต

พลาซา จํากัด และบริษัท พิพัฒนสิน จํากัดไดลงนามในสัญญาเชา

ที่ดิน โฉนดเลขท่ี 310 และ 92118 มีกําหนดระยะเวลาการเชาเปน

เวลา 5 ป นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 

โดยสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับในวันที่มีการจัดต้ังกองทุนรวม และ

สัญญาเชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 310 และ 92118 มีกําหนดระยะเวลาการ

เชา15 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2584 

สัญญาเชาอาคาร หมายถึง สัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ระหวาง บริษัท รังสิต 

พลาซา จํากัด และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอร

พารค  

สัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และ        
หาประโยชน 

หมายถึง สัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารฟวเจอร พารค รังสิต 

ระหวาง บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และกองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

สํานักงาน หรอื สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

อัตราการเชาพ้ืนที่  
(Occupancy Rate) 

หมายถึง อัตรารอยละของพื้นที่ที่มีการเชาจริงตอพื้นที่ใหเชา 
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ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  

ที่อยูบริษัทจัดการ  :   เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร  ชั้น 7  ชั้น 21 และชั้น 26 

   ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)  :  กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

1.2   ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)  :  Future Park Leasehold Property Fund  

1.3  ชือ่ยอ  :  FUTUREPF  

1.4   ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน    

โดยบริษัทจัดการจะย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เพ่ือใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

1.5  ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

1.6  อายุโครงการ  :    ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

 2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  6,233,161,000 บาท (หกพันสองรอยสามสิบสามลานหนึ่งแสน 

หกหม่ืนหนึ่งพันบาท)      

• จํานวนเงินทุนในการเสนอขายคร้ังแรก  :  4,733,161,000 บาท  ( ส่ีพันเจ็ดรอยสามสิบสามลานหน่ึงแสน 

หกหม่ืนหนึ่งพันบาท) 

• จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1  :    1,500,000,000 บาท* (หนึ่งพันหารอยลานบาท) 
(* จากการจําหนายหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนเดิม 900 ลานบาท 

และเงินกูยืม 600 ลานบาท)    

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน    :   10 บาท  

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  :  529,566,100.00 (หารอยย่ี สิบเกาลานหาแสนหกหม่ืนหกพัน 

หนึ่งรอยหนวย) 

• จํานวนหนวยลงทุนเสนอขายครั้งแรก    :  473,316,100 หนวย ( ส่ีรอยเจ็ดสิบสามลานสามแสนหนึ่งหม่ืน 

หกพันหนึ่งรอยหนวย) 

• จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม  :   56,250,000.00 (หาสิบหกลานสองแสนหาหม่ืนหนวย) 

 ในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1  

2.4  ประเภทหนวยลงทุน   :   ระบุชื่อผูถือ 
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   2.5  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  :   16 บาท  (สิบหกบาท) 

   (การเพ่ิมทุนคร้ังที่ 1)     

  2.6  มูลคาขั้นตํ่าของการจองซื้อ  :   ผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering)  

(การเพ่ิมทุนคร้ังที่ 1)  อัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิม ตอ 0.1188 หนวยลงทุนใหม   

3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม  และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

 3.1 วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและ

ตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซ้ือ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมจะ

รับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ดังกลาว โดยการ

ใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา 

และ/หรือขาย และ/หรือดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวของและจําเปนเพื่อการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยเพื่อมุง

กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น  

และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

3.2 นโยบายการลงทุน 

3.2.1 การลงทุนครั้งแรก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งเปนอาคารศูนยการคาแลวเสร็จ ต้ังอยูบนโฉนดเลขท่ี 310 

และเลขที่ 92118 มีเน้ือท่ีประมาณ 108-1-67.5 ไร (บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะ

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไดเขาทําสัญญาใหเชาที่ดินดังกลาวกับบริษัท 

รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคาร) โดยกองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชา

ของพื้นที่อาคารบางสวนที่ไมติดสัญญาเชาระยะยาวแบบมีคาเซง รวมเนื้อที่ประมาณ 

52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นท่ีบางสวนของพื้นท่ีสวนกลางจํานวน 

48,190.51 ตารางเมตร และพื้นท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร 

พารค รังสิต ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพื้นที่หรือ

รูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเชาดังกลาวมีระยะเวลา 20 ป ต้ังแต 24 พฤศจิกายน 2549  

ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อใหกองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่ 

ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกโดยสมบูรณตามกฎหมาย กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

ไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคาร เน้ือท่ี 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิการ

ใชพื้นที่บางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตามจํานวนพ้ืนท่ีสวนกลางที่สามารถกอใหเกิดรายได

พิพัฒนสนิ ปลอยเชา

กองทุนรวม
FUTUREPF

กองทุนรวม
FUTUREPF

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

รังสติพลาซา

เจาของอาคาร

เชาท่ีดิน

เชาอาคาร
บางสวน

รังสติพลาซา ปลอยเชา
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จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร (จากจํานวนพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร) ภายใตสัญญาให

สิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตอกรมท่ีดิน เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2549 รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดทั้งส้ิน 60,155.88 ตารางเมตร 

(1)   ขอมูลทั่วไปของศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต 
ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต เปนศูนยการคาขนาดใหญ เปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 

ต้ังอยูทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ต้ังอยูในทําเลที่แวดลอมดวยโครงการหมูบานจัดสรรที่มีการ

ขยายตัวมากท่ีสุดของประเทศไทย (คิดเปนรอยละ 33 ในป 2554 ซึ่งคํานวณจากจํานวนโครงการ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ดอนเมือง หลักส่ี สายไหม จตุจักร ปทุมธานี เทียบกับจํานวนโครงการ

อสังหาริมทรัพยทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และอยูในแหลงสถาบันอุดมศึกษาถึง 

25 แหง (นักศึกษาประมาณ 250,000 คน) มีหนวยงาน ราชการ 30 หนวยงาน (ขาราชการประมาณ 

195,000 คน) จึงทําใหมีผูมาใชบริการโดยเฉล่ียถึง 150,000 คนตอวัน  

ฟวเจอรพารค รังสิต เปนศูนยการคาขนาดใหญแหงเดียวที่รวมหางรานชั้นนําไวมากท่ีสุดถึง 17  

หางราน ไดแก เซ็นทรัล โรบินสัน บิ๊กซี พาวเวอรบาย ซูเปอรสปอรต บีทูเอส ท็อปสมารเก็ต โฮมเวิรค  

โฮมโปร ออฟฟศดีโป เอสบี ดีไซนสแควร อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล โรงภาพยนตรเมเจอรซินิเพล็กซ  

ฟตเนสเฟรสท ไอทีซิต้ี โรงพยาบาลสัตวทองหลอ และโรงเบียรเยอรมันคันทรีเพลส และกวา 900 รานคา 

ที่กระจายอยูในโซนตางๆ ทั้ง Fashion Park Gourmet Park Digital Park Campus Park และ 

Banking Park พรอมตอบสนองความตองการไดครบทุกไลฟสไตล 

 (1.1)  ทําเลที่ตั้งของโครงการ  

ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ต้ังอยูเลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปนถนนสายหลักเช่ือมไปสูจุดศูนยกลาง หรือเปนจุดเช่ือมตอระหวาง

ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวา 56 จังหวัด นอกจากนี้ พื้นที่ดังกลาวอยู

ในบริเวณใกลเคียงกับหมูบานจัดสรร มหาวิทยาลัย และแหลงนิคมอุตสาหกรรม โดยประชากร

เปาหมายสามารถเดินทางสูศูนยการคาโดยใชเสนทางตางๆ ดังนี้  

- ถนนพหลโยธิน 10 ชองทางจราจร เปนเสนทางหลักสําหรับประชากรจากจังหวัดสระบุรี 

ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ปราจีนบุรี นครสวรรค อุทัยธานี  

- ดอนเมืองโทลเวย ที่เชื่อมตอทางดวนดินแดง สําหรับประชากรที่พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  

- ถนนวงแหวนรอบนอก เช่ือมตอระหวางบางปะอิน-ออนนุช-บางนา-ชลบุรี-บางใหญ-บางแค-

พระราม 2  

- ทางดวนเช่ือมตอครบวงจรระหวางบางนา-สุขุมวิท-รามอินทรา-พระราม 9-พระราม 4-

ดาวคะนอง- สีลม-ยมราช-พระราม 6-แจงวัฒนะ-บางพูน-บางปะอิน  

- โครงการรถไฟฟาสีแดงบางซื่อ-รังสิต (คาดวาจะแลวเสร็จในป 2558) 
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(1.2)  ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต เฉพาะในสวนของ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนอาคารสูง  

5 ชั้น (รวมช้ันใตดิน) กอสรางแลวเสร็จในป 2538 ต้ังอยูบนท่ีดินที่เชาประมาณ 108 ไร มีพื้นที่

กอสรางรวมประมาณ 500,000 ตารางเมตร (ปจจุบันมีพื้นที่จอดรถภายนอกอาคารเพิ่มเติมอีก 

20 ไร) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีพื้นที่เชาภายในอาคาร 180,749 ตารางเมตร พื้นท่ีสวนกลางใน

อาคาร 48,690 ตารางเมตร และพ้ืนที่ขายภายนอกอาคาร 8,016 ตารางเมตร   

นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการหลักอื่นๆ ที่ต้ังอยูในโครงการบนที่ดินประมาณ 37 ไร มีพื้นที่เชา

ประมาณ 35,196 ตารางเมตร อันไดแก โฮมโปร อินเด็กซ ลีฟวิ่งมอลล ออฟฟศดีโป โรงเบียร

เยอรมันคันทรีเพลส และโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปโภคในบริเวณท่ีต้ังศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต  ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบโทรศัพท ระบบทอระบายนํ้า พรอมทางเดินเทา ไฟฟาสองสวาง โดยมีรถโดยสาร

และรถประจําทางรถเมลผาน 

   (1.3) รูปแบบการบริหารงาน 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินและเจาของอาคาร และเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยดูแลศูนยการคา การใหบริการพื้นที่เชาและการใหบริการระบบสาธารณูปโภค 

และบริการทั่วไป อาทิ ระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ บริการรักษาความปลอดภัย บริการ

รักษาความสะอาดของศูนยการคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มี

บุคลากรจํานวน 265 คน  

(1.4)  สถิติผูเขามาใชบริการในศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต 

ป จํานวนผูเขามาใชบริการเฉล่ีย (คน/วัน) 

2549 123,000 

2550 124,000 

2551 144,000 

2552 146,000 

2553 150,000  

2554                            137,000* 

มกราคม-มิถุนายน 2555 150,000 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

หมายเหตุ:  * ผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาส 4 
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(2)  สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก 

ทําเลที่ตั้ง เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ เปนอาคารสูง 5 ชั้น (รวมช้ันใตดิน) อายุอาคารประมาณ 17 ป ความยาวประมาณ 

500 เมตร และมีอาคารจอดรถทั้งหมด 7 ชั้น อยูดานหลังศูนยการคา และมีลานจอด

รถอยูในระดับพื้นที่ราบดานนอกอาคารอีก 3 แหง รวมจอดรถยนตไดประมาณ  

7,000 คัน (รวมที่จอดรถชั่วคราว 1,000 คัน) 

(บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์) 

ที่ดิน โฉนดเลขท่ี 310 และเลขที่ 92118 มีเน้ือที่ 106-0-9.5 ไร1   
(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาใหเชา

ที่ดินดังกลาวกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด)  
กองทุนรวมไมไดลงทุนและไมไดเชาชวงที่ดินดังกลาว 

ประเภทการใชงาน อาคารศูนยการคา 

พ้ืนที่ทั้งหมดของโครง 
การและพื้นที่ที่กองทุน
ลงทุนซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของพ้ืนที่โครงการ ณ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2549 

รายละเอียด พ้ืนที่ทั้งหมด 
ของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ที ่
กองทุนลงทุน 
(ตารางเมตร) 

1. พื้นที่ศูนยการคา แบงเปน 

*    พ้ืนที่ใหเชา 

*   พ้ืนที่สวนกลาง 

- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได  
-  พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได  

    *    พ้ืนที่สวนใหบริการ
 

 

179,156.61 

48,190.51 

7,582.79 

40,607.72 

56,281.33
 

 

52,573.09 

48,190.51 

7,582.79 

40,607.72 

-
 

2. พื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร  

(จอดรถยนตไดประมาณ 4,500 คัน)
 

 115,325.61
 

- 

3. พื้นที่ลานจอดรถยนตภายนอกอาคาร  

(จอดรถยนตไดประมาณ 1,500คัน)
 

 100,314.98
 

- 

รวมพื้นที่ทั้งหมด
 

 
 499,269.04 100,763.60 

รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได
 

   60,155.88
 

อายุการเชา ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (20 ป 1 เดือน 7 วัน) 
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เงินลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย 

คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพื้นที่ 4,536,443,000  บาท 

คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ 42,695,493  บาท 

คาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยการคา 313,984,586  บาท 

              รวม 4,893,123,079  บาท 

ราคาประเมินลาสุด 5,175,000,000 บาท (ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2555)  

โดย บริษัท เน็กซัส พรอพเพอต้ี คอนซัลแทนท จํากัด โดยวิธีพิจารณาจากรายได 

(Income Approach)   

รายไดตอป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 668.065 ลานบาท   

ภาระผูกพัน ไมมี 
1  เนื่องจากเนื้อที่บางสวนของท่ีดินที่เชาไดถูกเวนคืนเพื่อกอสรางทางแยกตางระดับตามโครงการของกรมทางหลวง แตไม

กระทบกับพื้นที่เชาของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต 

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนไมรวมถึงการเชาพื้นที่ดังตอไปนี้ 

ก. พื้นที่บริการ พื้นที่จอดรถภายในอาคาร และพ้ืนที่ลานจอดรถนอกอาคาร  

ข. ผูเชาท่ีติดสัญญาเชาระยะยาว (สัญญาเซง) กับบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด ไดแก หางสรรพสินคา 

โรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เอส.บี. เฟอรนิเจอร 

รายละเอียดพื้นที่อสังหาริมทรัพยเฉพาะสวนท่ีกองทุนรวมไมเขาลงทุน (ณ พฤศจิกายน 2549) ดังนี้ 

ช้ัน พ้ืนที่กองทุนรวมไมไดลงทุน 
(ตารางเมตร) 

ผูเชาหลัก:  

หางสรรพสินคาโรบินสัน   41,612 

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล  33,851 

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร  19,693 

เอส.บี. เฟอรนิเจอร    3,576 

         บมจ.สยามแม็คโคร                          1,576 

รวมผูเชาหลัก 100,308 

ผูเชารายยอย:  

B  4,925 

G 10,870 

1  5,166 

2  2,920 

3  2,394 
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ช้ัน พ้ืนที่กองทุนรวมไมไดลงทุน 
(ตารางเมตร) 

รวมผูเชารายยอย 26,276 

พื้นที่จอดรถภายในอาคาร 115,326 

พื้นที่ลานจอดรถนอกอาคาร 100,315 

พื้นที่สวนใหบริการ 56,281 

รวมพ้ืนที่สวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุน 398,505 

    (3)  การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

กองทุนรวมดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชาและสิทธิการใชประโยชนในอาคาร

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยนําพื้นที่ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกใหเชาแกผูเชา

เพื่อประกอบธุรกิจตางๆ ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร สถานออกกําลังกาย รานจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รานจําหนายสินคาแฟชั่น สุขภาพ และความงาม รานจําหนายคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ ราน

เฟอรนิเจอร สถาบันดานการศึกษา และศูนยรวมบริการตางๆ   โดยกองทุนรวมจะดําเนินการทําสัญญา

เชาอาคารและสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนในรูปแบบที่เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอกองทุนรวม   

อยางไรก็ดี  ในวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับอาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิต นั้น กองทุนรวมตองรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหสิทธิ

ในการใชพื้นที่รวมถึงสัญญาอื่นที่เก่ียวของจากบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งมีฐานะเปนผูใหเชาและ 

ผูใหบริการรายเดิมโดยตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาภายใตสัญญาดังกลาว ทั้งน้ี กองทุนรวม

คาดวาผูเชาหรือผูมีสิทธิในการใชพื้นที่บางรายอาจไมสามารถใหความยินยอมแกการรับโอนสิทธิและ

หนาท่ีของกองทุนรวมไดภายในวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับ

อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

ในกรณีดังกลาว กองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตองดําเนินการตางๆ เพื่อให

ไดรับความยินยอมจากผูเชาและผูมีสิทธิในการใชพื้นที่ดังกลาวภายใน 1 ปนับแตวันที่กองทุนรวมเขา

ทําสัญญาเชาอาคารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยใน

ระหวางระยะเวลาดังกลาว บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด จะนําสงผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับจากผูเชาหรือ

ผูรับสิทธิดังกลาวใหแกกองทุนรวมนับแตวันท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน โดย บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนกวา (ก) ผูเชาดังกลาวจะใหความยินยอมแกการรับโอนสิทธิและหนาที่ของ

กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร หรือ (ข) สัญญาเชาหรือสัญญาใหสิทธิการใชพื้นที่ของผูเชาดังกลาว

ส้ินสุดลง แลวแตระยะเวลาใดเกิดขึ้นภายหลัง 

ทั้งนี้ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวม 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(3.1)  ขอมูลการเชาของกองทุนรวม (Tenant Profile) 

ในการปลอยพื้นที่เชาของกองทุนรวมนั้น พื้นที่อาจปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของการจัดหา

ผลประโยชนของพื้นที่  ซึ่งอาจทําใหจํานวนพื้นที่อาคารและพื้นที่สวนกลางปรับเปลี่ยนไป

จากเดิม แตอยางไรก็ดีจะไมนอยไปกวาพื้นท่ีเชาที่กอใหเกิดรายไดกอนการเพิ่มทุนทั้งส้ิน 

60,155.88 ตารางเมตร (พืน้ที่เชาอาคารจํานวน 52,573.09 ตารางเมตร รวมกับพื้นที่สวนกลางที่

กอใหเกิดรายไดจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร) 

(3.2) ลักษณะของรานคาผูเชา  

ลักษณะของรานคาผูเชาแบงตามประเภทของผูเชา ประกอบดวย 

1) ผูเชาหลัก (Anchor Tenants) ซึ่งไมรวมถึงผูเชาสํานักงาน คือ รานคาที่มีขนาดพื้นที่ต้ังแต 

800 ตารางเมตร ขึ้นไป ไดแก เมเจอร ฟตเนส เฟรสท และ ไอที ซิต้ี  

2) ผูเชารายยอย (Retail Tenants) รานคาที่มีขนาดพื้นท่ีตํ่ากวา 800 ตารางเมตร ไดแก 

รานคาที่จําหนายสินคาและบริการประเภทตางๆ อาทิ ดานความบันเทิง อาหารและ

เคร่ืองด่ืม สินคาแฟช่ัน สุขภาพและความงาม เฟอรนิเจอร คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ  

และบริการตางๆ เปนตน 

3)    ผูเชาพื้นที่สวนกลาง ไดแก รานขายของเล็กๆ (Kiosk), ผูเชาเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด 

เชน การจําหนายสินคา การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การนําเสนอสินคาและบริการ

ใหมๆ และผูเชาเพื่อติดต้ัง เคร่ืองบริการเงินอัตโนมัติ (ตู ATM) เคร่ืองจําหนายสินคาหรือ

เคร่ืองใหบริการอัตโนมัติ อาทิ ตูเกมสหยอดเหรียญ ตูคอมพิวเตอรหยอดเหรียญ เปนตน 

(3.3)  ขอมูลการเชาพ้ืนที่ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนของกองทุน  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

รายละเอียด 2552 2553 2554 2555 
6 เดือนแรก 

รายไดคาเชา (ลานบาท) 

รายไดอื่น 

รวมรายได 

661.1 

   3.8 

664.9 

 727.7 

    6.5 

 734.2 

  668.1 

  11.7 

679.8 

396.1 

52.4 

448.5 

จํานวนผูเชาทั้งหมดของกองทุน (ราย) (ก) 

- ผูเชาหลัก 

- ผูเชารายยอย 

 

 3 

738 

 

 3 

765 

 

 3 

767 

 

3 

758 
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รายละเอียด 2552 2553 2554 2555 
6 เดือนแรก 

พ้ืนที่ใหเชา (ตารางเมตร) 52,878 52,879 52,889 53,066 

อัตราการเชาพ้ืนที่ (รอยละ) 94 97 98 97 

คาเชาเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร)(ข) 866 895 801(ค) 852 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

หมายเหตุ: 
(ก) ไมรวมผูเชาในพื้นที่สวนกลาง  
(ข) เปนอัตราคาเชาเฉล่ียของผูเชารายยอยทุกประเภท ไมรวมพื้นที่สวนกลาง  
(ค) มีการลดคาเชา เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาส 4 

 

ผู เชาในศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ประกอบดวย ผู เชาหลัก ผู เชารายยอย และผูเช าพื ้นที่

สวนกลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

รายละเอียดผูเชาแบงตามประเภทผูเชา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ประเภทผูเชา พ้ืนที่ของกองทุน 
(ตร.ม.) 

รอยละ 
ของพ้ืนที่ใหเชา 

ผูเชาหลัก 

ผูเชารายยอย 

     8,105(ก) 

   44,961 

15 

85 

รวมพื้นที่ใหเชา     53,066(ข) 100 

อัตราการเชาพื้นท่ี     97 

อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ีย (บาท/ตร.ม./เดือน) (ค) 944  

จํานวนผูเชา (ราย)(ง) 761  

พื้นที่สวนกลาง 

    - พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได 

    - พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได 

  

          8,277(จ) 

   39,421 

 

 17 

 83 

รวมพื้นที่สวนกลาง  47,698(ฉ) 100 

รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดทัง้ส้ิน  61,343  

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

หมายเหตุ: 
(ก) มีการลดพื้นที่ของผูเชาหลักจากพื้นที่ 8,641 ตารางเมตรเปนพื้นที่ 8,105 ตารางเมตรเพื่อนํามาปรับปรุงเปนพื้นที่ให

เชาแกผูเชารายยอย ทําใหพื้นที่เชารวมลดลง   
(ข)   พื้นที่ใหเชาจริงปจจุบันซ่ึงแตกตางจากพื้นที่จดทะเบียน 52,573.09 ตารางเมตร เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ 
(ค)   เปนอัตราคาเชาเฉล่ียของผูเชารายยอยทุกประเภท ไมรวมพื้นที่สวนกลาง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(ง)  ไมรวมผูเชาในพื้นที่สวนกลาง  
(จ)  พื้นที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดปจจุบันซ่ึงแตกตางจากพื้นที่จดทะเบียน 7,583 ตารางเมตร เนื่องจากการปรับปรุง

พื้นที่ 
(ฉ)  พื้นที่สวนกลางปจจุบันซ่ึงแตกตางจากพื้นที่ตามสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน 48,190.51 ตารางเมตร 

เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ 

  

ตารางแสดงขอมูลผูเชาของกองทุนรวมจําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่กองทุน 
(ตร.ม.) 

รอยละ 
ของพ้ืนที่ใหเชา 

บริการดานความบันเทิง (Entertainment) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 

สินคาแฟช่ัน สุขภาพและความงาม  

(Fashion, Health and Beauty)  

เฟอรนิเจอร (Furniture) 

คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ (IT and Mobile)   

บริการตางๆ  (Services) 

ประเภทอื่น ๆ (Others) 

พื้นที่วาง (Vacant) 

 4,541 

 10,788 

 13,915 

 

 1,996 

 5,992 

 9,478 

 4,958 

 1,398 

 9 

 20 

 26 

 

 4 

 11 

 18 

 9 

 3 

รวม  53,066 100 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

 

ผูเชาหลักของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกอบดวย 

รายชื่อผูเชาหลัก ช่ือรานคา พ้ืนที่กองทุน 
(ตร.ม.) 

รอยละของพ้ืนที่  
ใหเชา 

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

บจก.ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย) 

บจก.ไอที ซิต้ี 

Major Cineplex 

Fitness First 

IT City 

4,540 

2,740 

825 

8.56 

     5.16 

     1.55 

รวมพื้นที่ของผูเชาหลัก  8,105 15.27 

รวมพ้ืนที่ใหเชา  53,066 100.00 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  
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ขอมูลของสัญญาเชาที่ครบระยะเวลาการเชาเฉพาะพื้นที่ที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

ป พ้ืนที่ใหเชาภายใตสัญญาเชา 
ที่จะครบกําหนด(ก) 

รอยละของพ้ืนที่ใหเชา 

2555 13,811 27 

2556 15,933 31 

2557  9,853 19 

หลังป 2558 12,071 23 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

หมายเหตุ:  (ก) ไมรวมผูเชาในพื้นที่สวนกลาง  

ขอมูลของสัญญาเชาที่ตออายุและสัญญาเชาใหมของกองทุน 

 
สัญญาเชาที่ตออายุ และสัญญาเชาใหม(ก) อัตราการเพ่ิม 

ของคาเชา 

ป จํานวนสัญญา พ้ืนที่ (ตร.ม.) % ของพ้ืนที่เชา(ข)  

2552 405  24,474 46.3   7.4% 

2553 370  24,575 46.5 6.7% 

2554 338 20,301 38.4 10.6% 

  1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555 156 9,263 17.5  8.6% 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

หมายเหตุ:  
(ก) สัญญาเชาของผูเชารายยอยไมรวมพืน้ที่สวนกลาง 
(ข) รอยละของพื้นที่ใหเชารวมของกองทุน 

 

โครงสรางของอายุสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ระยะเวลาของสัญญา จํานวนสัญญา พ้ืนที่ใหเชาภายใตสัญญา
เชาที่จะครบกําหนด(ก) 

รอยละของ 

พ้ืนที่ใหเชา 

1 ป 346 10,748 21 

3 ป 212 32,815 64 

มากกวา 3 ป 3 8,105 15 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาของผูเชาหลักของกองทุนรวม 

1. บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท – สัญญาเชาโรงภาพยนตร  

วันเร่ิมตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2538 

วันส้ินสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564 

คาเชา: ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชารายเดือน และเพิ่มขึ้นตามสัญญาสําหรับระยะเวลา 15 ป

แรก และสําหรับระยะเวลาของอายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยู 

2. บจก.ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย)       

วันเร่ิมตนสัญญา : 1 กุมภาพันธ 2553  

วันส้ินสุดสัญญา : 31 มกราคม 2556   

(โดยมีเง่ือนไขการตอสัญญาทุก 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 

คาเชา: ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชารายเดือน และเพิ่มขึ้นตามสัญญาทุก 3 ป  

3. บจก.ไอที ซิต้ี 

วันเร่ิมตนสัญญา : 1 สิงหาคม 2555 

วันส้ินสุดสัญญา : 31 กรกฎาคม 2558   

คาเชา: ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชารายเดือน และอาจเพ่ิมขึ้นตามสัญญาน้ี 

3.2.2    การลงทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 

(1)  การลงทุน 
บริษัทจัดการจะทําการระดมเงินทุนโดยการจําหนายหนวยลงทุนไมเกิน 900 ลานบาท  และเงินกูยืมไม

เกิน 600 ลานบาท  ไปลงทุนดังตอไปนี้ ในมูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 1,500 ลานบาท 

1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมเนื้อท่ีประมาณ 53,065.66 

ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร  

โดยเปนพื้นท่ีสวนกลางที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพื้นท่ีผนังภายนอกอาคาร 

ของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงทรัพยสิน อื่นใดที่เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใช

ประโยชนของอาคารส่ิงปลูกสราง ออกใชหรือหาประโยชนอีก 15 ป (ต้ังแตป 2570 ถึงป 2584) และ 

2. การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตสําหรับพื้นที่เชาเพิ่มเติมซึ่งไมติด

สัญญาเซงกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเน้ือที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลา

ประมาณ 29 ป ต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาที่เก่ียวของ จนถึงป 2584 (“ทรัพยสินที่จะลงทุน

เพิ่มเติม”) 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังคงเปนผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเชนเดิม 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ราคาประเมินทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เพื่อการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 ตามตารางทายน้ี 

ลําดับที่ ผูประเมิน ราคาประเมิน (บาท) 

1. บริษัท เน็กซัส พรอพเพอต้ี คอนซัลแทนท  จํากัด 1,675,000,000 

2. บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 1,431,000,000 

หมายเหตุ :   การประเมินดังกลาวผูประเมินอิสระทั้ง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการประเมิน

มูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได 

 (2) รายละเอียดพ้ืนที่เชาในสวนของกองทุนรวม  

(2.1)  ขอมูลสิทธิการเชาพ้ืนที่/สิทธิในการใชพ้ืนที่สวนกลางของกองทุนรวม   

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนกอนการเพิ่มทุนในคร้ังนี้ และอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม  

สิทธิการเชา / 
สิทธิในการใชพ้ืนที่สวนกลาง 

การลงทุน 
ครั้งแรก(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชประโยชน
ปจจุบัน (ตร.ม.) 

พ้ืนที่เพ่ิม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพ่ิมทนุ 
(ตร.ม.) 

สิทธิการเชาอาคาร      52,573.09 53,065.66ก 3,840.08   56,905.74 

สิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวน
ของพ้ืนที่สวนกลางออกหา
ประโยชน 

- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได 
- พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได 

   48,190.51 

 

     7,582.79 

    40,607.72 

47,697.94 

 

8,276.88ก 

39,421.06 

992.27 

 

- 

   992.27 

48,690.21 

 

     8,276.88 

  40,413.33 

สิทธิการเชา /  
สิทธิในการใชพ้ืนที่สวนกลาง 

กอนการเพ่ิมทนุ 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชประโยชน
ปจจุบัน (ตร.ม.) 

พ้ืนที่เพ่ิม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพ่ิมทนุ 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได   60,155.88 61,342.54 3,840.08   65,182.62 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 100,763.60 100,763.60 4,832.35   105,595.95 

ระยะเวลาสิทธิการเชา /  

สิทธิในการใชพื้นที่สวนกลาง 

24 พฤศจิกายน 2549 

ถึง 31 ธันวาคม 2569 

24 พฤศจิกายน 2549 

ถึง 31 ธันวาคม 2569 
ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2584  

ส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2584 

หมายเหตุ :  

ก  กองทุนจะนําพื้นที่ใชประโยชนปจจุบันไปจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมในสวนที่ตางจากการลงทุนคร้ังแรก 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
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(2.2) ขอมูลการเชาพ้ืนที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม  

พื้นที่เชา 3,840.08 ตารางเมตร ที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติม เปนพื้นที่เชาที่สิ้นสุดสัญญาเซง

กับบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด และกองทุนรวมประสงคจะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค

ในการปลอยเชาใหกับผูเชารายยอยโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ดังตอไปนี้ 

ช้ัน ช่ือรานคา เลขที่ พ้ืนที่ (ตรม.) 

ช้ันที่ใตดิน 

พื้นที่ฝง Central - PLZ.B.SHP028A 198.33 

รวมพื้นที่ช้ันใตดิน 198.33 
ช้ันลาง 

พื้นที่ฝง Central กิมเอ็ง PLZ.G.SHP092 71.28 

พื้นที่ฝง Robinson โดมอน PLZ.G.SHP051A 125.88 

พื้นที่ฝง Robinson H2O PLZ.G.SHP051B 88.30 

รวมพื้นที่ช้ันลาง 285.46 
ช้ันที่ 1 

พื้นที่ฝง Central โฟโตฮัท PLZ.1.SHP010 138.31 

พื้นที่ฝง Central HIS & HER PLZ.1.SHP013 276.20 

พื้นที่ฝง Robinson Samsonite PLZ.1.SHP004A 114.47 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 1 528.98 
ช้ันที่ 2 

พื้นที่ฝง Central Q cut PLZ.2.SHP015B 100.00 

Vaio PLZ.2.SHP015A 40.96 

M SHOP  PLZ.2.SHP016 220.29 

พื้นที่ฝง Central TOT SHOP PLZ.2.SHP017A 101.52 
 

ธนาคารกรุงเทพ 

PLZ.2.SHP017B - 

018A 209.48 
 DIRECT 2U PLZ.2.SHP018B 113.24 
 บางกอกสตูดิโอ PLZ.2.SHP019 161.61 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 2 947.10 

ช้ันที่ 3    

Campus Park Babies Genius PLZ.3.FCS110 82.01 

 มุมนมสด PLZ.3.FCS111 23.00 

 ศูนยฝกวิชาชีพฯเชือกเทียน PLZ.3.FCS112 12.80 

 หองวาง PLZ.3.FCS113-114 25.60 
 Quality Kids PLZ.3.FCS115 14.00 
 ตักกศิลา PLZ.3.FCS116 14.00 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ช้ัน ช่ือรานคา เลขที่ พ้ืนที่ (ตรม.) 

Campus Park Hi-tech Kids PLZ.3.FCS117 14.00 

 ร.ร.ฟวเจอรคณิตศาสตรและภาษา PLZ.3.FCS118 105.01 

 โรงเรียนกวดวิชาอาจารยปง PLZ.3.FCS119 326.85 

 New Education World PLZ.3.FCS120 295.18 

 โรงเรียนกวดวิชานวศึกษา (JIA) PLZ.3.FCS121-122 415.37 

 โรงเรียนสอนศิลปะตนศิลป PLZ.3.FCS123 89.66 

 Clay Works PLZ.3.FCS124 89.66 

 PLZ.3.FCS125             -  

โซน 3F Fashion ศูนยทันตกรรมฟวเจอร PLZ.3.FAS012A 86.97 

 พื้นที่สวนกลาง PLZ.3.FAS012B            -  

 ขนมจีนสตรีท PLZ.3.FAS013 107.98 

 ตําตํา PLZ.3.FAS014 109.20 

โซน Feelfit SIRIUM BEAUTY CARE PLZ.3.FFS017 68.92 

รวมพื้นที่ช้ันที่ 3 1,880.21 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,840.08 

 

โครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา ดังนี้  

รายละเอียด 2552 2553 2554 2555 
 6 เดือนแรก  

รายไดคาเชา (ลานบาท) 

• ผูเชาหลัก 

• ผูเชารายยอย 

 

 

25.1 

 

 

27.7 

 

 

28.7 

 

 

   15.9 

จํานวนผูเชาท้ังหมด (ราย)(ก) 

• ผูเชาหลัก 

• ผูเชารายยอย 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

    28 

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร)  3,220 3,667 3,804 3,840 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99 95 100     93 

คาเชาเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร)(ข) 656 661 630(ค)    744 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

หมายเหตุ: 
(ก) ไมรวมผูเชาพื้นที่ในพื้นที่สวนกลาง  
(ข) เปนอัตราคาเชาเฉล่ียของผูเชารายยอยไมรวมพื้นที่สวนกลาง 
(ค) มีการลดคาเชา เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาส 4 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ประเภทของผูเชาของพ้ืนที่เพ่ิม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

ประเภทของผูเชา จํานวน (ราย) พ้ืนที่ (ตร.ม.) 
รอยละของ

พ้ืนที่ 

โรงเรียนกวดวิชา 9 1,204 32 

แฟช่ันและเสริมความงาม 6 774 20 

อาหาร 3   240  6 

อื่นๆ 10 1,156 30 

หองวาง - 466 12 

รวม 28 3,840 100 

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

(3)  สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมในการเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1ดังตอไปนี้ 

 (3.1)  สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน 

ผูใหเชา บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด 

ผูเชา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินบางสวนตามโฉนดเลขที่ 310 ต้ังอยูที่ตําบลบึงทะเลสาบ (คลองรังสิต

ฝงเหนือ) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เน้ือท่ีประมาณ 106 ไร 2 งาน และ

ที่ดินโฉนดเลขท่ี 92118 ต้ังอยูที่ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี เน้ือที่ 1 ไร 3 งาน 67.5 ตารางวา 

ระยะเวลาการเชา 15 ป นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 

หนาที่ของรงัสิตพลาซา (1) รังสิตพลาซาจะตองชําระคาเชาที่ดินที่เชาใหถูกตองครบถวน  

(2) รังสิตพลาซาจะตองดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมอาคารและส่ิงปลูก

สรางบนที่ดินที่เชา ใหอยูในสภาพเรียบรอยและใชการไดดี ดวยคาใชจาย

ของรังสิตพลาซาเอง 

(3) เม่ือสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด รังสิตพลาซาจะตองสงมอบ

ที่ดินที่เชาพรอมกับทรัพยสินทั้งหมดตามที่กําหนดไวในสัญญาใหแก

พิพัฒนสินในสภาพใชงานตามปกติ (ยกเวนการสึกหรอหรือการเส่ือม

โทรมตามสภาพ) 

(4) รังสิตพลาซาจะตองรับผิดชอบชดใชและกระทําการใดๆ เพ่ือมิใหพิพัฒน

สินถูกเรียกรองหรือฟองรองใดๆ อันเกิดจากการกอสรางและดําเนิน

โครงการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต บนที่ดินท่ีเชา และกระทําการ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ใดๆ เพื่อมิใหพิพัฒนสินถูกเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามหนาท่ีของรังสิตพลาซาที่มีอยูตามขอตกลง คํารับรองหรือ 

ขอสัญญา หรือที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอของรังสิตพลาซา 

หรือตัวแทนตลอดจนลูกจางและคูสัญญาของรังสิตพลาซา  

(5) รังสิตพลาซาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางและซอมแซม

ถนนและทางเดินเทาในบริเวณท่ีดินที่เชา 

(6)  ภายใตเงื่อนไขและขอยกเวนท่ีระบุไวในสัญญา รังสิตพลาซาจะขอ

ความยินยอมจากพิพัฒนสินเปนลายลักษณอักษรกอนในการทํา 

สัญญาเชา หรือสัญญา คําม่ัน หรือคําเสนอใดๆ ที่เก่ียวของกับอาคารซึ่ง

มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินกวา 3 ป อันตองจดทะเบียนการเชา 

ทั้งนี้ พิพัฒนสินจะไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลสมควรมิได 

(7) รังสิตพลาซาจะไมดัดแปลง ร้ือถอน หรือเปล่ียนการใชอาคารสําหรับ

กิจการหน่ึงไปใชเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่งซ่ึงตองไดรับอนุญาต

จากหนวยงานของรัฐตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมิไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพิพัฒนสิน 

(8) รังสิตพลาซาจะตองไมโอนสิทธิเรียกรองหรือสิทธิใด ๆ ของรังสิตพลาซา

ตามสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารซึ่งรังสิตพลาซาทํากับบุคคลภายนอกและ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หรือกอใหเกิดภาระติดพันโดยประการอื่น

โดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพิพัฒนสิน 

(9) รังสิตพลาซาจะตองไมแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาอาคารศูนยการคา 

ฟวเจอรพารค รังสิต และสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่สวนกลางและหา

ประโยชนอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ซึ่งรังสิตพลาซาทํากับ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรจากพิพัฒนสิน 

(10)  รังสิตพลาซาจะตองจัดทํารายการสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่รังสิต

พลาซาไดเขาทํากับบุคคลภายนอกและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

เก่ียวกับการเซง การใหเชาที่ดินที่เชาและอาคารบนที่ดินท่ีเชา การให

เชาอุปกรณและเคร่ืองตกแตง และการใหบริการบนที่ดินท่ีเชาหรือใน

อาคารบนที่ดินท่ีเชาอันมีระยะเวลาการเชาหรือใหบริการต้ังแตวันท่ี  

1 มกราคม 2570 เปนตนไป และมอบใหแกพิพัฒนสิน ภายในเวลาท่ี

กําหนด 

การประกันภัย รังสิตพลาซาจะตองทําการประกันอัคคีภัยและวินาศภัยอื่นๆ คือการจลาจล 

การระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแกสที่ใชประโยชนในทางการคา  

ภัยทางอากาศและเคร่ืองบินตก แผนดินไหว หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น 

สําหรับอาคารและส่ิงปลูกสรางตลอดจนทรัพยสินของรังสิตพลาซาที่กําหนด

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ไวในสัญญาท้ังหมด กับบริษัทประกันภัยที่พิพัฒนสินใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ 

รังสิตพลาซาจะเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยเองแตเพียงผูเดียวและกรมธรรม

ประกันภัยจะตองระบุใหพิพัฒนสินเปนผูรับประโยชน และรังสิตพลาซา

จะตองสงสําเนากรมธรรมประกันภัยใหแกพิพัฒนสิน ทั้งนี้ จํานวนวงเงินท่ี

เอาประกันภัยตางๆ ดังกลาวจะเทากับมูลคาทรัพยสินที่จะสรางขึ้นแทนใหม 

(replacement value) ของทรัพยสินของรังสิตพลาซา 

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 

ในกรณีที่อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นบนท่ีดินท่ีเชาเกิดสูญหายหรือเสียหาย

ไมวาท้ังหมดหรือแคบางสวนก็ตาม รังสิตพลาซาจะตองแจงใหพิพัฒนสิน

ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันท่ีบริษัทประกันภัยไดแจงใหรังสิต

พลาซาทราบถึงจํานวนเงินคาสินไหมทดแทน  วารังสิตพลาซามีความ

ประสงคจะซอมแซมหรือสรางอาคารขึ้นใหมตามรูปแบบเดิมหรือไม หาก

รังสิตพลาซาตกลงซอมแซมหรือจัดสรางอาคารขึ้นใหม พิพัฒนสินจะจายคา

สินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันใหแกรังสิตพลาซาเปนงวดๆ ตาม

สัดสวนที่รังสิตพลาซาไดซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหม และเม่ือรังสิตพลาซา

ไดซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหมภายในกําหนดเวลาตามที่ตกลงรวมกันแลว 

รังสิตพลาซาจะมีสิทธิครอบครองใชที่ดินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ไดตอไป

ภายในกําหนดระยะเวลาการเชาที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ถาเงินคา

สินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยไมเพียงพอท่ีจะใชในการซอมแซม

หรือจัดสรางอาคารขึ้นใหม รังสิตพลาซาตกลงรับผิดชอบในเงินสวนท่ีขาด

นั้นเอง หากรังสิตพลาซาตกลงไมซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหมตามรูป

แบบเดิมหรือรูปแบบอื่นใดท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน ใหถือวา

สัญญาฉบับนี้เปนอันส้ินสุดลง 

การโอนสิทธิการเชาและ
การใหเชาชวง 

รังสิตพลาซาจะตองไมโอนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ใหแกผูอื่น เวนแต

จะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพิพัฒนสิน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา และผล
ของการผิดนัดหรือผล
แหงการเลิกสัญญา 

รังสิตพลาซามีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ไดเม่ือปรากฏเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่พิพัฒนสินปฏิบัติผิดสัญญา หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด

และไดทําการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลา

ที่กําหนด รังสิตพลาซามีสิทธิเลิกสัญญาไดทันที หากรังสิตพลาซามิได

ใชสิทธิเลิกสัญญา รังสิตพลาซาอาจเขาทําการแกไขเหตุแหงการผิด

สัญญาดังกลาวดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นทําการแกไข

แทนตน ในการนี้พิพัฒนสินตกลงรับผิดชอบชดใชคาใชจายท้ังหลายที่

รังสิตพลาซาไดจายไปเพื่อการดังกลาวใหแกรังสิตพลาซา 

(2) เม่ือที่ดินที่เชา และ/หรือ ส่ิงปลูกสรางใดๆ ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือ
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บางสวนถูกเวนคืน ถูกยึด หรือถูกครอบครองดวยประการใดๆ โดยรัฐ 

ทั้งน้ี หากรังสิตพลาซามิไดใชสิทธิในการเลิกสัญญา รังสิตพลาซาตก

ลงเปนผูรับผิดชอบโดยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง ในการซอมแซม

แกไขหรือปรับปรุงที่ดินและอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นในท่ีดินที่เชา

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการเชาที่ ดิน ใหแลวเสร็จใน

ระยะเวลาอันสมควร และในกรณีเชนน้ี คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงให

สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับตอไปเฉพาะสวนที่ดินที่มิไดถูกเวนคืน 

ถูกยึด หรือถูกครอบครองดังกลาวขางตน โดยพิพัฒนสินและรังสิต

พลาซาตกลงจะปรับอัตราคาเชาลดลงตามสวนท่ีดินที่ถูกเวนคืน ถูกยึด 

หรือถูกครอบครอง 

พิพัฒนสินมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ไดเม่ือปรากฏเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(1) เม่ือรังสิตพลาซาไมชําระคาหนาดิน หรือคาเชาเปนเวลาติดตอกัน 2 

งวด และการไมชําระหนี้ดังกลาวไดลวงเลยเกินกวาระยะเวลา 30 วัน 

นับแตวันที่พิพัฒนสินไดใหคําเตือนเปนหนังสือใหรังสิตพลาซาแลว 

และรังสิตพลาซายินยอมใหพิพัฒนสินเรียกคา เสียหายไดดวย 

(2) เม่ือรังสิตพลาซาปฏิบัติผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือคํา

รับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้และมิไดทําการแกไขหรือปฏิบัติให

ถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พิพัฒนสินมีสิทธิเลิก

สัญญาฉบับน้ีไดทันที หากพิพัฒนสินมิไดใชสิทธิในการเลิกสัญญา 

พิพัฒนสินอาจเขาทําการแกไขเหตุแหงการผิดสัญญาดังกลาวน้ันดวย

ตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นทําการแกไขแทนตน ในการน้ีรังสิต

พลาซาตกลงรับผิดชอบชดใชคาใชจายทั้งหลายที่พิพัฒนสินไดจายไป

เพ่ือการดังกลาวใหแกพิพฒันสิน 

(3) เม่ือศาลพิพากษาใหรังสิตพลาซาลมละลาย หรือมีคําส่ังพิทักษทรัพย

ของรังสิตพลาซา หรือเม่ือทรัพยสินของรังสิตพลาซาทั้งหมดหรือ

บางสวนถูกยึดหรืออายัดตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 

หมายเหตุ : คูสัญญาไดดําเนินการจดทะเบียนการเชาตามสัญญาฉบับนี้เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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(3.2) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชาอาคารสําหรับพ้ืนที่สวนเพ่ิม 
3,840 ตารางเมตร (สําหรับระยะเวลาการเชา ต้ังแตวันท่ีลงนามในสัญญาฉบับนี้ 

ถึงป พ.ศ. 2569)            

ผูใหเชา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

ทรัพยสินที่เชา พื้นท่ีเชาเพิ่มเติมในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต คิดเปนเน้ือที่

ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร (“พื้นท่ีเชาเพิ่มเติม”) และอุปกรณสวนควบ

ตางๆ ที่ติดต้ังและใชงานอยูในพื้นที่เชาเพิ่มเติม (“อุปกรณเพิ่มเติม”) ทั้งน้ี 

คูสัญญารับทราบและตกลงใหคําวา “ทรัพยที่เชา” ในสัญญาเชาอาคาร

ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิตหมายความรวมถึงพื้นท่ีเชาเพ่ิมเติมและ

อุปกรณเพิ่มเติม และ คําวา “อุปกรณ” ในสัญญาเชาอาคารศูนยการคา 

ฟวเจอร พารค รังสิต หมายความรวมถึงอุปกรณเพิ่มเติมที่ระบุไวในสัญญา

แกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ดวย  

ระยะเวลาการเชา ประมาณ 14 ป ต้ังแต นับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

เม่ือรังสิตพลาซาไดสิทธิในการตออายุสัญญาเชาท่ีดินออกไปอีก รังสิตพลาซา

ยินยอมใหคําม่ันแกกองทุนรวม โดยจะใหกองทุนรวมมีสิทธิเชาทรัพยที่เชา

ตอไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่รังสิตพลาซาไดรับการตออายุ

สัญญาเชาที่ดิน นับแตวันที่สัญญาเชาส้ินสุดลง รังสิตพลาซาจะแจงให

กองทุนรวมทราบถึงการไดรับการตออายุสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชาทรัพยที่เชาตอไป กองทุนรวม

จะตองแจงใหรังสิตพลาซาทราบภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาคูสัญญา

ตกลงทําสัญญาเชาใหมโดยมีเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนอัตราคาเชา

และระยะเวลาการเชาท่ีคูสัญญาจะตองตกลงกันใหม) ทั้งนี้ การเชาดังกลาว

ตองมีระยะเวลาไมเกินระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินตามที่รังสิต

พลาซามีสิทธิในการตออายุสัญญาเชาท่ีดิน 

คาเชา กองทุนรวมจะตองชําระคาตอบแทนการใหเชาพื้นท่ีเชาเพิ่มเติมและอุปกรณ

เพิ่มเติมใหแกรังสิตพลาซาเปนจํานวนทั้งส้ิน 227,000,000 บาท โดยจะชําระทั้ง

จํานวนในวันท่ีจดทะเบียนการเชาตามสัญญาฉบับน้ีตอสํานักงานท่ีดินที่เก่ียวของ  

หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาฉบับน้ี ตลอดจน

ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่รังสิตพลาซาไดกําหนด และประกาศซึ่งใช

กับกองทุนรวมทุกราย รวมถึง ควบคุมดูแลใหผูเชาชวงปฏิบัติตาม

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย 

(2)  กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ในทรัพย

ที่เชา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของทรัพยที่เชา เวนแตจะ

เปนการปรับปรุงทรัพยที่เชาเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

กองทุนรวม โดยกองทุนรวมตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลงพื้นท่ีใน

ทรัพยที่เชาและไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากรังสิตพลาซา  

(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสรางส่ิงปลูก

สราง หรือสวนควบ หรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยที่เชา

กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือการทําผิด

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใด  

(4) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชตอรังสิตพลาซา ในคาเสียหายและ

คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองในการ

ปฏิบัติหนาที่ ไมปฏิบัติตามหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือที่เกิด

จากความประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญา

ฉบับนี้ เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ

ความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือการ

ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดของรังสิตพลาซา ในฐานะผูใหเชา 

(5)  กองทุนรวมมีหนาที่บํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยที่ เชา 

เพื่ อ ใหท รัพยที่ เ ช าคงอ ยู ในสภาพ ท่ี ดี  (Maintenance) ห รือการ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการตกแตงภายใน (Renovation) ดวยคาใชจาย

ของกองทุนรวมเอง  

(6)  กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่

เก่ียวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชานับแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ 

หนาที่ของรงัสิตพลาซา (1)  รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยที่เชา และ

พื้นที่ตางๆ ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมอยูภายใตสิทธิการเชา หรือสิทธิการใช

ประโยชนของบุคคลภายนอก เชนเดียวกับผูเชารายอื่นๆ ของรังสิต

พลาซา 

(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลางและสาธารณูปโภค

ทั้งหมดสําหรับทรัพยที่เชา ตลอดอายุสัญญาเชา  

(3)  รังสิตพลาซาตกลงบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร

ทันทีที่ทราบวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ

สถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบตอการใชทรัพยของ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้  

(4) ในกรณีที่รังสิตพลาซาพัฒนาอาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน หรือ

อาคารศูนยการคาใดๆ บนที่ดินที่เชาหรือท่ีดินขางเคียงท่ีรังสิตพลาซาจะ

ไดมาหรือจะไดเชาในอนาคต เม่ือรังสิตพลาซาไดพัฒนาหรือกอสราง

อาคารดังกลาวแลวเสร็จ รังสิตพลาซาจะตองเสนอตอกองทุนรวมเพื่อ

พิจารณาวากองทุนรวมจะเชาทรัพยสินท่ีสรางเสร็จน้ันเพิ่มเติมหรือจะ

ซื้อทรัพยสินนั้นหรือไม เม่ือกองทุนรวมไดแสดงเจตนาท่ีจะซ้ือหรือเชา

ทรัพยสินนั้นแลว รังสิตพลาซาตกลงท่ีจะใหเชาหรือขายทรัพยสินนั้นแก

กองทุนรวมและรังสิตพลาซาตกลงท่ีจะไมเสนอตอบุคคลภายนอก

เพื่อใหเชาหรือซื้อทรัพยสินน้ัน เวนแตกองทุนรวมไดปฏิเสธเปนลาย

ลักษณอักษรตอรังสิตพลาซาที่จะเชาหรือซื้อทรัพยสินนั้นแลว 

(5) รังสิตพลาซามีหนาที่ซอมแซมเหตุชํารุดบกพรองของโครงสราง 

(Structure) ของอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนที่เก่ียวกับ

ทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

(6) รังสิตพลาซาตกลงจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมและอากรแสตมปในการ

จดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร 

พารค รังสิต กับเจาพนักงานที่ดิน 

การประกันภัย (1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยสิทธิการเชาและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) สําหรับทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของตนเอง  

(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง  

(3) รังสิตพลาซาจะเปนผูเอาประกันสําหรับประกันการเส่ียงภัยทุกชนิด  

(All Risk Insurance) สําหรับอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต  

ซึ่งรวมถึงทรัพยที่เชา และกําหนดใหรังสิตพลาซาเปนผูรับผลประโยชน

ในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยที่เชา ดวยคาใชจายของ

รังสิตพลาซาเอง 

(4) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะจัดใหมีการประกันภัยเพื่อความรับผิด

ตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับพื้นที่

ที่เก่ียวของตามปกติธุรกิจของตน ตลอดระยะเวลาการเชาดวยคาใชจาย

ตนเอง 

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 

(1) ในกรณีที่ทรัพยที่ เชาเกิดความเสียหายบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ 

นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ใหสัญญาฉบับนี้

ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยที่เชาในสวนท่ีไมเสียหาย

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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และยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได  

(2) หากทรัพยที่เชาไดรับความเสียหาย และกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนในทรัพยที่เชาไดโดยผลของกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรืออาคาร 

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใชงานไดเกินกวารอยละ 50 

ของพื้นที่ของอาคาร หรือในกรณีอื่นใดที่เปนความคุมครองภายใต

ประกันคุมครองสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจัดทําขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของ

กองทุนรวมภายใตสัญญาฉบับนี้ (“เหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการ

เชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้ 

ก. ใหสัญญาส้ินสุดลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแตรังสิตพลาซา

ยืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหม  

ข.  ในกรณีที่รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่

เชาขึ้นใหม  รังสิตพลาซาตกลงจะสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหมดวย

คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

ค.  รังสิตพลาซาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบแปลน 

แผนงาน และขอผูกพันตามท่ีรังสิตพลาซามีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน 

และรังสิตพลาซาจะตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทรัพยที่เชาที่กอสรางขึ้นใหมตองอยูใน

สภาพท่ีไมดอยไปกวาสภาพของทรัพยที่เชาในวันกอนวันท่ีเกิด

ความเสียหายดังกลาว 

ใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับน้ียังคงมีผล

ตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนท่ีทรัพยที่

เชาตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) หากทรัพยที่ เชาได รับความเสียหายบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ 

นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา โดยยังคง

สามารถใชทรัพยที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได 

รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยที่เชาใหคงเดิมดวยคาใชจาย

ของรังสิตพลาซาเอง 

(4) หากรังสิตพลาซาไมเร่ิมดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการซอมแซมอาคาร 

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนรวมมี

สิทธิในการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนที่บริษัทผูรับประกันอนุมัติใน

การซอมแซมอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต  

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง 

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมด หรือแตบางสวนใหแกบุคคล

ใดๆ เวนแต (ก) รังสิตพลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปน

การนําทรัพยที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยที่เชา  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(“ผูเชาพื้นที่รายยอย”) ภายใตขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งน้ี 

ระยะเวลาการเชาจะตองไมเกินกวาระยะเวลาการเชาของกองทุนรวมที่เหลืออยู 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

(ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 

สัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค 

รังสิต หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาดังกลาว

ขางตน และไมสามารถดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีคูสัญญาได

ตกลงกัน 

(ข) รังสิตพลาซาถูกศาลส่ังพิทักษท รัพย เ ด็ดขาด  หรือถูกศาลส่ังให

ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท หรือการชําระบัญชี หรือ มี

การรองขอใหฟนฟูกิจการของรังสิตพลาซาตอศาลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลตอความสามารถของรังสิตพลาซาในการชําระหนี้

หรือปฏิบัติตามสัญญา 

(ค) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ี 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับน้ี และไมสามารถดําเนินการ

แกไขภายในระยะเวลาที่คูสัญญาไดตกลงกัน 

(ง) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชา 

(จ) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 

(ฉ) การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน

รวมและหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟว

เจอรพารค  

(ช) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซ่ึงทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 

(ซ) ทรัพยที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อ

การเวนคืน และ (ก) พื้นท่ีเชาในสวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นท่ีเกินกวารอยละ 

10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นท่ี 

นอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา แตสงผลใหกองทุน

รวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคของสัญญา

เชาอยางมีนัยสําคัญ 

(ฌ) หากทรัพยที่เชาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา ใหสัญญา

ฉบับนี้ส้ินสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ เวนแตภายใน

ระยะเวลาดังกลาว รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสราง

ทรัพยที่เชาขึ้นใหมและกองทุนรวมไดแจงใหรังสิตพลาซาทราบเปน 

ลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว

มิไดเปนผลจากการที่รังสิตพลาซาไมปฏิบัติหนาที่หรือไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก

กองทุนรวมจากเหตุดังกลาวโดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้

ส้ินสุดลง 

(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ข) กองทุนรวมอาจบอกเลิก

สัญญาได โดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา 

(3) ในกรณีที่ เ กิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ  (ค) หรือขอ  (ช)  และ

เหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่

หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิเรียก

คาเสียหายจากรังสิตพลาซาเนื่องจากเหตุดังกลาว โดยใหถือวาไมมีผล

ทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ง) ขอ (จ) หรือ (ฉ) ใหถือวา

สัญญาฉบับนี้ ส้ินสุดลงโดยที่ คู สัญญาแตละฝายไม มี สิทธิ เ รียก

คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นใดจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(5) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ซ) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้

ส้ินสุดลงเม่ือการเวนคืนทรัพยที่เชาซึ่งมีลักษณะตามท่ีกําหนด เสร็จ

สมบูรณหรือเม่ือพนระยะเวลาท่ีกําหนด ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใช

สิทธิบอกเลิกสัญญาเชาเนื่องจากมีการเวนคืนนอยกวารอยละ10 ของ

พื้นที่รวมของทรัพยที่เชา และสวนที่ถูกเวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญใน

การใชประโยชนในทรัพยที่เชา รังสิตพลาซาและกองทุนรวมจะเจรจา

และตกลงเก่ียวกับอัตราคาเชาใหม  

(6) เม่ือสัญญาเชาฉบับน้ีส้ินสุดลงดวยเหตุครบกําหนดอายุสัญญาเชาหรือ

เหตุอื่นใด กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยที่เชาคืน ตามสภาพท่ีเปนอยู ณ 

เวลาน้ัน 

(7) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดท่ีกําหนดไวในขอ (ก) และขอ (ค) 

หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาที่มิไดปฏิบัติผิดสัญญา คูสัญญา

ดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงที่ฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองที่

ใหไวในสัญญาฉบับน้ีได เม่ือคูสัญญายอมรับการชําระคาเสียหายเพื่อ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาวระงับ

ส้ินลง 

(8) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขใดๆ ที่

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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กําหนดแลวโดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวมสงวน

สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยที่เชาจนกวาสัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลงตาม

ระยะเวลาท่ีกองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวมจะไดรับชําระคาเสียหาย 

คาเชาทรัพยที่เชาคงเหลือ ยกเวนการส้ินสุดลงของสัญญาตามขอ (ฌ)  

(9) ภายหลังจากที่สัญญาเชาส้ินสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา

อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของรังสิตพลาซา เวนแตการส้ินสุดลงของ

สัญญาตามขอ (ฌ) รังสิตพลาซาตกลงคืนคาเชาใหแกกองทุนรวมตาม

สัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่กําหนด 

คูสัญญาฝายท่ีไมไดปฏิบัติผิดสัญญา มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่

กฎหมายกําหนดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

 หมายเหตุ : คูสัญญาจะดําเนินการจดทะเบียนการเชาพื้นที่เพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ 

  (3.3) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาอาคาร  
  (สําหรับระยะเวลาการเชาต้ังแตป พ.ศ. 2570 ถึง ป พ.ศ. 2584) 

ผูใหเชา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

ทรัพยสินที่เชา พื้นที่บางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาคารเลขที่ 94  

ปลูกสรางบนที่ดินโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งเปนอาคาร 5 ชั้น (รวมชั้น

ใตดิน 1 ชั้น) ต้ังอยูบนศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบล

ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมเปนพื้นที่เชาประมาณ 

56,905.74 ตารางเมตร รวมถึงอุปกรณสวนควบที่ต้ังอยูในทรัพยที่เชาดวย  

ระยะเวลาการเชา 15 ป ต้ังแต นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2584 

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

เม่ือรังสิตพลาซาไดสิทธิในการตออายุสัญญาเชาท่ีดินออกไปอีก รังสิตพลาซา

ยินยอมใหคําม่ันแกกองทุนรวม โดยจะใหกองทุนรวมมีสิทธิเชาทรัพยที่เชา

ตอไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่รังสิตพลาซาไดรับการตออายุ

สัญญาเชาที่ดิน นับแตวันท่ีสัญญาเชาส้ินสุดลง รังสิตพลาซาจะแจงให

กองทุนรวมทราบถึงการไดรับการตออายุสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชาทรัพยที่เชาตอไป กองทุนรวม

จะตองแจงใหรังสิตพลาซาทราบภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาคูสัญญา

ตกลงทําสัญญาเชาใหมโดยมีเง่ือนไขตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนอัตราคาเชา

และระยะเวลาการเชาท่ีคูสัญญาจะตองตกลงกันใหม) ทั้งนี้ การเชาดังกลาว

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ตองมีระยะเวลาไมเกินระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินตามท่ีรังสิต

พลาซามีสิทธิในการตออายุสัญญาเชาท่ีดิน 

คาเชา กองทุนรวมตกลงชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาใหแกรังสิตพลาซาเปนจํานวน

ทั้งส้ิน 891 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)โดยจะชําระทั้งจํานวนในวันท่ีจด

ทะเบียนการเชาตามสัญญาฉบับนี้ตอสํานักงานที่ดินท่ีเก่ียวของ และชําระ 

คาเชาพื้นที่และคาเชาอุปกรณเปนรายเดือน ต้ังแตป พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2584 

โดยในป พ.ศ. 2570 กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาพื้นที่และคาเชาอุปกรณ 

จํานวนประมาณ 430 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 

3 ทุกปจนถึงป 25841 

หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ตลอดจน

ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่รังสิตพลาซาไดกําหนด และประกาศซ่ึง

ใชกับกองทุนรวมทุกราย รวมถึง ควบคุมดูแลใหผูเชาชวงปฏิบัติตาม

ระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ในทรัพย

ที่เชา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของทรัพยที่เชา เวนแต

จะเปนการปรับปรุงทรัพยที่เชาเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลง

พื้นที่ในทรัพยที่เชาและไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจาก

รังสิตพลาซา  

(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสรางส่ิงปลูก

สราง หรือสวนควบ หรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยที่เชา

กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือการทําผิด

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใด  

(4) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชตอรังสิตพลาซา ในคาเสียหายและ

คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองในการ

ปฏิบัติหนาที่ ไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือท่ีเกิด

จากความประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญา

ฉบับน้ี เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอ

หรือความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ 

หรือการปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดของรังสิตพลาซา ในฐานะผูใหเชา 

(5) กองทุนรวมจะไมกระทําการใดๆ ซึ่งอาจเปนผลใหการประกันภัยใน

อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต เปนโมฆะหรือเปนโมฆียะ หรือ

อัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะตองเพ่ิมขึ้น และจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่น 

รวมถึงผูเชาชวง ทําการดังกลาวดวย และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ของผูรับประกันภัยและหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการปองกัน

อัคคีภัยสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

(6) กองทุนรวมมีหนาที่บํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยที่เชาเพื่อให

ทรัพยที่เชาคงอยูในสภาพท่ีดี (Maintenance) หรือการดําเนินการใดๆ 

เก่ียวกับการตกแตงภายใน (Renovation) ดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง  

(7) กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่

เก่ียวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชานับแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ 

หนาที่ของรงัสิตพลาซา (1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยที่เชา และ

พื้นที่ตางๆ ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมอยูภายใตสิทธิการเชา หรือสิทธิการใช

ประโยชนของบุคคลภายนอก เชนเดียวกับผูเชารายอื่นๆ ของรังสิต

พลาซา 

(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลางและสาธารณูปโภค

ทั้งหมดสําหรับทรัพยที่เชา ตลอดอายุสัญญาเชา  

(3) รังสิตพลาซาตกลงบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร
ทันทีที่ทราบวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ

สถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบตอการใชทรัพยของ

กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้  

(4) ในกรณีที่รังสิตพลาซาพัฒนาอาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน หรือ

อาคารศูนยการคาใดๆ บนท่ีดินท่ีเชาหรือที่ดินขางเคียงท่ีรังสิตพลาซา

จะไดมาหรือจะไดเชาในอนาคต เม่ือรังสิตพลาซาไดพัฒนาหรือกอสราง

อาคารดังกลาวแลวเสร็จ รังสิตพลาซาจะตองเสนอตอกองทุนรวมเพ่ือ

พิจารณาวากองทุนรวมจะเชาทรัพยสินท่ีสรางเสร็จนั้นเพิ่มเติมหรือจะ

ซื้อทรัพยสินน้ันหรือไม เม่ือกองทุนรวมไดแสดงเจตนาที่จะซื้อหรือเชา

ทรัพยสินนั้นแลว รังสิตพลาซาตกลงท่ีจะใหเชาหรือขายทรัพยสินนั้นแก

กองทุนรวมและรังสิตพลาซาตกลงท่ีจะไมเสนอตอบุคคลภายนอก

เพื่อใหเชาหรือซื้อทรัพยสินนั้น เวนแตกองทุนรวมไดปฏิเสธเปนลาย

ลักษณอักษรตอรังสิตพลาซาที่จะเชาหรือซื้อทรัพยสินนั้นแลว 

(5) รังสิตพลาซามีหนาที่ซอมแซมเหตุชํารุดบกพรองของโครงสราง 

(Structure) ของอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนท่ี

เก่ียวกับทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชา  

(6) รังสิตพลาซาตกลงจะเปนผูชําระคาอากรแสตมป รวมถึงคาใชจายอื่นใด
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อันเก่ียวกับการจดทะเบียนการเชาทรัพยที่เชาและการเชาภายใต

สัญญาฉบับนี้ รวมถึงการตออายุสัญญาเชาตอพนักงานเจาหนาที่

ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้  

การประกันภัย (1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผู รับประโยชน สําหรับ 

การประกันภัยสิทธิการเชาและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) สําหรับทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของตนเอง  

(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง 

(3) รังสิตพลาซาจะเปนผูเอาประกันสําหรับประกันการเส่ียงภัยทุกชนิด  

(All Risk Insurance) สําหรับอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่ง

รวมถึงทรัพยที่เชา และกําหนดใหรังสิตพลาซาและ/หรือบุคคลอื่นท่ี

รังสิตพลาซาจะกําหนดเปนผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยท่ี

จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยที่เชา ดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

(4) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือความรับผิด

ตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับพื้นที่

ที่ เ ก่ียวของตามปกติธุรกิจของตน ตลอดระยะเวลาการเชาดวย

คาใชจายตนเอง 

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 

(1) ในกรณีที่ทรัพยที่เชาเกิดความเสียหายบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ 

นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ใหสัญญาฉบับนี้

ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยที่เชาในสวนที่ไมเสียหาย

และยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได  

(2) หากทรัพยที่เชาไดรับความเสียหาย และกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนในทรัพยที่เชาไดโดยผลของกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรืออาคาร 

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใชงานไดเกินกวารอยละ 50 

ของพ้ืนที่ของอาคาร หรือในกรณีอื่นใดท่ีเปนความคุมครองภายใต

ประกันคุมครองสิทธิการเชาท่ีกองทุนรวมจัดทําขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิ

ของกองทุนรวมภายใตสัญญาฉบับนี้ (“เหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิ

การเชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้ 

ก. ใหสัญญาส้ินสุดลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแตรังสิตพลาซา

ยืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหม  

ข. ในกรณีที่รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่

เชาขึ้นใหม รังสิตพลาซาตกลงจะสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหมดวย

คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ค. รังสิตพลาซาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบ

แปลน แผนงาน และขอผูกพันตามท่ีรังสิตพลาซามีอยูตามสัญญา

เชาที่ดิน และรังสิตพลาซาจะตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทรัพยที่เชาที่กอสรางขึ้นใหมตอง

อยูในสภาพท่ีไมดอยไปกวาสภาพของทรัพยที่เชาในวันกอนวันท่ี

เกิดความเสียหายดังกลาว  ใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา

ตามสัญญาฉบับน้ียังคงมีผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสราง

ทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ 

(3)     หากทรัพยที่ เชาได รับความเสียหายบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ 

นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา โดยยังคง

สามารถใชทรัพยที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไป

ได รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยที่ เชาใหคงเดิมดวย

คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

(4)     หากรังสิตพลาซาไมเร่ิมดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการซอมแซมอาคาร 

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนรวม

มีสิทธิเ รียกใหรังสิตพลาซาดําเนินการซอมแซมอาคาร โครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งนี้ หากรังสิตพลาซาเพิกเฉยไมดําเนินการตามที่

กองทุนรวมเรียกรอง กองทุนรวมอาจดําเนินการใชสิทธิตามกฎหมาย

เพ่ือบังคับใหรังสิตพลาซาดําเนินการดังกลาวตอไป  

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง 

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคล

ใดๆ เวนแต (ก) รังสิตพลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปน

การนําทรัพยที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงพื้นท่ีภายในทรัพยที่เชา  

(“ผูเชาพื้นท่ีรายยอย”) ภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับน้ี ทั้งน้ี 

ระยะเวลาการเชาจะตองไมเกินกวาระยะเวลาการเชาของกองทุนรวมที่

เหลืออยู  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

(ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ี 

สัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค 

รังสิต หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับน้ี หรือสัญญาดังกลาว

ขางตน และไมสามารถดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีคูสัญญาได

ตกลงกัน 

(ข) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 

หรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถดําเนินการ

แกไขภายในระยะเวลาที่คูสัญญาไดตกลงกัน 

(ค) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชา 
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(ง) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 

(จ) การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการ 

กองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ฟวเจอรพารค  

(ฉ) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซ่ึงทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 

(ช) ทรัพยที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อ

การเวนคืน และ (ก) พื้นที่เชาในสวนท่ีถูกเวนคืนน้ันมีพื้นที่เกินกวา 

รอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมี

พื้นที่นอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา แตสงผลให

กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคของ

สัญญาเชาอยางมีนัยสําคัญ 

(ซ) หากทรัพยที่เชาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา ใหสัญญา

ฉบับน้ีส้ินสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาท่ีกําหนด ทั้งน้ี เวนแต

ภายในระยะเวลาดังกลาว รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะ

กอสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหมและกองทุนรวมไดแจงใหรังสิตพลาซาทราบ

เปนลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว

มิไดเปนผลจากการท่ีรังสิตพลาซาไมปฏิบัติหนาท่ีหรือไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดตามสัญญาฉบับน้ี รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก

กองทุนรวมจากเหตุดังกลาวโดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับน้ี

ส้ินสุดลง 

(2) ในกรณีที่ เ กิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ  (ข) หรือขอ  (ฉ) และ

เหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่

หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาน้ี กองทุนรวมมีสิทธิเรียก

คาเสียหายจากรังสิตพลาซาเนื่องจากเหตุดังกลาว โดยใหถือวาไมมีผล

ทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ค) ขอ (ง) หรือ (จ) ใหถือวา

สัญญาฉบับนี้ ส้ินสุดลงโดยท่ีคู สัญญาแตละฝายไม มี สิทธิ เ รียก

คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นใดจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ช) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้

ส้ินสุดลงเม่ือการเวนคืนทรัพยที่เชาซ่ึงมีลักษณะตามที่กําหนด เสร็จ

สมบูรณหรือเม่ือพนระยะเวลาท่ีกําหนด ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใช

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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สิทธิบอกเลิกสัญญาเชาเนื่องจากมีการเวนคืนนอยกวารอยละ10 ของ

พื้นที่รวมของทรัพยที่เชา และสวนที่ถูกเวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญใน

การใชประโยชนในทรัพยที่เชา รังสิตพลาซาและกองทุนรวมจะเจรจา

และตกลงเก่ียวกับอัตราคาเชาใหม  

(5) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุครบกําหนดอายุสัญญาเชาหรือ

เหตุอื่นใด กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยที่เชาคืน ตามสภาพท่ีเปนอยู ณ 

เวลาน้ัน 

(6) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวในขอ (ก) และขอ 

(ข) หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาที่มิไดปฏิบัติผิดสัญญา 

คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝาย

หน่ึงที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือ

ผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาฉบับนี้ได เม่ือคูสัญญายอมรับการชําระ

คาเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิด

สัญญาดังกลาวระงับส้ินลง 

(7) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ที่

กําหนดแลวโดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวมสงวน

สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงตาม

ระยะเวลาท่ีกองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวมยังคงมีหนาที่จะตอง

ชําระคาเชาสําหรับระยะเวลาท่ีเหลือดังกลาวตามสัดสวน รวมทั้งปฏิบัติ

ตามหนาที่และภาระผูกพันที่กําหนดจนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(8) หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่

กําหนดไวในขอ (ก) (ข) หรือ (ฉ) คูสัญญาฝายท่ีไมไดปฏิบัติผิดสัญญา 

มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากคูสัญญา

อีกฝายหนึ่ง 

หมายเหตุ: 1  คาเชาพื้นที่และคาเชาอุปกรณรายเดือนดังกลาวไดถูกสะทอนอยูในมูลคาสินทรัพยตามรายงานการ

ประเมินราคาโดยผูประเมินราคาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(3.4) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชน
อาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต  
(สําหรับระยะเวลาการเชาต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ถึงป พ.ศ. 2569) 

ผูใหเชา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

ทรัพยสินตามสัญญา พื้นท่ีบางสวนของพื้นท่ีสวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต 

จํานวน 992 ตารางเมตร (เรียกวา “พื้นท่ีสวนกลางเพ่ิมเติม”) ออกหา

ประโยชนกับบุคคลภายนอกในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใช

พื้นท่ีหรือรูปแบบอื่นในรูปแบบหนึ่งตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ี

และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต คูสัญญารับทราบ

และตกลงใหคําวา “พื้นท่ีสวนกลาง” ในสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหา

ประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หมายความรวมถึงพื้นที่

สวนกลางเพ่ิมเติมที่ระบุไวในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ดวย 

ระยะเวลาการใหสิทธิ ประมาณ 14 ป ต้ังแตนับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 

สิทธิและเงื่อนไขในการ
ตออายุสัญญาเมื่อ
สัญญาครบกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนรวมตกลงเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป รังสิต

พลาซาตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิใช และ/หรือหาประโยชนจากทรัพยสิน

ตามสัญญาตอไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่กองทุนรวมตกลงเชา

ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป  

คาเชา ไมมี 

หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ระเบียบและ

กฎเกณฑตางๆ ที่ รังสิตพลาซาไดกําหนด รวมถึงควบคุมดูแลให

บุคคลภายนอกปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ใน

ทรัพยสินตามสัญญา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของ

ทรัพยสินตามสัญญา เวนแตจะเปนการปรับปรุงทรัพยสินตามสัญญา 

เพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม โดยที่กองทุน

รวมตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลงพ้ืนที่ในทรัพยสินตามสัญญา 

และไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากรังสิตพลาซา  

(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสราง  

ส่ิงปลูกสราง หรือสวนควบ หรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยสิน

ตามสัญญา กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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กระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวของ  

(4) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชตอรังสิตพลาซา ในคาเสียหายและ

คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองใน

การปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือที่เกิดจากความ

ประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เวน

แตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความ

บกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือการไมปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติ

หนาท่ีผิดพลาดของรังสิตพลาซาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ

กองทนุรวม 

(5) กองทุนรวมตกลงวาจะไมนําพื้นที่สวนกลางออกหาประโยชนใน

ลักษณะที่อาจขัดหรือแยงกับรูปแบบ (Concept) ในการดําเนินธุรกิจ

ของรังสิตพลาซาสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

(6) สําหรับการหาประโยชนในพื้นที่สวนกลาง กองทุนรวมจะตองคํานึงถึง

ความสะดวกปลอดภัยของผูเชา ผูมารับบริการในอาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิต 

(7) กองทุนรวมมีหนาท่ีดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการตกแตงภายใน 

(Renovation) ของพื้นที่ สวนกลางและผนังภายนอกของอาคาร

โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง 

(8) กองทุนรวมมีหนาท่ีชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบํารุงทองที ่

ที่เก่ียวของกับการใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญานับแตวันที่ทํา

สัญญา 

(9) กองทุนรวมตกลงจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชา  

คาอากรแสตมป รวมถึงคาใชจายอื่นใดอันเก่ียวกับการจดทะเบียน

การเชาทรัพยสินตามสัญญาตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดใน

สัญญาฉบับนี้  

หนาที่ของรงัสิตพลาซา (1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยสินตามสัญญา

อยางเต็มที่ ตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ 

(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลาง และสาธารณูปโภค

ทั้งหมดสําหรับทรัพยสินตามสัญญา ตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ 

(3) รังสิตพลาซาตกลงบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณ

อักษรทันทีที่ทราบวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมี

ผลกระทบตอสถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญซึ่ง

จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หรือมีผลกระทบตอการใช

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

41



 

 

ทรัพยสินตามสัญญา  

(4) รังสิตพลาซามีหนาท่ีบํารุงรักษา ซอมแซมเหตุชํารุดบกพรองของ

โครงสราง (Structure) และปรับปรุงพื้นที่สวนกลาง (Common Area) 

พื้นท่ีจอดรถยนต และพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารโครงการ ฟวเจอร 

พารค รังสิต เพ่ือใหคงอยูในสภาพที่ดี (Maintenance) ดวยคาใชจาย

ของรังสิตพลาซาเอง 

การประกันภัย (1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยสิทธิการเชาและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) สําหรับทรัพยสินตามสัญญาดวยคาใชจาย

ของตนเอง 

(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง 

(3) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะไดจัดใหมีการประกันภัยเพ่ือความรับ

ผิดตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับ

พื้นที่ที่เก่ียวของตามปกติธุรกิจของตน ดวยคาใชจายของตนเอง 

ทรัพยสินตามสัญญา
เสียหายหรือถูกทําลาย 

(1) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาเกิดความเสียหายบางสวนไมวาดวย

เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ให

สัญญาฉบับน้ียังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินตาม

สัญญาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได 

(2) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหาย และกองทุนรวมไม

สามารถใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาไดโดยผลของกฎหมายที่

เก่ียวของ หรืออาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใชงาน

ไดเกินกวารอยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร หรือในกรณีอื่นใดท่ีเปน

ความคุมครองภายใตการประกันคุมครองสิทธิการเชา (“เหตุคุมครอง

ภายใตประกันสิทธิการเชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้ 

ก. ใหสัญญาส้ินสุดลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแตรังสิต

พลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยสินตามสัญญา

ขึ้นใหม 

ข. ในกรณีที่รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่

เชาขึ้นใหม  รังสิตพลาซาตกลงจะสรางทรัพยสินตามสัญญาขึ้น

ใหมดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

ค. รังสิตพลาซาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบ

แปลน แผนงาน และขอผูกพันตามที่ รังสิตพลาซามีอยูตาม

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

42



 

 

สัญญาเชาที่ดิน และตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทรัพยสินตามสัญญาท่ีกอสรางขึ้นใหม

ตองอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพของทรัพยสินตามสัญญา

ในวันกอนวันที่เกิดความเสียหายดังกลาว ใหถือวาสิทธิและหนาที่

ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับน้ียังคงมีผลตอไปจนกวาจะไดมี

การกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยสินตามสัญญาฉบับนี้  

(3) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายบางสวนไมวาดวย

เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา โดย

ยังคงสามารถใชทรัพยสินตามสัญญาบางสวนเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินธุรกิจตอไปได รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยสิน

ตามสัญญาใหคงเดิม ดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

(4) หากรังสิตพลาซาไมเร่ิมดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการซอมแซม อาคาร

โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนรวม

มีสิทธิในการบริหารจัดการคาสิน ไหมทดแทนดังกลาวเพื่อการ

ซอมแซมอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต 

การโอนสิทธิและการให
เชาชวง 

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิตามสัญญาใหแกบุคคลใดๆ เวนแต (ก) รังสิต

พลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปนการนําพื้นที่ภายใน

ทรัพยสินตามสัญญาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวง (“ผูรับสิทธิ”) ภายใต

ขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาฉบับนี้  ทั้งนี้ ระยะเวลาท่ีบุคคลภายนอกมี

สิทธิในการเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินตามสัญญาตองไมเกินกวา 3 ป 

หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาการใหสิทธิของกองทุนรวมท่ีเหลืออยู  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

(ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 

สัญญาเชาอาคารหรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับน้ี หรือ

สัญญาดังกลาวขางตน และไมสามารถดําเนินการแกไขภายใน

ระยะเวลา ที่คูสัญญาไดตกลงกัน 

(ข) รังสิตพลาซาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังให

ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท หรือการชําระบัญชี หรือมี

การรองขอใหฟนฟูกิจการของรังสิตพลาซาตอศาลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลตอคามสามารถของรังสิตพลาซาในการชําระหน้ี

หรือปฏิบัติตามสัญญา  

(ค) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาฉบับน้ี 

หรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถดําเนินการ

แกไขภายในระยะเวลาใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

(ง) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคาร

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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และ/หรือเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิตามสัญญานี้ 

(จ) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 

(ฉ) การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ฟวเจอรพารค  

(ช) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซ่ึงทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยสินตามสัญญาไดอยางมีนัยสําคัญ 

(ซ) ทรัพยสินตามสัญญาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขต

สํารวจเพื่อการเวนคืน และ (ก) ทรัพยสินตามสัญญาในสวนที่ถูก

เวนคืนน้ันมีพื้นท่ีเกินกวารอยละ 10 ของพื้นท่ีรวมของทรัพยสินตาม

สัญญา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนน้ันมีพื้นท่ีนอยกวารอยละ 10 ของ

พื้นที่รวมของทรัพยสินตามสัญญา แตสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถ

ใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ 

(ฌ) หากทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา 

ใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ 

เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวรังสิตพลาซายืนยันความประสงควา

จะกอสรางทรัพยสินตามสัญญาขึ้นใหมและกองทุนรวมไดแจงให

รังสิตพลาซาทราบเปนลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคให

สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา 

(1)    ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว

มิไดเปนผลจากการท่ีรังสิตพลาซาไมปฏิบัติตามหนาที่หรือขอกําหนด

ตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวม 

โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(2)     ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ข) กองทุนรวมอาจบอก

เลิกสัญญาได โดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา 

 (3)   ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ค) หรือขอ (ช) และ

เหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตาม

หนาที่หรือขอกําหนดตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย

จากรังสิตพลาซา โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(4)     ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ (ง) ขอ (จ) หรือ ขอ (ฉ) ให

ถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก

คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(5)     ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ซ) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้

ส้ินสุดลงเม่ือการเวนคืนทรัพยสินตามสัญญาเสร็จสมบูรณ หรือเม่ือ

พนระยะเวลาท่ีกําหนด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีการเวนคืนนอยกวา

รอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยสินตามสัญญา และสวนท่ีถูก

เวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญในการใชประโยชนในทรัพยสินตาม

สัญญา รังสิตพลาซาและกองทุนรวมจะเจรจาและตกลงเก่ียวกับ

อัตราคาตอบแทนการใหสิทธิใหม 

(6)     เม่ือสัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลงดวยเหตุครบกําหนดระยะเวลาหรือดวย

เหตุอื่นใด กองทุนรวมจะระงับการใช และ/หรือการหาประโยชน

ทรัพยสินตามสัญญา และสงมอบทรัพยสินตามสัญญา ตามสภาพท่ี

เปนอยู ณ เวลาน้ัน 

(7) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวในขอ (ก) และ (ค) 

หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคู สัญญาท่ีมิไดปฏิบั ติ ผิดสัญญา 

คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีก 

ฝายหน่ึง เม่ือคูสัญญายอมรับการชําระคาเสียหายเพื่อเยียวยาความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาวระงับส้ินลง 

(8) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเง่ือนไขใดๆ ที่

กําหนด โดยเปนการแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวม

สงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาจนกวาสัญญา

ฉบับน้ีส้ินสุดลงตามระยะเวลาท่ีกองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวม

จะไดรับชําระคาเสียหาย คาตอบแทนการใหสิทธิคงเหลือ (ยกเวน

กรณีส้ินสุดสัญญาตามขอ (ฌ)) 

(9) ภายหลังที่สัญญาส้ินสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอัน

เน่ืองมาจากการผิดสัญญาของรังสิตพลาซา (เวนแตกรณีส้ินสุด

สัญญาตามขอ (ฌ))  รังสิตพลาซาตกลงคืนคาตอบแทนการใหสิทธิ

ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการใหสิทธิคงเหลือ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบ

กําหนดระยะเวลาการใหสิทธิ คูสัญญาฝายที่ไมไดปฏิบัติผิดสัญญามี

สิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากคูสัญญา

อีกฝายหนึ่ง 
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(3.5) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชนอาคารโครงการ 
ฟวเจอร พารค รังสิต (สําหรับระยะเวลาการใหสิทธิต้ังแตป พ.ศ. 2570 ถึง ป พ.ศ. 2584) 

ผูใหเชา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

ทรัพยสินที่เชา พื้นท่ีสวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงพื้นท่ีจอด

รถยนตภายในและภายนอกอาคาร พื้นท่ีภายนอกอาคาร และอุปกรณ

อํานวยความสะดวกตางๆ ที่ติดต้ังและใชงานอยูในทรัพยที่เชาและพื้นที่

สวนกลางและมีสิทธินําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางของอาคาร

โครงการฟวเจอรพารค รังสิต จํานวน 48,690.21 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการใหสิทธิ 15 ป ต้ังแต นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2584 

สิทธิและเงื่อนไขในการ
ตออายุสัญญาเชาเมื่อ
สัญญาเชาครบกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนรวมตกลงเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป 

รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิใช และ/หรือหาประโยชนจาก

ทรัพยสินตามสัญญาตอไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาท่ีกองทุนรวม

ตกลงเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป  

คาตอบแทนการใหสิทธิ กองทุนรวมจะตองชําระคาสิทธิใหแกรังสิตพลาซาเปนจํานวนท้ังส้ิน  

382 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระท้ังจํานวนในวันที่จดทะเบียน

สิทธิตามสัญญาฉบับนี้ตอสํานักงานที่ดินที่เก่ียวของ และชําระคาตอบแทน

การใหสิทธิรายเดือนต้ังแตป พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2584 โดยในป พ.ศ. 2570  

กองทุนรวมตกลงชําระคาตอบแทนการใหสิทธิจํานวนประมาณ 75.88 ลานบาท 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ทุกปจนถึงป 25841 

หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ระเบียบและ

กฎเกณฑตางๆ ที่ รังสิตพลาซาไดกําหนด รวมถึงควบคุมดูแลให

บุคคลภายนอกปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ใน

ทรัพยสินตามสัญญา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของ

ทรัพยสินตามสัญญา เวนแตจะเปนการปรับปรุงทรัพยสินตามสัญญา 

เพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวม

ตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลงพ้ืนที่ในทรัพยสินตามสัญญา 

และไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากรังสิตพลาซา  

(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสราง ส่ิง

ปลูกสราง หรือสวนควบ หรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยสิน
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ตามสัญญา กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือ

กระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวของ  

(4) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชตอรังสิตพลาซา ในคาเสียหายและ

คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองใน

การปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือที่เกิดจากความ

ประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เวน

แตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความ

บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการไมปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติ

หนาท่ีผิดพลาดของรังสิตพลาซาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวม 

(5) กองทุนรวมตกลงวาจะไมนําพื้นที่สวนกลางออกหาประโยชนใน

ลักษณะที่อาจขัดหรือแยงกับรูปแบบ (Concept) ในการดําเนินธุรกิจ

ของรังสิตพลาซาสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

(6) สําหรับการหาประโยชนในพื้นท่ีสวนกลาง กองทุนรวมจะตองคํานึง 

ถึงความสะดวกปลอดภัยของผูเชา ผูมารับบริการในอาคารโครงการ

ฟวเจอร พารค รังสิต 

(7) กองทุนรวมจะไมกระทําการใดๆ ซึ่งอาจเปนผลใหการประกันภัยใน

อาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต เปนโมฆะหรือเปนโมฆียะ หรือ

อัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะตองเพิ่มขึ้น และจะตองไมอนุญาตให

บุคคลอ่ืน รวมถึงบุคคลภายนอกผูเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินตาม

สัญญาทําการดังกลาวดวย และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับ

ประกันภัยและหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการปองกันอัคคีภัย

สําหรับอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

(8) กองทุนรวมมีหนาที่ ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการตกแตงภายใน 

(Renovation) ของพื้นท่ี สวนกลางและผนังภายนอกของอาคาร

โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง 

(9) กองทุนรวมมีหนาท่ีชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่

ที่เก่ียวของกับการใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญานับแตวันที่ทํา

สัญญา 

หนาที่ของรงัสิตพลาซา (1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยสินตาม

สัญญาอยางเต็มที่ ตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของสัญญา

ฉบับนี้ 

(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลาง และสาธารณูปโภค

ทั้งหมดสําหรับทรัพยสินตามสัญญา ตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ 
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(3) รังสิตพลาซาตกลงบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณ

อักษรทันทีที่ทราบวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมี

ผลกระทบตอสถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญซึ่ง

จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือมีผลกระทบตอการใช

ทรัพยสินตามสัญญา  

(4) รังสิตพลาซามีหนาที่บํารุงรักษา ซอมแซมเหตุชํารุดบกพรองของ

โครงสราง  (Structure) และปรับปรุงพื้นที่สวนกลาง  (Common 

Area) พื้นที่จอดรถยนต และพ้ืนที่ผนังภาย นอกอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต เพ่ือใหคงอยูในสภาพที่ดี (Maintenance) ดวย

คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

(5) รังสิตพลาซาตกลงจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 

การเชา คาอากรแสตมป รวมถึงคาใชจายอื่นใดอันเก่ียวกับการ 

จดทะเบียนการเชาทรัพยสินตามสัญญาตอพนักงานเจาหนาที่ตาม 

ที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ 

การประกันภัย (1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยสิทธิการเชาและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) สําหรับทรัพยสินตามสัญญาดวยคาใชจาย

ของตนเอง 

(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ

ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง  

(3) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะไดจัดใหมีการประกันภัยเพื่อความ 

รับผิดตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับ

พื้นที่ที่เก่ียวของตามปกติธุรกิจของตน ดวยคาใชจายของตนเอง 

ทรัพยสินตามสัญญา
เสียหายหรือถูกทําลาย 

(1) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาเกิดความเสียหายบางสวนไมวาดวย

เหตุใด  ๆนอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ใหสัญญา

ฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งน้ี เฉพาะทรัพยสินตามสัญญา

ในสวนท่ีไมเสียหายและยังอยูในสภาพท่ีสามารถใชประโยชนได 

(2) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหาย และกองทุนรวม 

ไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาไดโดยผลของกฎหมายที่

เก่ียวของ หรืออาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใช

งานไดเกินกวารอยละ 50 ของพื้นท่ีของอาคาร หรือในกรณีอื่นใดท่ี

เปนความคุมครองภายใตการประกันคุมครองสิทธิการเชา (“เหตุ

คุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

48



 

 

 ก. ใหสัญญาส้ินสุดลงภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตรังสิต

พลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยสินตาม

สัญญาขึ้นใหม 

 ข. ในกรณีที่ รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสราง

ทรัพยที่เชาขึ้นใหม รังสิตพลาซาตกลงจะสรางทรัพยสินตาม

สัญญาขึ้นใหมดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

 ค. รังสิตพลาซาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบ

แปลน แผนงาน และขอผูกพันตามที่รังสิตพลาซามีอยูตาม

สัญญาเชาท่ีดิน และตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยทรัพยสินตามสัญญาท่ี

กอสรางขึ้นใหมตองอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพของ

ทรัพย สินตามสัญญาในวันกอนวันท่ีเกิดความเสียหาย

ดังกลาว 

ใหถือวาสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคง

มีผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมา

แทนที่ทรัพยสินตามสัญญาฉบับนี้  

(3) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายบางสวนไมวาดวย

เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา โดย

ยังคงสามารถใชทรัพยสินตามสัญญาบางสวนเพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินธุรกิจตอไปได รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยสิน

ตามสัญญาใหคงเดิม ดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง 

(4) หากรังสิตพลาซาไมเร่ิมดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการซอมแซม อาคาร

โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองทุนรวม

มีสิทธิเรียกใหรังสิตพลาซาดําเนินการซอมแซม อาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิต หากรังสิตพลาซาเพิกเฉยไมดําเนินการตามท่ี

กองทุนรวมเรียกรอง กองทุนรวมอาจดําเนินการใชสิทธิตามกฎหมาย

เพ่ือบังคับใหรังสิตพลาซาดําเนินการดังกลาวตอไป 

การโอนสิทธิและการให
เชาชวง 

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิตามสัญญาใหแกบุคคลใดๆ เวนแต (ก) รังสิต

พลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปนการนําพื้นที่ภายใน

ทรัพยสินตามสัญญาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวง (“ผูรับสิทธิ”) ภายใต

ขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้  ทั้งนี้ ระยะเวลาที่บุคคลภายนอกมี

สิทธิในการเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินตามสัญญาตองไมเกินกวา 3 ป 

หรือ (ในกรณีระยะเวลาการใหสิทธิเหลือนอยกวา 3 ป) ไมเกินกวา

ระยะเวลาการใหสิทธิของกองทุนรวมท่ีเหลืออยู  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

(ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 

สัญญาเชาอาคารหรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาฉบับนี้ หรือ

สัญญาดังกลาวขางตน และไมสามารถดําเนินการแกไขภายใน

ระยะเวลาท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน 

(ข) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับน้ี และไมสามารถดําเนินการ

แกไขภายในระยะเวลาใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

(ค) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคาร

และ/หรือเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิตามสัญญานี้ 

(ง) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 

(จ) การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ฟวเจอรพารค  

(ฉ) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซ่ึงทําใหกองทุนรวมไมสามารถ

ใชประโยชนจากทรัพยสินตามสัญญาไดอยางมีนัยสําคัญ 

(ช) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน 

หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน และ (ก) ทรัพยสินตามสัญญาในสวน

ที่ถูกเวนคืนน้ันมีพื้นที่เกินกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยสิน

ตามสัญญา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนน้ันมีพื้นท่ีนอยกวารอยละ 10 

ของพื้นที่รวมของทรัพยสินตามสัญญา แตสงผลใหกองทุนรวมไม

สามารถใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ 

(ซ) หากทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายตามท่ีกําหนดในสัญญา 

ใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ 

เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวรังสิตพลาซายืนยันความประสงควา

จะกอสรางทรัพยสินตามสัญญาขึ้นใหมและกองทุนรวมไดแจงให

รังสิตพลาซาทราบเปนลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคให

สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว

มิได เปนผลจากการที่ รั ง สิตพลาซาไมปฏิบั ติตามหนา ท่ี  หรือ

ขอกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก

กองทุนรวม โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(2) ในกรณีที่ เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ข) หรือขอ (ฉ) และ

เหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวมไมปฏิบัติตาม

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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หนาท่ีหรือขอกําหนดตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย

จากรังสิตพลาซา โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ค) ขอ (ง) หรือ ขอ (จ) ให

ถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก

คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ช) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้

ส้ินสุดลงเม่ือการเวนคืนทรัพยสินตามสัญญาเสร็จสมบูรณ หรือเม่ือ

พนระยะเวลาท่ีกําหนด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีการเวนคืนนอยกวา

รอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยสินตามสัญญา และสวนที่ถูก

เวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญในการใชประโยชนในทรัพยสินตาม

สัญญา รังสิตพลาซาและกองทุนรวมจะเจรจาและตกลงเก่ียวกับ

อัตราคาตอบแทนการใหสิทธิใหม 

(5) เม่ือสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุครบกําหนดระยะเวลาหรือดวย

เหตุอื่นใด กองทุนรวมจะระงับการใช และ/หรือการหาประโยชน

ทรัพยสินตามสัญญา และสงมอบทรัพยสินตามสัญญา ตามสภาพท่ี

เปนอยู ณ เวลาน้ัน 

(6) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดท่ีกําหนดไวในขอ (ก) และ (ข) 

หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคู สัญญาที่ มิไดปฏิบั ติ ผิดสัญญา 

คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝาย

หน่ึง เม่ือคูสัญญายอมรับการชําระคาเสียหายเพ่ือเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาวระงับส้ินลง 

(7) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ที่

กําหนด โดยเปนการแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวม

สงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาจนกวาสัญญา

ฉบับน้ีส้ินสุดลงตามระยะเวลาท่ีกองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวม

ยังคงมีหนาที่จะตองชําระคาตอบแทนการใหสิทธิสําหรับระยะเวลาท่ี

เหลือดังกลาวตามสัดสวน รวมทั้งปฏิบัติตามหนาที่และภาระผูกพันที่

กําหนดในสัญญาฉบับนี้จนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(8) หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอัน

เนื่องมาจากเหตุแหงการเลิกสัญญาที่กําหนดไวในขอ (ก) (ข) หรือ 

(ฉ) คูสัญญาฝายท่ีไมไดปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

ตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ทั้งนี้ จะตอง

เปนคาเสียหายที่แทจริงอันเปนผลโดยตรงจากการเลิกสัญญาตาม

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ขอกําหนดดังกลาว ไมรวมคาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ 

การสูญเสียผลกําไรหรือขาดกําไร   

หมายเหตุ  1  คาตอบแทนรายเดือนดังกลาวไดถูกสะทอนอยูในมูลคาสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาโดยผูประเมิน

ราคาแลว 

(3.6)  สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

คูสัญญา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารคกับบริษัท รังสิต

พลาซา จํากัด 

ระยะเวลาของสัญญา 10 ป และในกรณีที่คูสัญญาไมไดมีการตกลงเปนประการอื่น ใหสัญญา

นี้มีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 10 ป 

การเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณใดๆ ดังตอไปน้ี ใหคูสัญญาท่ีเก่ียวของแจงการบอก

เลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร 

(1) กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรือ

อยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือ มีการรองขอให

ฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอศาลหรือหนวยงาน

ราชการที่ เ ก่ียวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญา

ฉบับนี้ 

(2) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหมีการเลิกสัญญา 

(3) ในกรณีที่อัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ในศูนยการคา

ลดลงตํ่ากวารอยละ 60 เปนระยะเวลาตอเน่ืองกันเกินกวา 3 เดือน 

ใหกองทุนรวมเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาและลง

มติใหมีการเลิกสัญญาฉบับนี้ได ทั้งนี้ มติดังกลาวตองประกอบดวย

เสียงของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม การคํานวณอัตรา

การปลอยเชา (Occupancy Rate) ใหคํานวณจากจํานวนพื้นท่ีที่

ปลอยเชาจริงหารดวยพื้นที่ที่สามารถปลอยใหเชาไดทั้งหมด (Net 

Leaseable Area) ของอสังหาริมทรัพยซึ่งไมรวมถึงพื้นที่สวนกลาง 

(Common Area) และพ้ืนที่ที่ไมสามารถปลอยใหเชาไดในขณะใด

ขณะหนึ่ง เน่ืองจากการซอมแซม ปดปรับปรุง ตกแตงพื้นที่ดังกลาว 

โดยใชขอมูลจากรายงานประจําเดือน (Monthly Report) ในการ

คํานวณอัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ดังกลาว และใน

กรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพยที่เชาภายใตสัญญาเชาฟวเจอร 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

52



 

 

พารค รังสิต และไดมีการปรับปรุง ซอมแซม ใหทรัพยที่เชากลับคืน

สูสภาพปกติ คูสัญญาตกลงไมนําอัตราการปลอยเชา (Occupancy 

Rate) มาปรับใช ภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน นับจากการ

ปรับปรุงซอมแซมแลวเสร็จ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมเลิกกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนรวมฟวเจอรพารค   

(5) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม และ

กองทุนรวมไดแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทราบถึงคําส่ังใหเลิก

กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 

(6) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่

ระบุไวในสัญญาฉบับน้ี โครงการ หรือกฎหมายใดๆ หรือปฏิบัติ

ตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ คูสัญญาฝายท่ีกระทําผิด

ตกลงจะแกไขเหตุการณดังกลาวภายในระยะเวลา 90 วันนับแต

ไดรับแจงจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใหแกไขเหตุการณดังกลาว 

(7) ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดใน

สัญญาฉบับน้ีในสวนท่ีเก่ียวของกับการเงินหรือฐานะทางการเงิน

ของกองทุนรวมโดยจงใจทุจริต กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาไดทันที 

(8) ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่ระบุ

ไวในสัญญาฉบับนี้ในสวนที่นอกเหนือจากหนาที่ซึ่งเก่ียวของกับ

การเงินหรือฐานะทางการเงินของกองทุนรวมและผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยไมดําเนินการแกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน 

90 (เกาสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากกองทุนรวม หากการไม

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

กองทุนรวม ใหกองทุนรวมดําเนินการใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน

พิจารณาอนุมัติและใหสัญญาฉบับนี้มีผลเปนการเลิกสัญญาเมื่อผู

ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดพิจารณาและมีมติใหเลิกสัญญา

ฉบับนี้ ทั้งน้ี มติดังกลาวตองประกอบดวยเสียงของผูถือหนวย

ลงทุนที่มีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย

ลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม 

ผลของการเลิกสัญญา นับแตวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา 

(1) ใหถือวาคูสัญญาปราศจากภาระหนาท่ีซึ่งจะตองผูกพันกันตาม

สัญญาฉบับน้ี แตทั้งน้ี ไมตัดสิทธิผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่จะ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ไดรับคาตอบแทนตามสวนของระยะเวลาท่ีผานไปจริง สําหรับ

หนาท่ีที่ไดดําเนินการไปแลว จนถึงวันส้ินสุดการทําหนาที่เปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายที่มิไดปฏิบัติ

ผิดสัญญา ในการเรียกรองคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงจากการท่ี

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญานี้ 

(2) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงสงมอบบรรดาทรัพยสิน เอกสาร

และห ลักฐานที่ เ ก่ี ย วข อ ง กับการ ทํ าหน า ท่ี เ ป น ผู บ ริ หา ร

อสังหาริมทรัพยทั้งหมดใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม ให

แลวเสร็จภายใน  30 วันนับแตวันที่ ได มีการแตงต้ังผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยรายใหม 

คาตอบแทนในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา

ดังตอไปนี้ 

1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุนรวม ไดรับในอัตรา

รอยละ 3 ตอเดือนของรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวม 

รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใดๆท่ี

กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหสิทธิการใช

พื้นที่รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพ้ืนที่สงเสริมการขาย (Promotion 

Area) และรานคารถเข็น หรือซุมจําหนายสินคา (Kiosk) และ

รายไดหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดท่ีเ ก่ียวเนื่องกับการ

ประกอบกิจการศูนยการคาของกองทุนรวม หักดวยอัตราสวนลด

คาเชาไมรวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉล่ียภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน เปนตน 

2. คาคอมมิชชั่น (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหาร

จัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวม ในศูนยการคา เม่ือมีการ

เขาทําสัญญาเชาใหมหรือมีการตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ประเภท คาคอมมิชช่ัน คํานวณจาก
อัตราคาเชารายเดือนหรือ
รอยละของผูเชารายนั้นๆ  

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา

เชาพื้นที่/สัญญาใหใชพื้นที่ 

0.5 เดือน 

2. ในกรณีผูเชารายใหม มี 3 อัตราขึ้นอยูกับอายุสัญญาเชาพื้นที่/ 

สัญญาใหใชพื้นที่ 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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- อายุสัญญานอยกวา 1 ป 

- อายุสัญญาระหวาง 1 - 3  ป 

- อายุสัญญาเชาเกินกวา 3 ป 

0.5 เดือน 

1.0 เดือน 

1.5 เดือน 

3. ในกรณีผูเชารายวัน  รอยละ 4 ของรายไดของคาเชา 

3. คาธรรมเนียมพิเศษ ในอัตรารอยละ 2.35 ตอเดือนของรายไดสุทธิ

จากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net 

Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดท่ีกองทุนรวมไดรับจาก

การใหเชาหรือใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุน

และคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวมคาตอบแทน และ

คาใชจายของกองทุนรวมที่เก่ียวกับคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ในขอ 1. และขอ 4. 

4.  คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.3 

ตอปองมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทาย

ของเดือนกอนหนา ซึ่งในวันท่ีทําสัญญาฉบับนี้ ใหคาธรรมเนียม

การบริหารอสังหาริมทรัพยมีอัตราเทากับรอยละ 0.15 ตอปของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) หมายถึง มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมท่ีมี การคํานวณตามวิธีการที่กําหนด

ไวในโครงการซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือน โดย

กองทุนรวมจะแจงมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยทราบโดยไมชักชา 

5. คาธรรมเนียมการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 1.5 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม และไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 0.75 

ของมูลคาการขายอสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม 

ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
(4) รายละเอียดของการประกันภัยในพ้ืนที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนมีดังตอไปนี้ 

 1. การประกันเพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดรวมกันเอาประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคล 

ภายนอกสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยกรมธรรมไดใหความคุมครองในกรณีท่ี

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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กองทุนรวมและ/หรือบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก

เหตุการณที่กําหนดในกรมธรรมตอบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค 

รังสิต 

2. การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา 

กองทุนรวมไดเอาประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา โดยไดรับความคุมครองในกรณีที่กองทุนรวมตอง

สูญเสียสิทธิการเชากอนส้ินระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการ

ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา

การเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา 

3. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

กองทุนรวมเอาประกันภัยตอความเสียหายจากการท่ีธุรกิจของกองทุนรวมตองหยุดชะงักลงจน

เปนเหตุใหกองทุนรวมตองขาดรายไดตามที่ควรจะได โดยจํากัดคาสินไหมทดแทนไวสําหรับการ

หยุดชะงักของธุรกิจเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันท่ีกองทุนรวมไมสามารถประกอบธุรกิจ

ตอไปได 

4.  การประกันภัยการขาดรายไดอันเกิดความเสียหายจากเคร่ืองจักรอุปกรณ 

 กองทุนรวมเอาประกันภัยตอความเสียหายกรณีที่เกิดความเสียหายจากเครื่องจักรอุปกรณ จน

เปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถประกอบธุรกิจเชนปกติได โดยไดจํากัดคาสินไหมทดแทนไว

สําหรับความเสียหายของเคร่ืองจักรอุปกรณ เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน 

5.     การประกันภัยความเสียหายจากอุทกภยั 

 กองทุนรวมเอาประกันภัยตอความเสียหายจากน้ําทวม โดยจัดหาประกันภัยชนิดนี้โดยเฉพาะ

เน่ืองจากในปจจุบันมีบริษัทประกันภัยนอยรายท่ีรับประกันความเสียหายจากนํ้าทวม รวมถึง

จํากัดวงเงินรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากนํ้าทวม โดยในป 2555 นี้ กองทุนสามารถจัดใหมี

วงเงินคุมครองความเสียหายอนัเกิดจากนํ้าทวมจํานวน 40 ลานบาท 

6. การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

 กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดรวมกันเอาประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคล 

ภายนอกสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยกรมธรรมไดใหความคุมครองในกรณีที่

กองทุนรวม  และ/หรือบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก

เหตุการณที่กําหนดในกรมธรรมตอบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

7.  การประกันภัยกอการราย (Terrorism Insurance) 

 กองทุนรวมไดเอาประกันภัยตอความเสียหายกรณีที่เกิดภัยกอการราย เพ่ือปองกันความเสียหาย

จากความเส่ียงเหลานี้ เชน ภัยทางการเมือง ภัยสงคราม การปฏิวัติ การกอการราย เปนตน 
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3.3   การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนใด โดยในเบื้องตนจะ

มุงเนนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา และ/หรืออสังหาริมทรัพยประเภทคาปลีก ที่บริษัท 

รังสิต พลาซา จํากัด และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และจะไดมี

ขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะไดรับสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ในการซ้ือ และ/หรือรับโอน

กรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจาก บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

3.4     การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  

(1)  กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนเจาของในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน  

(2) กองทุนรวมจะแตงต้ังบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เพื่อทําหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม

สําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย  

(3)  บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของของบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อาจลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายท้ังหมด 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ถือหนวยลงทุนเปนจํานวน 157,772,000 หนวย คิดเปนรอย

ละ 33.33 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและท่ีจะ

ไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

3.5 ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในคร้ังนี้มีความเส่ียง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในหนังสือช้ีชวน

เสนอขายหนวยลงทุนโดยรอบคอบโดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการ

ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคา

หนวยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอื่นๆ ซึ่ง

กองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีวาไมเปนสาระสําคัญ แต

ความเส่ียงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเส่ียงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้

และความเส่ียงท่ีอาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกองทุนรวม 

คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือความสามารถของ

กองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการ

รองรับความเส่ียงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเส่ียงตางๆ จะลดลงหรืออาจ
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ไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการท่ีอยู

นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน 

การใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณการ

ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลง

ของกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณ

ในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณใน

อนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญ 

บริษัทจัดการไดดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยตรวจสอบขอมูลตางๆ 

ที่เก่ียวของกอนการตัดสินใจเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศึกษารายงานของผูประเมินราคา ของอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต อยางไรก็ดี การตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ ไมไดเปนการรับประกันวาอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต ไมมีความเสียหายหรือชํารุดบกพรองอันอาจทําใหกองทุนรวมมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือ

ซอมแซมในจํานวนท่ีสูงกวาจํานวนที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ 

นอกจากนี้ รายงานของผูประเมินราคาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจมีขอบกพรองหรือไมถูกตอง 

ทั้งหมดหรือบางสวน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ที่ตรวจสอบไดยาก

หรือไมสามารถตรวจพบได และอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจมีการดําเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่

เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของซ่ึงการตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ ไมสามารถครอบคลุมถึงได

ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มี

การเปดเผยหรือคัดยอจากส่ิงพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดรับรองความถูกตองของ

ขอมูลดังกลาวแตประการใด 

(1) ความเส่ียงของกองทุนรวมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก 

(1.1) ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

ธุรกิจศูนยการคามีความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปล่ียนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และการเปล่ียนแปลงจากปจจัย 

มหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากร หรือการโยกยายของชุมชน 

อันอาจสงผลกระทบตอความตองการในการใชบริการในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต และสงผล

ใหจํานวนผูเชาพื้นท่ี และ/หรือผูใชบริการของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต มีการเปล่ียนแปลง

อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ความตองการในการใชบริการ ผลการ

ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน รายไดของกองทุนรวมและการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
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(1.2) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)  

อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต มีลักษณะเปนอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ที่

สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูพักอาศัยในสังคมเมืองในปจจุบัน โดยเปนศูนยรวมความ

บันเทิงหลากหลายรูปแบบ โดยมีโรงภาพยนตร และบริการศูนยออกกําลังกาย พรอมเสริมดวยบริการ

บันเทิงอื่นอีกหลายประเภท อาทิ รานอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคาแฟช่ัน สุขภาพ และความงาม 

คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกและนําเสนอบริการที่หลากหลายใน

การตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีใชบริการตางๆ ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

ในกรณีที่ผูพักอาศัยในสังคมเมืองเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เก่ียวกับความตองการซื้อสินคา 

หรือรูปแบบการเลือกซ้ือสินคา โดยลดความตองการในการใชบริการประเภทตางๆ ของอาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิต และในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงลักษณะรูปแบบรานคา

ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ใหสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป

หรือกองทุนรวมไมสามารถจัดหาผูเชารายใหมที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบที่สอดคลองกับรูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตใหมได อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน

ของกองทุนรวม 

(1.3) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรมหรือเหตุการณอื่นที่กองทุนรวมไม
สามารถควบคุมได 

แมวาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต จะมีการกอสราง การดําเนินงานและการบํารุงรักษาเพื่อให

สามารถรองรับบางเหตุการณที่แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นอาจทําใหอาคารไดรับ

ความเสียหาย เนื่องจากอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถรองรับตอภยันตรายท่ีอาจ

เกิดขึ้นไดในทุกกรณี อาทิ ภัยรายแรงทางธรรมชาติ เหตุการณรายแรงอื่น ๆ อุบัติเหตุรายแรง อัคคีภัย การ

กอการรายหรือเหตุการณในทํานองเดียวกันที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได  

นอกจากน้ี การซอมแซมท่ีจําเปนใดๆ เพื่อแกไขความเสียหายของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต  

อันเกิดจากเหตุการณดังกลาวขางตน อาจมีคาใชจายสูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวม

สูญเสียรายไดในจํานวนท่ีมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาดังกลาวซ่ึงทําใหการดําเนินงานของกองทุนรวม

หยุดชะงัก รวมถึงเงินชดเชยที่ไดจากการประกันภัยอาจไมสามารถชดเชยความเสียหายไดทั้งหมด และ

ความเส่ียงบางอยางอาจไมสามารถทําประกันภัยได ในกรณีที่เกิดความเสียหายในสวนท่ีไมไดรับความ

คุมครอง หรือความเสียหายดังกลาวมีมูลคามากกวาวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไมสามารถเรียก 

เงินประกันไดอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน 

ของกองทุนรวม ดังน้ัน เหตุการณรายแรง และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตออาคารโครงการ ฟวเจอร 

พารค รังสิต อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน 

ของกองทุนรวม  

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดดําเนินการให บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จัดใหมีการประกันภัยในอาคาร

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยมีความคุมครองและวงเงินประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ประกันภัยของอาคารท่ีมีลักษณะและการใชงานใกลเคียงกันกับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

รวมถึงไดจัดใหมีมาตรการปองกันเหตุการณรายแรงบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ และ

อัคคีภัย  ไวอยางรัดกุม โดยไดจัดใหมีฝกอบรมพนักงานที่เก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ รวมถึงการ

ซักซอมการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี กองทุนรวมยังไดจัดใหมี

ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เพ่ือ

คุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(2) ปจจัยความเส่ียงทางดานการดําเนินงานของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

 (2.1) การแขงขันที่สูงข้ึน 

รายไดหลักของกองทุนรวมจากการลงทุนในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิตมาจากการใหบริการ

เชาพื้นที่แกผูประกอบการตางๆ  

การดําเนินธุรกิจอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของศูนยการคาในรูปแบบเดียวกันหรือคลายกันที่มี

การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการศูนยการคา 

หากในอนาคตการใหบริการเชาพื้นที่อาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ มีการแขงขันที่

สูงขึ้นโดยผูประกอบการรายอื่นกอสรางอาคารขึ้นใหมหรือปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูใหมีลักษณะเปนอาคาร

ไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ในบริเวณใกลเคียงกันกับที่ต้ังของอาคารโครงการ ฟวเจอร 

พารค รังสิต และกําหนดราคาคาเชาพื้นท่ี และ/หรือบริการสาธารณูปโภคในอัตราใกลเคียงกันหรือใน

อัตราที่ตํ่ากวาคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจสงผลให

ผูประกอบการตางๆ ที่เปนผูเชาพื้นท่ีอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อยูในปจจุบัน หรืออาจเปน 

ผูเชาพื้นที่ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในอนาคต และผูใชบริการของอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต มีจํานวนเปล่ียนแปลงไปซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของ

อาคารโครงการศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ

กองทุนรวมในทายที่สุด 

อยางไรก็ดี  อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต เปนศูนยการคาขนาดใหญที่ใหบริการครบวงจร  

มีรานคาช้ันนําเปดใหบริการจํานวนมาก ไดแก หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล บิ๊กซี

ซูเปอรเซ็นเตอร ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต สถานออกกําลังกายฟตเนส เฟรสท และโรงภาพยนตรอีจีวี  ซึ่งเปน

ผูเชาหลักที่ดึงดูดใหผูประกอบการและลูกคาเขามาเชาพื้นท่ีและใชบริการตางๆ ในอาคารโครงการ ฟวเจอร 

พารค รังสิต  นอกจากนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดมีการวางแผนในการจัดสรรรานคาประกอบการ 

(Merchandise Mix) เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย การดําเนินการดังกลาว

ชวยเพิ่มความสามารถของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในการแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืน

ได นอกจากน้ีการลงทุนในลักษณะนี้จะตองอยูในทําเลท่ีเหมาะสม และใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับตอง

ใชระยะเวลากอสรางนาน จึงทําใหจํานวนคูแขงท่ีมีขนาดทัดเทียมกับโครงการฟวเจอร พารค รังสิต  

มีนอยราย 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(2.2)  ความเส่ียงจากกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาได 

กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน กับบริษัท รังสิต

พลาซา จํากัด และชําระคาเชาและคาตอบแทนใหแกบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตามรายละเอียดท่ี

กําหนดในสัญญาที่เก่ียวของ 

แมวาสัญญาดังกลาวขางตนจะมีการจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและจะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการ

เชากับหนวยงานท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด กองทุนรวมยังคงมีความเส่ียงภายใต

สัญญาเชาอาคารและการใชทรัพยที่เชาบางประการ อาทิ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ปฏิบัติผิดเงื่อนไข

ขอใดขอหน่ึงในสัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ

และกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดในสัญญาดังกลาว 

ความเส่ียงจากเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกองทุนรวม  และอาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในพื้นที่ของอาคาร

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน รวมถึงรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะ

ไดรับเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ แมวาบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด ตองชําระคาเสียหายใหแก

กองทุนรวมตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชน 

แตคาเสียหายดังกลาวอาจมีจํานวนนอยกวารายไดของกองทุนรวมที่เปล่ียนแปลงหรือมีจํานวนไม

เพียงพอตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง 

(2.3)  ความเส่ียงในกรณีสัญญาเชาที่ดินระงับส้ินลงกอนครบระยะเวลาที่กําหนด 
กองทุนรวมไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาอาคารภายใตสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค 

รังสิต เปนจํานวน 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางของอาคาร

โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชนกับบุคคลภายนอกภายใตสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหา

ประโยชนอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร ตามกฎหมายแลว ดังน้ัน 

เจาของที่ดินจักตองดําเนินการใหสิทธิกองทุนรวมเชาพื้นท่ีตามระยะเวลาของสิทธิการเชาท่ีจดทะเบียน 

ทั้งนี้ หากสัญญาเชาท่ีดินระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และเจาของที่ดินส้ินสุดลงกอนครบกําหนด

ระยะเวลาการเชาซึ่งภายใตสัญญาท่ีดินดังกลาว กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือส่ิงปลูกสรางจะตกเปนของ

เจาของที่ดิน โดยบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะหมดสิทธิในการเชาที่ดินดังกลาวตอไป ซึ่งในกรณีนี้

กฎหมายกําหนดใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาจะตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมี

ตอผูเชา ดังนั้น แมสัญญาเชาที่ดินจะส้ินสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน

สัญญาเชาท่ีดินอันเปนเหตุใหกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เชาถูกโอนไปยังเจาของที่ดินในฐานะผูใหเชาท่ีดินก็

ตาม สัญญาเชาอาคารก็ไมระงับไป เจาของที่ดินซ่ึงเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เชามีหนาที่ตาม

กฎหมายท่ีจะตองใหกองทุนรวมเชาอาคารที่เชาและใชประโยชนในพื้นที่ของอาคารตอไปสําหรับ

ระยะเวลาการเชาและระยะเวลาการใหสิทธิที่เหลืออยูภายใตเง่ือนไขของสัญญาเชาอาคารและสัญญาให

สิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชน อยางไรก็ตาม หากเจาของท่ีดินโตแยงหรือปฏิเสธหนาท่ีตามกฎหมายใน

การรับโอนซึ่งสิทธิและหนาที่ (ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน) และอาจนําไปสูการฟองรองหรือดําเนินคดีตาม

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

61



 

 

กฎหมายนั้น โดยกองทุนรวมมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการบอกเลิก

สัญญาของบุคคลดังกลาว อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

(2.4) ความเส่ียงจากการถูกเวนคืน 

ในกรณีที่มีการเวนคืนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนท่ีดินใน

ระหวางระยะเวลาการเชาหรือระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีสิทธิในการใชประโยชน กอนครบกําหนด

ระยะเวลาการเชาหรือระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีสิทธิในการใชประโยชน ไมวาทั้งหมดหรือในสวนที่เปน

สาระสําคัญ อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ

กองทุนรวม และอาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

ไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

ทั้งน้ี หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น กองทุนรวมจะไดรับคาเชาชําระลวงหนาคืนจากผูใหเชาตาม

สัดสวนของระยะเวลาการเชาคงเหลือ รวมถึงคาชดเชยใดๆ ที่กองทุนรวมจะไดรับเพื่อชดเชยความ

เสียหายจากการถูกเวนคืนดังกลาวอาจมีมูลคาตํ่ากวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม อยางไรก็ดี 

จํานวนเงินที่กองทุนรวมไดรับคืนในกรณีดังกลาวอาจไมเพียงพอตอคาเสียหายและคาขาดประโยชนจาก

การใชทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคในการลงทุน 

(2.5) ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระคาเชาหรือคาบริการของผูเชา การยกเลิกสัญญาเชา
กอนครบกําหนดหรือไมตอสัญญาเชา  

กองทุนรวมลงทุนในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยทําสัญญาเชาในระยะยาว และคาดวาจะมี

รายไดหลักจากการใหบริการเชาพื้นที่แกผูประกอบการตางๆ ภายใตสัญญาเชาซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาท่ี

แนนอนและมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการเปนรายเดือน 

หากผูเชาพื้นท่ีประสบปญหาทางการเงินและไมสามารถชําระคาเชาพื้นท่ี และ/หรือคาบริการสาธารณูปโภค

ใหแกกองทุนรวม และ/หรือมีการยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการไมตอ

อายุสัญญาเชาพื้นท่ีเม่ือสัญญาครบกําหนด รายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในแตละเดือนจะลดลง

ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมใน

ทายท่ีสุด  

อยางไรก็ดี โดยปกติผูเชาพื้นที่ตกลงจะชําระเงินประกันการเชาใหแกกองทุนรวมเปนมูลคาเทากับคาเชา

ที่ตองชําระใหแกกองทุนรวมจํานวน 3 - 6 เดือน เพ่ือเปนการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะคืน

ใหแกผูเชาโดยไมมีดอกเบี้ยหลังจากสัญญาเชาส้ินสุดลงและไมมีการตอสัญญาเชาอีก โดยผูเชาไมคาง

ชําระเงินหรือหนี้สินใดๆ ตามสัญญาเชา ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสิทธิหักคาเชา คาเสียหาย และ/หรือหน้ีสิน 

ใดๆ ที่ผูเชาคางชําระแกกองทุนรวมจากเงินประกันการเชาไดจนครบจํานวนคาเชา คาเสียหาย และ/หรือ

หนี้สินน้ัน และหากผูเชาบอกเลิกสัญญาเชากอนเวลาท่ีกําหนดไว ใหถือวาผูเชาผิดสัญญาเชาและ

ยินยอมใหกองทุนรวมริบเงินประกันการเชาท้ังหมดหรือเงินอื่นใดที่ผูเชาไดชําระ และ/หรือมอบใหแก

กองทุนรวม ดังนั้น การเก็บเงินประกันการเชาและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกลาวจะสงผลให

กองทุนรวมสามารถบริหารความเส่ียงในกรณีที่ผูเชาคางชําระคาเชาได นอกจากน้ี หากผูเชา บอกเลิก
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สัญญาเชากอนครบกําหนด กองทุนรวมอาจจัดหาผูเชาพื้นท่ีรายใหม โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาใน

จํานวนที่สูงกวาเดิม   

(2.6) ความเส่ียงจากการปรับปรุงซอมแซมอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิตจะตองซอมแซม และ/หรือปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัยและสอดคลอง

กับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูใชบริการอยูเสมอ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการตางๆ เขามา

เชาพื้นท่ี และเพ่ือดําเนินการใหมีความตองการใชบริการตางๆ ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต

อยางตอเนื่อง 

โดยปกติการปรับปรุงหรือการซอมแซมบํารุงรักษาประจําปหรือการตรวจสอบและการซอมบํารุงยอยจะ

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หากแตการ

ปรับปรุงและซอมบํารุงใหญ การซอมแซมในกรณีที่อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต มีความเสียหาย 

หรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปล่ียนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในอาคารโครงการ ฟวเจอร 

พารค รังสิต รวมถึงการเปล่ียนงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจมี

คาใชจายสูง อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ

กองทุนรวม 

อยางไรก็ดี การปรับปรุงซอมแซมใหญหรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปล่ียนแปลงภาพลักษณของ

อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ที่อาจจะเกิดขึ้นน้ันยอมสงผลที่ดีในการประกอบการของอาคาร

โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในระยะยาว นอกจากน้ี (เวนแตการซอมบํารุงใหญอันเน่ืองมาจากเหตุ

ฉุกเฉิน) กองทุนรวมจะดําเนินการใหมีการวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลวงหนา ศึกษาผลกระทบตอ

รายไดและประมาณการผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงซอมแซมใหญ หรือการปรับปรุง

โครงสรางหรือการเปล่ียนแปลงภาพลักษณของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงการเปล่ียน

งานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ลดระยะเวลาในการดําเนินการและ

ลดผลกระทบท่ีอาจมีขึ้นตอการดําเนินธุรกิจของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ผูประกอบการรานคา

และผูใชบริการตางๆ ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

(2.7)  ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเชาที่เปนจุดเดนของโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

 ผูเชาท่ีเปนจุดเดนในการดึงดูดผูบริโภคเขามาใชบริการ อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไดแก 

หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร ซึ่งเปนผูเชาที่ติดสัญญาเชา          

ระยะยาว (สัญญาเซง) กับ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด โดยมีการเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 52.65 ของพื้นที่ 

ใหเชาทั้งหมดของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

 หากผูเชาดังกลาวยกเลิกสัญญาเชากอนครบระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพื้นที่เมื่อ

สัญญาครบกําหนดและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

ไมสามารถหาผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได จะมีผลกระทบตอธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากผูเชาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของจุดเดนของ
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โครงการ ฟวเจอร พารค อยางไรก็ตามสัญญาเชาของผูประกอบการเหลานี้มีลักษณะเปนสัญญาเชา

ระยะยาว 

(2.8) ความเส่ียงทางดานความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

การที่ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปน (ก) เจาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเชาและทรัพยสินท่ี

กองทุนรวมมีสิทธิในการใชประโยชน (ข) ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ (ค) ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยโดยมีหนาที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมอันเก่ียวเน่ืองกับการ

บริหารจัดการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในเวลาเดียวกัน เปนปจจัยที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ได 

ดังนั้น กองทุนรวมไดจัดใหมีแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีขึ้นระหวาง บริษัท 

รังสิตพลาซา จํากัด กับกองทุนรวม เชน ในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท รังสิตพลาซา 

จํากัด จะดําเนินการใดๆ ไดก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ หรือเปนไปตามมติเห็นชอบจาก 

ผูถือหนวยลงทุน เปนตน  

(2.9) ความเส่ียงจากความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยอาจไมครอบคลุมความเสียหายจากการ
สูญเสียไดทั้งหมด 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงดานการดําเนินการและการใชประโยชนในอาคารโครงการ   

ฟวเจอร พารค รังสิต  

เน่ืองจากกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยท่ีคุมครองความเส่ียงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได 

(หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจไดรับ หรือวงเงินเอาประกันไมพอกับความตองการจัดทําประกันภัย) เชน  

การเวนคืน เปนตน  

กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงินเม่ือเกิดเหตุการณรายแรงที่ไมไดรับการ

คุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยได 

ทั้งนี้ กองทุนรวมไดดําเนินการให บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จัดใหมีการประกันภัยในอาคารโครงการ 

 ฟวเจอร พารค รังสิตโดยมีความคุมครองและวงเงินประกันตามที่กองทุนเห็นวามีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารซึ่งมีลักษณะการใชงานที่ใกลเคียงกันซึ่งไดแก ประกัน

ความเ ส่ียงภัยทรัพย สิน  (All Risk) ประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก  (Public Liabilities)    

นอกจากนี้ กองทุนรวมไดจัดใหมีประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) การประกันภัยการขาดรายไดอันเกิดความเสียหายจากเคร่ืองจักร

อุปกรณ การประกันภัยความเสียหายจากอุทกภัย การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก และการ

ประกันภัยกอการราย เพื่อคุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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(2.10) ความเส่ียงจากคูสัญญาที่เกี่ยวของ 

แมวากองทุนจะไดดําเนินการตางๆเพื่อปองกันความเส่ียง เชน การจดทะเบียนสิทธิการเชา การจัดทํา

ประกันภัยตางๆ การจัดทําสัญญาปลอยเชา เปนตน เนื่องจากธุรกิจของกองทุนจักตองมีคูสัญญาท่ี

เก่ียวของท้ังในดานของการเปนผูใหบริการหรือรับบริการ ซึ่งกองทุนไมสามารถรับประกันไดวาคูสัญญาที่

เก่ียวของจะสามารถดําเนินการใดๆตามที่กําหนดในสัญญาที่เก่ียวของ 

(2.11) ความเส่ียงจากความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยจากกําไรสุทธิในแตละปในจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการประเมินคาหรือการสอบทานการ

ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ัน หรือจาก

กําไรสะสม  

ในกรณีที่กองทุนรวมมีผลประกอบการขาดทุนในรอบปใดรอบปหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินการของ

กองทุนรวมโดยตรง หรือจากปจจัยอื่นที่อยูนอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวม อาทิ ปจจัยทาง

การเมือง ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศตกตํ่าหรือการเปล่ียนแปลงกฎหมายที่เก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจหรือการถือครองอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจไมสามารถจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามประมาณการ 

(2.12) ความเส่ียงจากการกูยืมเงิน 

 กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงหากกองทุนรวมดําเนินการกูยืมเงินอันเน่ืองมาจากภาระดอกเบ้ียท่ีอาจมี 

การปรับเปล่ียนขึ้นสูงตามสภาวะตลาด นอกจากนี้การชําระคืนเงินตน ก็อาจสงผลกระทบกับสภาพคลอง

ของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจายเงินปนผล 

(3) ปจจัยความเส่ียงจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

(3.1) ความเส่ียงจากราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขาย  

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งอาจมีการซ้ือขายในราคาที่สูงหรือตํ่ากวาราคาท่ีเสนอขาย  โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ การ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลประกอบการของกองทุนรวมไมเปนไปตามท่ีประมาณการไว 

ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความตองการซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุน และ

ปริมาณการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  

(3.2) ความเส่ียงจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยู 

 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตาม

ระยะเวลาการเชาท่ีเหลืออยู อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปล่ียนแปลงในอัตราการเชา

พื้นที่ และ/หรืออัตราคาเชาในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หรือเน่ืองจากสาเหตุอื่นใดที่อยู

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 

(3.3) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม 

หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เน้ือหาสาระท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไมอาจ

คาดหมายได ผูจัดการกองทุนรวมไมสามารถประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวได 

นอกจากน้ี นักลงทุนควรพึงตระหนักดวยวามาตรฐานบัญชีของกองทุนรวมมีลักษณะบางประการท่ี

แตกตางจากมาตรฐานบัญชีของนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อาทิ ไมมีการตัด

คาเส่ือมราคาของสิทธิการเชา เปนตน 

กองทุนรวมไมสามารถคาดหมายรายละเอียดของการบังคับใชมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม การแกไข

เปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบัญชีตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันหรือการเพ่ิมความเขมงวดในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางบัญชี และไมสามารถประเมินผลกระทบตอรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมจาก

กรณีดังกลาว รวมถึงไมสามารถคาดหมายไดวากรณีดังกลาวจะไมเกิดผลกระทบตอการเสนอรายงาน

ฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

(3.4)  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของในอนาคต 

กองทุนรวมไมสามารถคาดหมายกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย 

และ/หรือคําส่ังของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารจัดการกองทุนรวมที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงไมสามารถคาดหมายไดวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบทางลบ 

ตอการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน   

(3.5) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เน่ืองจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) 

ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม

สามารถควบคุมได อาทิ ปริมาณความตองการของตลาด ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาด

สภาพคลองในการซื้อขาย 

(3.6) ความเส่ียงจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอาจไมสัมพันธกับมูลคาที่ไดจากการจําหนาย
ทรัพยสินหรือเลิกกองทุน 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา

ทรัพยสินฉบับลาสุดเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาท่ีแทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับ

หากมีการจําหนายทรัพยสิน หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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3.6   ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก 

 โปรดศึกษารายละเอียดใน “ภาคผนวก - ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก” 

3.7  การกูยืมเงิน 

กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งน้ี ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม และตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก)   ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดี

และมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ 

การเชา เพ่ือประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม 

(2)  เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน

ที่ดินท่ีมีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตาม

สัญญาเชาดวย และ 

(3)   จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมาภายหลัง

จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ

จะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลง

จนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

การกูยืมเงินของกองทุนรวมในการลงทุนเพ่ิมเติม (เพ่ิมทุนครั้งที่ 1) 

ในการท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนคร้ังท่ี 1) กองทุนรวมจะใชแหลงเงินทุนโดยการกูเงินจากสถาบันการเงิน

บางสวน  โดยขอกําหนดและเงื่อนไขของเงินกูยืมดังกลาวจะเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญาระหวางกองทุนรวมและ 

สถาบันการเงิน ทั้งน้ีในเบื้องตนกองทุนรวมไดประสานงานกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และไดรับขอเสนอเง่ือนไข 

ในการกูยืมเงิน ดังตอไปนี้ 

ธนาคารผูใหเงินกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูขอสินเชื่อ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค ( กองทุนรวม ) 

วงเงินกู ( ลานบาท ) ไมเกิน 600 ลานบาท 

อัตราดอกเบ้ีย (%) 
อยูในเกณฑที่ใกลเคียงกับอัตราการกูยืมเงินของลูกคาชั้นดีที่ธนาคารพาณิชย

ในประเทศสวนใหญเสนอใหกับลูกคาของตนและอยูภายใตเ ง่ือนไขที่

ใกลเคียงกัน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู 
ไมเกิน 10 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเบิกเงินมาใชคร้ังแรก โดยผอนชําระเงิน

ตนคืนทุกไตรมาส 

การชําระดอกเบี้ย ทุกเดือน 

หลักประกันการกูยืมเงิน ไมมี ยังอยูในระหวางการเจรจา 

4.  หลักเกณฑการลงทุน    

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะ

เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

4.1.1 บริษัทจัดการตองวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา  

due diligence) แลว และมีความเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูลงทุนทั่วไป 

(2) มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได เชน ต้ังอยูในทําเลที่ดีและมีทางเขาออกท่ีเหมาะสมตามสภาพ  

ไมมีลักษณะผูกติดกับการใชงานของผูเชาหรือผูเชาชวงอันจะทําใหเปล่ียนลักษณะการใชงานเปน

ประการอ่ืนไดยาก และไมมีขอจํากัดในการจัดหาผูเชาหรือผูเชาชวงรายใหม เปนตน ทั้งน้ี ในการ

พิจารณาใหความเห็นในเร่ืองดังกลาว บริษัทจัดการตองจัดใหมีความเห็นของบริษัทประเมิน 

คาทรัพยสิน เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถวน ชัดเจน บังคับไดตามกฎหมาย และเพียงพอตอการท่ี 

กองทุนรวมจะใชดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชนได 

4.1.2 อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองต้ังอยูในประเทศไทย  

4.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนไดหรือ

หากเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาโครงการ ณ วันท่ีสํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมกรณีเปนทรัพยสิน 

ชิ้นแรก หรือ ณ วันท่ีกองทุนรวมลงทุนกรณีเปนทรัพยสินช้ินตอไป และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิให

นับมูลคาท่ีดินที่เปนที่ต้ังของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจาก

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

4.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน 

โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือใหสิทธิใน

อสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ   

เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดรายไดแก

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาท่ีมาก 

กวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง เวนแตไดรับการ

ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่เชาเปน
ที่ดิน ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว 

(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่

ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา

ประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

หรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล

ดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น  

บริษัทจัดการตองเปดเผยความเส่ียงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล

สําคัญถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนด

ที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกัน ไมนอยกวารอยละ 

75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน

รวมหรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลวแตกรณี และดํารง

อัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2)   กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนไว

อยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1)  การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจาก

การเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งน้ี โดย

ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(2)   การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของ

อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม 

หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว บริษัทจัดการสามารถทํา

ประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจ ถูกไลเบ้ียใหตองรับผิด 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(3)   การประกันภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น   

4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1)  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หากราคาที่จะลงทุนซ่ึงระบุไวใน

โครงการสูงกวาราคาตํ่าสุดท่ีไดจากรายงานการประเมินคาเกินรอยละ 10 บริษัทจัดการจะช้ีแจง

ขอเท็จจริงและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกลาวในโครงการและหนังสือชี้ชวน 

(2) การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนบริษัท

จัดการจะกระทําโดยเปดเผย และเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเปนสําคัญ และในกรณีที่ราคา

ที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตํ่ากวาราคาสูงสุดที่ไดจากรายงานการ

ประเมินคาเกินกวารอยละ 10 บริษัทจัดการจะแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลที่จําหนายอสังหาริมทรัพย

หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญตามหลักเกณฑที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้นลวงหนากอนวัน

ลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินดังกลาวไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินที่ทําการ 

 ประเมินคามีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีการ

ประเมินคาทรัพยสินใหม 

4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เก่ียวของ  บริษัทจัดการ จะ

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   ในการลงทุนคร้ังแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของบริษัท

จัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองย่ืนคํารับรองของบุคคลที่จะแตงต้ังให

เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแล

ผลประโยชนไดรับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงานเก่ียวกับการ

ตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และ

เห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาท่ัวไปท่ีมิไดมี

ความเก่ียวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั้งนี้ เม่ือบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงต้ังบุคคลท่ีทํา

การรับรองดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2)   ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการ

ลงทุนคร้ังแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 29/2549 

เร่ือง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑใน

การปองกัน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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การรับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ หาก

ธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการไดตอเม่ือผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุน

ดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไปท่ีมิไดมี

ความเก่ียวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) 

4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแก 

ผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1)   หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการ

โรงแรมเทานั้น 

(2)   หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน เซอรวิส 

อพารทเมนท บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก)   ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใชอุปกรณตกแตงที่

เก่ียวเน่ืองโดยตรงจากการใหเชาพื้นท่ีนั้น เชน ชุดรับแขก ชุดครัว เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 

รวมกันไมนอยกวารอยละ  80 ของรายไดทั้ งหมดที่ ไดจากการจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ    

(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชี  

(ค)   หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูประกอบ

กิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการ

ไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

4.1.14    ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมจัดหาผลประโยชนจาก 

อสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของอสังหาริมทรัพยหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล

ดังกลาว เวนแตเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญและไดระบุในโครงการ 

4.1.15 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของ

รายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่ส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.16 ในกรณีที่กองทุนรวมไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และบริษัทจัดการประสงคจะจัดหาผลประโยชน

จากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม บริษัทจัดการตองกําหนดคาเชาที่เรียกเก็บจาก

เจาของเดิมในลักษณะที่ เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปน

บุคคลภายนอก 
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 4.1.17    ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคาขนาดใหญ มูลคาของโครงการ 

แตละแหงในขณะท่ีกองทุนรวมลงทุน ตองไมนอยกวา 500 ลานบาท เวนแตในกรณีที่เปนการลงทุนใน

อาคารศูนยการคาหลายแหง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการที่มีมูลคาไมถึง 500 ลานบาทก็ได แตตอง 

ไมนอยกวา 250 ลานบาท และมูลคาเงินลงทุนในโครงการดังกลาวเม่ือรวมกันทุกโครงการตองไมเกิน 

รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 โครงการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา โครงการ (project) ของอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคา

ขนาดใหญ แลวแตกรณี  

4.2   การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคลอง

ของกองทุนรวม  

(1)   พันธบัตรรัฐบาล 

(2)   ต๋ัวเงินคลัง     

(3)   พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

เปนผูออก 

(4)   เงินฝากธนาคาร 

(5)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก 

(6)   ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

หลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูออกหรือเปนผูรับรอง รับอาวัล หรือ

สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ีย 

(7)   หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน 

(8)   หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7) และ (8) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปน ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  

ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูคํ้าประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินไมเกินรอยละ 20 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

 (ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ค)   ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง ไมนับรวมต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟู 

และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกันโดยตองเปนการรับอาวัล

แบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือคํ้าประกันเงินตนและดอกเบ้ียเต็มจํานวนอยางไมมี

เง่ือนไข 
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4.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

ในกรณีที่กองทุนรวมนําอสังหาริมทรัพยใหเชาแกบริษัทใดๆ เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนโดยบริษัทน้ัน ตกลงจาย 

คาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพยที่เชา กองทุนรวมอาจลงทุนในหุนที่

ออกโดยบริษัทดังกลาวไมเกิน 1 หุน โดยหุนนั้นใหสิทธิพิเศษในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของบริษัทนั้น 

ทั้งนี้ ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทดังกลาว 

เงื่อนไขพิเศษ    

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนอาจปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชา

แกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ท้ังนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสินเพื่อ

วัตถุประสงคตางๆ และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ และหรือเพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาว

ใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ กองทุนอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยขอหรือรับโอนใบอนุญาต

กอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการ

ใดๆเพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้

จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวของ

กําหนด 

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายจะมี

คําส่ัง ประกาศ กําหนด แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ส่ังการ ผอนผัน หรือเห็นชอบเปนอยางอื่น กองทุนจะขยาย

ขอบเขตของหลักเกณฑการลงทุนและการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความ

เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

5. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน   

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

5.1  กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้ 

5.1.1   บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได

แลวทั้งหมด ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   เปนบุคคลดังตอไปนี้ซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ทั้งหมด   

(ก)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวม

เพ่ือผูลงทุนทั่วไป  

(ข)   นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 
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(2)   เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซ่ึงรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย

ลงทุนโดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ีบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุน

ดังกลาว 

5.1.2   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคล

เดียวกันกับบคุคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด 

5.1.3   หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมตองมีผูลงทุนตางดาวถือหนวย

ลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

(1)   ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2)   ลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เม่ือคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวมลงทุนรวมกับ

พืน้ที่หองชุดท่ีถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 

49 ของพื้นที่หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดนั้น 

5.2   ภายใตบังคับขอ 5.3 และขอ 5.4 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล         

เดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการดังตอไปนี้  

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

ดังกลาว   

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล

เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรวมใน จํานวนเสียงในการ

ขอมติ   

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนท่ีบุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

5.3   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 5.1.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

ดังกลาว  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล

เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด รวมในจํานวนเสียงใน

การขอมติ 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

74



 

 

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวารอยละ 50 ของจํานวน หนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด  

5.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 5.1.1(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ ในชวง

ระยะเวลาท่ีบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนท่ีรับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งน้ีไมเกิน  

1 ปนบัแตวันที่รับหนวยลงทุน 

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

ดังกลาว 

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาว ไดเฉพาะใน

สวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3)   จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

5.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา

หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 5.2 โดยอนุโลม 

5.6  การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.5 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดต้ังกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล 

5.7 เงินปนผลสวนท่ีไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 5.2(3) ขอ 5.3(3) และขอ 5.5 บริษัทจัดการจะยกเงินปนผล

สวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และ

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออก

จากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

5.8 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ 

บุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ กลุมบุคคลเดียวกัน

ใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 

6. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 5 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และ

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 
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วิธีการขอโอนหนวยลงทุน   

6.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยังนายทะเบียนหนวย

ลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนท่ีลงนามโดยผูโอนและผูรับโอน พรอมท้ัง

แนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและ

ไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายช่ือผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  

ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

6.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดย  

นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุน

และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 
 

7. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ

ชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งท่ีเปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 

7.1  กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือ

หนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชน

ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอ 

ผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

  ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด

เก่ียวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคา ใชจาย พรอมเหตุผล

และความจําเปนในการรับชําระหน้ี  

7.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพย สินสุทธิ

ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   
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(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวาง

ที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ดังกลาวก็ได  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

8.    ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

8.1  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

 ชื่อ  :  ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด  

 ที่อยู  :  เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0-2614-5588 

หรือบุคคลอื่นท่ีมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย

คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

8.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล

ผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

ไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความรับผิดชอบตามท่ี 

ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวให

อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ

กรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา

แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําส่ัง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงค

จะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาว

ใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 

คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล

ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ

จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

77



 

 

 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับต้ังแต

วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไข เม่ือไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว  บริษัท

จัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปน อยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดการ

กองทุนไปเปดเผยโดยมิชอบ เพ่ือกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนตอผูดูแล

ผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปน

ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหาย

ใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่

เก่ียวของกับการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนดวย   

(ช) เม่ือมีผูใดเสนอหรือย่ืนคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในสวนท่ีเก่ียวกับผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพ่ือฟนฟูกิจการ ประนอมหน้ี หรือผอนผัน

การชําระหน้ี จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่นใดท่ีคลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน 

หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เม่ือหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิด หรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป บริษัทจัดการสามารถ

บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนเนื่องจาก

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้นใน

กรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาท่ีลงตามขอ 13.2 เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้น

ตองทําหนาท่ีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐาน

ทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปน เพ่ือใหการโอนทรัพยสิน และเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแก

ผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอันสมควรท่ีสามารถทํางานไดตอเนื่อง 

8.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ชื่อ  :  ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด  

ที่อยู  :  เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0-2614-5588 

หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสารสําคัญของ

กองทุนไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุนไดแก โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่สํานักงานของผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 

9.  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี  

ชื่อ    : นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ   

และ/หรือนางอุณากร พฤฒิธาดา และ/หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

ที่อยู  : บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 179/74-80 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศัพท 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 

และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของโดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

10.  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ชื่อ  :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

ที่อยู  :  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  0-2229-2800  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

11. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย  

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 : 

ชื่อ  :  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  ชั้น 29 

  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

  โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2618-1000 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาท่ีเปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจง

การแตงต้ังผูจัดจําหนายใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   
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12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 : 

ชื่อ : ไมมี 

ที่อยู : ไมมี 

 บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการ

แตงต้ังใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

13. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน (Investment Committee) 

ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน การตัดสินใจลงทุนในการซ้ือ เชา ใหเชา จําหนาย 

โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน จะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุน

ของกองทุน โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

13.1  องคประกอบ  

 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน  ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการท่ีเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการ ในฐานะตัวแทนของ

บริษัทจัดการ จํานวนไมนอยกวา 2  คน 

2. กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน 2 คน 

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัทจัดการ จะมีจํานวนเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนคณะกรรมการลงทุน

ทั้งหมด 

ทั้งนี้กรรมการจะตองมีหนาท่ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่

เก่ียวของกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ  และเปล่ียนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุน 

13.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณา

และลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา 

สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแก

กรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุม เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือ

เชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวา

กรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  
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(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

ลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการ 

คนหน่ึงคนใดอาจเสนอมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณาและ 

ลงนามในมติดังกลาว ทั้งนี้จะแยกลงช่ือในแตละตนฉบับของมติ หรือลงช่ือรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวาก่ึงหนึ่ง

ของกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการน่ังประชุม

รวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

• กรณีจัดใหมีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

• กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ ดังกลาว

จะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ

ลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซ่ึงบริษัท

จัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซ่ึงสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการ

เปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการท่ีนําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับ

ของมติใหบริษัทจัดการตอไป เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่

บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 

ชี้ขาด 

ทั้งน้ี หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ตลอดจนคําส่ังใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรือจรรยาบรรณ  

กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับย้ังพิเศษ (Veto Right)  

การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเร่ืองใดๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมีสวนไดเสียรวมใน

จํานวนเสียงในการขอมติ 
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(6) ประธานที่ประชุม  

ใหบริษัทจัดการแตงต้ังกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธาน

กรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมให

เปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้ 

(7)  รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองและเก็บ

รักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัทจัดการในวันและเวลา

ทําการของบริษัทจัดการ  

13.3  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน  

คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกองทุน ดังนี้  

(1)  พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย  

(2)  ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ีจะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของท้ังที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยให

บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพ่ือประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

โดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเร่ืองใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของท้ังที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา 

14.    ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 : 

ชื่อ : ไมมี 

ที่อยู : ไมมี 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังบุคคลใดเปนที่ปรึกษาหรือท่ีปรึกษาอื่นของกองทุนรวมในภายหลัง ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะไมมี 

สวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

14.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการซ้ือ ขาย เชา หรือหาประโยชน ใน

อสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนใน 

การจัดการกองทุนรวม   

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

82



 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคลดังกลาวจะตอง

มีหนาท่ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงต้ังที่ปรึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

14.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาท่ีใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ัง การระดมเงินทุน  

การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม 

ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 

 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

  โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2632-0777 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาท่ี คุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด  

14.3 ที่ปรึกษาอ่ืนซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม หรือการจัดการ

กองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

15.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

การลงทุนครั้งแรกและการเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 : 

ชื่อ  : บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

ที่อยู : เลขท่ี 94 ชั้น 3 อาคารฟวเจอร พารค รังสิต 

   ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

   โทรศัพท  0-2958-0011 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการ

แจงการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อนึ่ง เม่ือปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย

อื่นใดที่เก่ียวของบริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานภายใน 15 วันนบัแตวันที่ถอดถอน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงต้ังเพิ่มเติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแตงต้ังเพิ่มเติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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16. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน  

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 (การลงทุนครั้งที่ 2): 
  ชื่อ   :   บริษัท เน็กซัส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 ที่อยู  :   เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 31 ถนนสาทรใต  

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัทพ 0-2286-8899 

 ชื่อ   :   บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 ที่อยู  :   เลขท่ี 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร   

    ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   

                โทรศัพท  0-2643-8223 

บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินท่ีอยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน รายใด

รายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 คร้ัง โดยบริษัท

จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.   การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอนี้   

เพ่ิมทุนครั้งที่ 1  

17.1   วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และวันเวลาทําการจองซื้อหนวยลงทุน 

17.1.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน 

ภายหลังจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบในการเพิ่มทุน และการแกไขเพิ่มเติม

โครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือช้ีชวนสรุปขอมูลสําคัญ “หนังสือแจงการจัดสรร

หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม” และใบจองซื้อหนวยลงทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนที่

มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัท

จัดการจะไดกําหนดตอไป   

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการ  หรือผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย  

17.1.2  วันและเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน   

ระหวางวันท่ี 11 - 14 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.-15.30 น. 
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17.2.  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

17.2.1  การกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุน 

 หนวยละ 16 บาท    

17.2.2  วิธีการเสนอขายและจองซื้อหนวยลงทุน 

การเพ่ิมเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมในคร้ังนี้ จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหม

จํานวนไมเกิน 56,250,000 หนวย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 
เสนอขายหนวยลงทุนใหมในสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน

คร้ังน้ีทั้งหมด หรือคิดเปนจํานวน 56,250,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดย 

ผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในคร้ังนี้ตามสิทธิที่

ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซื้อ

หนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในคร้ังนี้ก็ได 

อนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิ จะตองแสดงความจํานงใน

การจองซื้อเกินสิทธิพรอมกับชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนที่ประสงคจะจองซ้ือทั้งหมดท้ังจํานวนที่จอง

ซื้อตามสิทธิและจํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ทั้งนี้ เวนแตผูถือหนวยลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่เปน

นิติบุคคลที่แสดงความประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรรคิดเปนมูลคาต้ังแต 10 

ลานบาทขึ้นไป อาจชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนในสวนที่เกินสิทธิดังกลาวภายหลังจากไดทราบผล

ของการจัดสรรหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะไดรับในสวนท่ีจองซื้อเกินสิทธิดังกลาว  

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1)   ผูถือหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนตาม “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและ

เสนอขายเพิ่มเติม” ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ตามวัน

และเวลาท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(2)   ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจัดจําหนาย พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตอง

ครบถวนและชัดเจน เวนแตผูถือหนวยลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่เปนนิติบุคคลท่ีแสดง

ความประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรรคิดเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป 

อาจชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินสิทธิดังกลาว ภายหลังจากไดทราบผลของการ

จัดสรรหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะไดรับในสวนที่จองซื้อเกินสิทธิดังกลาว ทั้งน้ี 

ภายในวันที่ตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
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(3)   บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุน ฝากไว 

ณ สถานที่ที่ผูถือหนวยลงทุนไดฝากหนวยลงทุนไวในปจจุบัน ทั้งน้ี ตามขอมูลที่ไดรับจากศูนยรับ

ฝากหลักทรัพยฯ ณ วันปดสมุดทะเบียน 

17.3   การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน    

(1)    ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีการชําระเงินคาจอง

ซื้อใหชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ผูถือหนวยลงทุนเดิม  

(1.1)    ชําระดวย เช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อ โดย

ขีดครอมเฉพาะส่ังจายเพ่ือบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวย

ลงทุน และระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลก

เงินธนาคาร เพ่ือความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซ้ือหนวยลงทุน “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอ

ขายเพิ่มเติม” พรอมกับเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร มาถึงสถานที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจัดจําหนาย ต้ังแตวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.-15.30 น. และ

วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30-12.00 น. 

(1.2)   ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายยอมรับโดย

ผูจองซ้ือจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซ้ือและโอนเงินหรือมีคําส่ังหักบัญชีธนาคารจายเพ่ือบัญชีเงิน

ฝากท่ีบริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซ้ือหนวยลงทุน “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอ

ขายเพิ่มเติม” และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานท่ีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จัดจําหนายต้ังแตวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.-15.30 น.   

ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนที่จองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2555จะตองชําระคา 

จองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสดโอนบัญชีเทานั้น และจะไมรับจองซื้อทาง

ไปรษณียทุกกรณี 

เวนแตผูถือหนวยลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่เปนนิติบุคคลที่แสดงความประสงคจะจองซื้อ

หนวยลงทุน เกินกวาสิทธิที่รับจัดสรรคิดเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป อาจชําระเงินคาจองซื้อ

หนวยลงทุนในสวนที่เกินสิทธิดังกลาวภายหลังจากไดทราบผลของการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีผูถือ 

หนวยลงทุนแตละรายจะไดรับในสวนที่จองซื้อเกินสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 

กอนเวลา 12.00 น. 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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 (2)    หลังจากที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ไดรับเอกสารการจองซ้ือหนวยลงทุน

พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน

การจัดจําหนาย จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน 

(3)   ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บ

เงินไดในวันที่จองซ้ือ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย จะ

ถือวาผูจองซื้อทําการจองซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือเวลาท่ีลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอ

ขายไปแลว บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะ

ระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือต๋ัวแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ 

บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขาย

หนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น  

(4)    ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนเงินที่จองซื้อ 

โดยจะหักกลบลบหนี้กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายไมได  

(5)    ผูถือหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซ้ือหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะ

เพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัท

จัดการหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนกรณีพิเศษ  

(6)    ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บ

รักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) 

ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุน 

(7)    สําหรับการชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะตอง

ซื้อในฐานะผูรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน ใหสามารถทําการชําระเงินคาจองซื้อในสวนของตนภายใน

เวลา 15.30 น. ของวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 เขาบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อรับชําระเงินคาซ้ือ

หนวยลงทุน 

17.4.  การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน  ภายใตเง่ือนไขดังนี้  

กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยการโอนเงินหรือชําระเปน

เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน ตามสัดสวน

ของเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

อนึ่ง สําหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุน (ถามี) บริษัท

จัดการจะนํารวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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17.5 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณี

หนึ่งดังตอไปนี้ :-  

(1) กรณีที่การจองซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ

โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

(2) กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยใดเกินหน่ึงในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  และ

เจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวหรือบุคคลท่ีเก่ียวของประสงคที่จะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสาม

ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

(3) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไม

ครบถวน 

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการ

ฟอกเงิน  เปนตน 

(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของ

มูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนไมเปนไปตามกฎหมาย

หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

(6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การ

จองซ้ือหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง

กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

17.6  เอกสารหลักฐานประกอบ  

ผูจองซื้อจะตองนําสงเอกสาร ดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร)  

1. กรณีบคุคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ) 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ซึ่งเปนบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหโอนเงินปนผล และ/หรือเงิน 

เฉล่ียคืนจากการลดทุนเขาบัญชีดังกลาว) หนาท่ีมีชื่อและเลขท่ีบัญชี พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

2. กรณีนิติบุคคล  

-  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน พรอมสําเนาบัตร

ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา 

เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดยผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  และ 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ซึ่งเปนบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหโอนเงินปนผล และ/หรือเงินเฉล่ีย

คืนจากการลดทุนเขาบัญชีดังกลาว)  หนาที่มีชื่อและเลขท่ีบัญชี พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถ่ินที่อยู และ/หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัท

จัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามที่ไดระบุไวใน

โครงการน้ี และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

17.7  การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 บริษัทจัดการจะดําเนินการย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวม

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน 

18.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่ระบุไวในขอน้ี ทั้งน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน

เปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการส่ังการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  

18.1     วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจํานวน 56,250,000 หนวย ภายใตหลักเกณฑและ

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
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ผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในคร้ังน้ีใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2555 ในสัดสวนรอยละ 100  

ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในคร้ังนี้ทั้งหมด หรือคิดเปนจํานวน 56,250,000 หนวย เพื่อ

เสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิม โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะซ้ือหนวยลงทุนที่เสนอขาย

เพิ่มเติมในคร้ังน้ีตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือ 

สละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในคร้ังนี้ก็ได 

ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามสัดสวนท่ีกําหนดไมสามารถกระทําไดหรือกรณีมีเศษหนวยลงทุนท่ีไมสามารถ

จัดสรรใหเปนจํานวนเต็มไดใหปดลง โดยบริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกลาวไปรวมกับ

หนวยลงทุนที่มิไดรับการจองซ้ือเนื่องจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไมจองซื้อภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

หรือจองซ้ือไมเต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรตามลําดับดังตอไปนี้ 

(1)   ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน

เพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย 

ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีแสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิ

ดังกลาวแตละรายตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวแสดงความจํานงไว หรือ 

(2)   ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน

ไมเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย ให

จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินสิทธิดังกลาว

แตละรายตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายแสดงความประสงคจะจองซ้ือ 

เกินสิทธิดังกลาว 

18.2    ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด  

ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการส่ังการ 

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

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนไวดังนี้ 

ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้   

(1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
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(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพ่ือ

ผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายซ่ึงรับหนวยลงทุน

ไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ 

จัดจําหนายจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรับหนวยลงทุน

ดังกลาว 

(2)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 

19. การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม    

19.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเม่ือมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพ่ือดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนให

อยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

19.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้ 

(1)   ขอมติในเร่ืองวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่

จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนโดยตองไดรับคะแนน

เสียงตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1.1)   กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

หนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ องคประชุมตองมี 

ผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุน

ทั้งหมด และจํานวนผูถือหนวยลงทุนท่ีมาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  

1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(1.2)   กรณีการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
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ทั้งน้ี การนับคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2)  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน

เสียงของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้ 

(ก)   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน

เพ่ิมเติม กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม   

(ข)   เจาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม 

กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมที่จะใชหา

ผลประโยชน 

(ค)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุนฉพาะ

เจาะจงกรณีเปนการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเร่ืองท่ีขอมติ 

(จ)   บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) 

แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมบางราย หากผูถือหนวยลงทุนมีมติ

คัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมดําเนินการใหมี

การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว   

(2)  ขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

19.3  เม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 19.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)   ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรางโครงการท่ีจะแกไขเพิ่มเติมและราง

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

(2) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุน

เพ่ิมเติม โดยจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือช้ีชวน และจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

ตามประกาศเก่ียวกับการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ปนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการให

ความเห็นชอบใหเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง  

19.4 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม 

หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   หากบริษัทจัดการยังไมไดย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจงเร่ืองขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อ หนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่

เกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันส้ินสุด

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไม

สามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันไดอันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  

บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ี

บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

(2)   หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลวบริษัทจัดการ

จะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนโดยการ

ลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพ่ือเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของ

ราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม  

• ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสิน

บางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร และเม่ือบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการ

นั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

• สําหรับเงื่อนไขของ “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ  

และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือ

การผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน   

20. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม      

20.1  ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ หากบริษัทจัดการ

ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจายสภาพคลองสวนเกิน

ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม    

(1)   กองทุนรวมมีเงินลงทุนที่ไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ไมรวมกําไร) 

(2)   มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวลดลงจากการประเมินคา

หรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3)   กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 

20.2  ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาหนวยลงทุน และปฏิบัติดังนี้ 

  (1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน 

  (2)  ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวย 

ลงทุน ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม    

  (3) ย่ืนคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  5 วันทําการนับแต

วันที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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  (4)   จัดใหมีขอมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัทจัดการและ

รายงานประจําปของกองทุนรวม เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได โดยมีขอมูลตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม             

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

และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ  

และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือ

การผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงาน  อื่นใดขางตน   

21.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

21.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

ระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) 

21.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

(1) โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย

ลงทุนทําการบันทึกชื่อผูจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอยแลว เปนผูถือหนวย

ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวย

ลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เม่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซ้ือหรือของบุคคลที่

ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซ้ือแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน 

(3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย (Broker) 

หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพ่ือผูจองซื้อนั้น 

นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังดังกลาวจะเปนผูออกหลักฐานตางๆเพ่ือแสดงสิทธิใน

หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามระบบงานของแตละแหง  

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน

เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตองดําเนินการ ดังนี้  

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(4.2)  ย่ืนใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอ 

นายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 23 "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจอง

ซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน

ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน

รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะ

ถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏ

อยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(4.4)  ใบหนวยลงทุนท่ีออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดซ่ึงจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี

อํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใชเคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใด

ตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณ

ตามกฎหมาย 

22.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

22.1  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

22.1.1  สิทธิของบริษัทจัดการ  

(1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการ

ลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ทั้งนี้รวมถึงขอผูกพันระหวาง 

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาตางๆ ไดทําขึ้น  

(2) สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการขัด

ตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียนท่ีหนวยงานท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี้ 

(3) สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนใหกับกองทุนรวม และ/หรือเลิก

โครงการ ตามขอ 22.1.1 (5) และขอ 22.1.3 

(4) สิทธิในการยับย้ังพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ

คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ

แกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือ

โครงการ หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอ

ประโยชนของกองทุนรวม 

(5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในกรณี

ตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการบอก

กลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนตามกําหนดและ

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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เง่ือนไขท่ีไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับ

หนาท่ีไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือส่ังการ  

-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดมีการ

เปล่ียนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือส่ังการ

เปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน 

ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุน เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ีจะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ

กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

(6) สิทธิในการส่ังใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของ

ผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายประกาศ

กําหนด  

(7) สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และหรือเงิน

ตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

(8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

22.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมี หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุน

ใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

(1) การบริหารกองทนุ  

(1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน 

ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงต้ังผูดูแล

ผลประโยชนและหนังสือช้ีชวนโดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา 

และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน 

(1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนท่ีเปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการ

จัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเร่ิมจัดสงหรือ

แจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกประชาชนและจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับ

และเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 

Report and Prospectus (MRAP)) ของ สํ านั ก ง านด ว ย  และหาก มีกา ร

เปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมี

ขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมีการแจกจายขอมูลที่เปน

สาระสําคัญเก่ียวกับหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอ 

สําหรับขอมูลที่เปนรายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการจะเตรียมไวเพ่ือใหผูลงทุน

ตรวจดูหรือรองขอได ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

(ค)   เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนส้ินสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมี

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อให

ประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ ใน

กรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไข

เพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการนับต้ังแตวันถัด

จากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได

มีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

(ง) จัดใหมีใบจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งตองมีคําเตือนวา “การลงทุนในหนวยลงทุนมิใช

การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุน

คืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเ ร่ิมแรกก็ได  นอกจากน้ี  กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุน

ระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเส่ียงและผลตอบแทนที่จะไดรับจาก

การลงทุนในหนวยลงทุน” 

(1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะต้ังบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่ใน

การจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาว

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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ตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(1.5)  นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหา

ผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย ส่ังโอน และเปล่ียนแปลง

เพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย  หรือทรัพย สินอื่น ท่ีลงทุนไว  ตามนโยบาย 

วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไป

ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดวย  

(1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด

ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือจํานวนอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศ

กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด  

(1.7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด

ไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

(1.9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของและจําเปนตองใชในการประเมิน

คาหรือสอบทานการประเมินคาตามท่ีบริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการ

อํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคา

ทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนเพื่อ

การประเมินคา 
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 (2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการ

เขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนตามที่

กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย

ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

รองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน   

(1.14) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามขอกําหนด 

เง่ือนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

(1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ

กระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่งผลประโยชน

ของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

กองทุนรวม ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี

เก่ียวของ 

(1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

(2)  การรับและจายเงินของกองทุน  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามท่ี

กําหนดไวในโครงการ  

(3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือการจัดการกองทุน  

(3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

(3.2)   แตงต้ังบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่

ดังตอไปนี้    

(3.2.1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือ

จําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(3.2.2)   ผูจัดการกองทุนเพื่อทําหนาท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน

ตามขอ 4.2 เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ของบริษัทไวในท่ีเปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ  

(3.3) แตงต้ังผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3.4)  แตง ต้ัง ผู ดูแลผลประโยชนกองทุน  ซึ่ ง มี คุณสมบั ติตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ  ก .ล.ต . วาดวยคุณสมบัติผู ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ัง

ผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนด

ไวในโครงการ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3.5)  แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของ

กองทุน และแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(3.6)  แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวน้ันจะตอง

อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3.7)  แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(3.8) แตงต้ังที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน  

(3.9)  แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑการ

ใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของกองทุน และ

แตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กําหนดแทน และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(3.10)  แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนเพื่อทําหนาท่ีรวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวย

ลงทุนและหนาท่ีอื่นๆที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน  

(3.11)  แตงต้ังบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เก่ียวกับกองทุน อาทิเชน ผูควบคุมงาน

กอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความ

สะอาดสถานท่ี ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

(4.1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปน

กองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจาก

วันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

(4.2) ย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของ

กองทนุรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 
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(4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

(4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ

และนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

(4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน  

(4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุน

ของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด  

(4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

ภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน

ตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  

(4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มี

ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน  รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปการเงิน และ

สงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินปการเงิน 

(4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคาพรอม

ดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และให

สํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการประเมิน 

(4.11)  จัดสง เอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เม่ือมีการลงทุนหรือจําหนาย

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา  

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย และสัญญา

ซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล

ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

(4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(1) สัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทํา

สัญญาหรือนับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงต้ังบริษัท

ประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี 

(2)  สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงต้ังที่ปรึกษา 

(ถามี) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

(4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ ส่ังใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงต้ัง อาทิเชน 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํา

รายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือ 

ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมีอํานาจตาม

กฎหมายรองขอ  

(4.14) จัดสงหนัง สือสรุปขอมูลท่ี เปนสาระสําคัญเ ก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนาย

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน

และสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมท้ังจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่

เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมี

สาระสําคัญตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญ

ตามวรรคหน่ึงใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทํา

การถัดจากวันซ้ือ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือ

ภายในกําหนดเวลาอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(4.15) ดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนตามที่

เห็นสมควร  

(4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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22.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปน้ี และ/หรือ เม่ือไดรับการ

อนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เม่ือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึง

หน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ กองทุนจะตอง

บอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน เวน

แตบริษัทจัดการตกลงยินยอมใหยนระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาดังกลาว โดยท่ีหาก

สาเหตุการเปล่ียนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนาที่บกพรองอยาง

รายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนจะตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการ

จัดการตามอัตราท่ีระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตามจํานวนที่คํานวณไดจาก 

ระยะเวลาท่ีเหลืออยูกอนครบ 5 ป โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุด

เปนฐานในการคํานวณ    

ตัวอยาง  :   หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการ เม่ือกองทุนบริหารไปแลวเปนเวลา  

• 1 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งส้ิน 4 ป     

• 2 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งส้ิน 3 ป     

• 3 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งส้ิน 2 ป     

• 4 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งส้ิน 1 ป    

• 5 ปบริบูรณ กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแกบริษัทจัดการ  

(2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวย

ลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถ

ดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งน้ีเนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม

ประสงคจะรับหนาท่ีตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุน

ตอไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม

ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัท

จัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาท่ีจัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทน

บริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ    

(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ

กองทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัท

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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จัดการไมประสงคที่จะปฎิบัติหนาที่ตอไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการ

จัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณ

อักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก)โดยที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตอง

ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฏหมายหลักทรัพย 

และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เพ่ือทําหนาที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 

90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ

กองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

 ทั้งนี้ หากเหตุดังกลาวเกิดกอนท่ีบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนมาครบระยะเวลา 5 ปนับจาก

วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนไมตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการ

ใหกับบริษัทจัดการ  

 อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราท่ีระบุไวในโครงการ

จนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัท

จัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) ขางตนน้ีจน

ครบถวน แต กองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไมสามารถจัดหาบริษัท

จัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือ

หนวยลงทุนทุกรายแลว 

22.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

 ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแล

ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของแหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตาม

ใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีตาม

มาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
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2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรท่ีจะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราคร้ังกอนแลวเสร็จ ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดจากการ

ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุน 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริงให

แลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ

กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เม่ือผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการ

เปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเปนไป

ตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการ รับ

จายทรัพยสินของกองทุน 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมถูกตอง

และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผูดูแลผลประโยชน

สามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงาน ที่บริษัทจัดการจัดทําและไดรับรอง

รายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการวาจางและ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบอื่นตามท่ีกําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

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

หนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน 
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22.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวม (ถามี) 

22.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ได 

ตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพย เพ่ือประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

3. หนาท่ีอื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาท่ีไดตกลงกัน 

22.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให

คําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผนทาง

การเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพ่ิมทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษาทางการเงิน) 

3. หนาท่ีอื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

22.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการท่ีได ตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาท่ีอื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 

ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพย

หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

22.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญาแตงต้ังผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ  

3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุน เปนตน 

4. หนาท่ีอื่นใดตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ

สํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
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22.5 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 

2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

3. หนาท่ีอื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการท่ีไดตกลงกัน 

23.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

23.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1)  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

 ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ เม่ือมีการเรียกเก็บจะแจงให

ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(4)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ เม่ือมีการเรียกเก็บจะแจงให

ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(5)  อื่น ๆ ระบุ  

(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัท

จัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่นๆท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผู

ถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 27.1 เปนอัตราท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ทํานองเดียวกัน  

23.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาใชจายอื่นๆ ในอัตราไมเกิน 

300,000 บาทตอคร้ัง ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสิน 

จากกองทุนได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน 

30,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม 

โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ตามสัญญาการจางท่ีทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย สรุปไดดังนี้ 

1.  คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอเดือนของรายได

คาเชาสุทธิของกองทุนรวม 

 รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชา

พื้นที่และสัญญาใหสิทธิการใชพื้นที่ รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) 

และรานคารถเข็น หรือซุมจําหนายสินคา (Kiosk) และรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดที่

เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการศูนยการคาของกองทุนรวม หักดวยอัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงิน

ชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉล่ียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปนตน 

2. คาคอมมิชช่ัน (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวม 

ในศูนยการคา เม่ือมีการเขาทําสัญญาเชาใหม หรือมีการตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 คาคอมมิชช่ัน คาํนวณจากอัตราคาเชารายเดือน 
หรือรอยละของผูเชารายนั้นๆ 

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชาพ้ืนท่ี/ 

สัญญาใหใชพ้ืนท่ี 

ไมเกิน 0.5 เดือน 

2. ในกรณีผูเชารายใหม มี 3 อัตราขึ้นอยูกบัอายุสัญญาเชาพ้ืนท่ี/ สญัญาใหใชพ้ืนท่ี 

- อายุสญัญานอยกวา 1 ป ไมเกิน 0.5 เดือน 

- อายุสญัญาระหวาง 1-3  ป ไมเกิน 1.0 เดือน 

- อายุสญัญาเชาเกินกวา 3 ป ไมเกิน 1.5 เดือน 

3. ในกรณีผูเชารายวัน ไมเกินรอยละ 4 ของรายไดคาเชา 
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3. คาธรรมเนียมพิเศษ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ตอเดือน ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย   

รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับ

จากการใหเชาหรือใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก

การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวมคาตอบแทน และคาใชจาย

ของกองทุนรวมท่ีเก่ียวกับคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในขอ 1 และขอ 4 เปนตน   

4. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา  

5. คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 1.5 ของ

มูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม และไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคา

การขายอสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

(5) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุนรวม   

(5.1) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษารายป 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(5.2) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยใน

แตละคร้ัง   

 ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยในแต

ละคร้ัง 

(5.3) คาท่ีปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาทนายความ 

คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน  

 ตามที่จายจริง 

(6) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน  

(ก) กรณีเสนอขายคร้ังแรก   : ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 

(ข) กรณีที่มีการเพ่ิมทุน        : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละคร้ัง 

(ค) กรณีอื่นๆ  : ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป 

(7) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

 ในการเสนอขายครั้งแรกและคร้ังตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย  

คาธรรมเนียมขางตน จะไมรวมถึงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามที่จําเปนและเหมาะสม โดย

ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการใหมีการจายคาใชจายดังกลาวและผูจัดจําหนาย/ตัวแทนเรียกเก็บ

จากกองทุนรวมตามจํานวนท่ีจายจริง เพื่อประโยชนในการจัดจําหนายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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0.50 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนายตอครั้ง เชน คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากฎหมายของผูจัดจําหนาย/ตัวแทนใน

การเสนอขายหนวยลงทุนใหกับนักลงทุนตางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายของตางประเทศ 

คาใชจายดําเนินงานของที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายดําเนินงานการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุนสถาบันท้ัง

ในและตางประเทศ รวมถึงคาจัดทําและจัดสงเอกสาร คาสถานที่ คาเดินทาง และคาที่พัก คาใชจาย

ดําเนินการเพื่อสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหนวยลงทุน  และคาใชจายในการดําเนินการจองซื้อ

หนวยลงทุน เปนตน 

(8)   คาเบี้ยประกันภัย 

 ตามที่จายจริง 

(9)   คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 

 ในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ตอคน 

(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

(ก) ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 4,000,000 บาท 

(ข) ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :    

-   เม่ือกองทุนมีการเพ่ิมทุนในแตละคร้ัง  :  ไมเกิน 4,000,000 บาท ตอครั้ง 

-   คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพ่ือใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเก่ียวกับ กองทุน  :   

 ไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี 

(11) อื่นๆ 

(11.1) คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

  ในการเสนอขายครั้งแรกและคร้ังตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของจํานวนเงินที่จําหนาย    

(11.2) คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุน 

(11.2.1) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน เชน คาธรรมเนียม 

ในการจัดตั ้งกองทุน  และจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน คาที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม การเตรียม

และจัดทําเอกสารสัญญา และคาแปลเอกสาร เปนตน 

(11.2.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพย จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย 

(11.2.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(11.2.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคา

ซื้อขาย 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(11.2.5) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย 

ทรัพยสินหลักทรัพยของกองทุน  เชน คาใชจายในการจําหนายหรือโอนสิทธิ 

คาธรรมเนียมการโอน เปนตน 

(11.2.6) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใดๆ ที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย หรือ

อสังหาริมทรัพย ตามท่ีจายจริง เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูใน

ตนทุนของคาซ้ือขายหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขาย

หลักทรัพยเ ม่ือมีการขายหลักทรัพย  คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการซื้อหรือขาย

อสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน  

(11.2.7) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการประเมิน

คาทรัพยสิน 

(11.2.8) คาธรรมเนียม และหรือ คาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรม คาธรรมเนียมผูสอบ

วิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน คาใชจายจัดทํา

รายงาน หรือบทวิจัย 

(11.2.9) คาใชจายอื่นใดที่ เ ก่ียวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาใชจายทาง

การตลาด รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย คาสาธารณูปโภค 

คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 

(11.2.10) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือกอสรางเพ่ิมเติมเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของที่กองทุนลงทุนไว

หรือมีไว 

(11.2.11) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน เชน 

คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(11.2.12) คาใชจายเก่ียวกับภาษี คาธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับหนวยราชการ เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ 

ภาษีปาย เปนตน 

(11.2.13) คาใชจายในการกอสรางเ พ่ิมเติมเพื่อให โครงการแลวเสร็จ  (ในกรณีที่ เปน

อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง) 

(11.2.14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รับชําระหน้ีใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิ

ของผูถือหนวยโดยผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(11.2.15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากร

แสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
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(11.2.16) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 

และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุน และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสง

เอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(11.2.17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน รายงาน

ประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(11.2.18) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงาน

ตางๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงินปนผล 

เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 

(11.2.19) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

เชน คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงาน

การประชุม เปนตน  

(11.2.20) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือ ลดทุน เชน 

คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บคาไปรษณียากร 

คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(11.2.21) คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือท่ีเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน การจัด

ประชุมผูถือหนวยลงทุนการขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(11.2.22) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(11.2.23) คาใชจายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของกองทุน
และบริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) คาใชจายในการยึด

ทรัพยสิน คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการ

ปฏิบัติหนาท่ีหรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อ

ประโยชนของผู ถือหนวยลงทุนโดยรวม  หรือเ ม่ือได รับคําส่ังจากสํานักงาน

คณะกรรมการ   ก .ล .ต .  คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล 

คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจดจํานอง 

คาปลดจํานอง คาใชจาย ในดานนิติกรรม คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(11.2.24) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนหรือเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 

(11.2.25) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของกองทุน 
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อัตราคาธรรมเนียมขอ 23.2 เปนอัตราตามท่ีจายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

ทํานองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน และกองทุนรวมมีหนาที่ตามกฎหมาย จะถือเปนภาระของกองทุน  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 23.2 (1) (2) (3) และ (4.4) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสิน หรือมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาเงินลงทุนสะสมของกองทุนแลวแตกรณี ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ 

และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 23.2 (4) - (11) ในงวดเดียว หรือเฉล่ียตัดจาย

เปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลาที่เห็นสมควร   

ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุน จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี 

23.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

23.3.1  การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียมภายใตอัตราที่ระบุไวใน ขอ 23 

“คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” นี้โดยไมถือวา

เปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเวนคาธรรมเนียม

ดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ  

23.3.2  การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไม

ถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายตามท่ีระบุไวในโครงการภายในระยะเวลา 1 ป 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการ

ดังตอไปนี้ กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมดังกลาว 

(1.1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 

(1.2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ  

(2)  กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวารอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

ตามที่ระบุไวในโครงการภายในระยะเวลา 1 ป 

บริษัทจัดการจะกระทําเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนคร้ังที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

113



 

 

(3)  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 

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

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลง

คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

24.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน   

24.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ 

วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและ

เดือนธันวาคม แลวแตกรณี  ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคา

ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

      บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหน่ึงโดยมี

รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

24.2 การคํานวณและประกาศมูลคาตามขอ 24.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 

(1)   คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล 

(2)   คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปน

ทรัพยสินของกองทุนรวม 

24.3   การเปดเผยขอมูลตามขอ 24.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับและปดประกาศ

ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผย

ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมไดมาจากการลงทุนดวย 

24.4   ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 24.1 อันมีผลกระทบตอ

มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 24.3  และหากเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาว

เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 24.3 บริษัทจัดการจะเปดเผยเร่ืองดังกลาวโดยพลัน 

24.5 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคา

หรือรายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวมครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

แลวแตกรณี 
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(2)   ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 28 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข

เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

ดําเนินการใหเปนไปตามการส่ังการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หนวยงานอื่นใดขางตน   

ท้ังน้ี  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนท่ีบริษัทจัดการประกาศเปนการ

คํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคา

ทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุน ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซ้ือขายไดจริงของทรัพยสินหลัก 

(อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

25. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

25.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาวใหแก 

ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต

วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

25.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ

แตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมท้ังจัดใหมีขอมูลที่เปน

สาระสําคัญดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุน

สามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทน

การจัดสงใหผู ถือหนวยลงทุน  ทั้ง น้ี ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ  เชา  จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 
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25.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนา

ของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ

เปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย   

26. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     

26.1 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพ่ือประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

26.2 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพ่ือประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1)   ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

  (2)   ผู ดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการกองทุน

รวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

26.3 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับแต

วันที่มีการประเมินคาคร้ังลาสุดไปแลว 

26.4  ในการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคา หรือทําการสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการ

จะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหน่ึงใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 คร้ังไมได 

26.5  บริษัทจัดการจะสงสําเนารายงานการประเมินคาทรัพยสินและรายงานการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน พรอม

ดวยสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันท่ี

ไดรับรายงานดังกลาว 

27. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก วันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2549 

28.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

28.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 คร้ัง    
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(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลให ผูถือหนวยลงทุน

ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการ

ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย

ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ

จายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถ

จายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพ่ิมเตมิ  

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ

เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน

งวดส้ินปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ

หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ  

และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการส่ังการ การเห็นชอบ 

และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  และเม่ือบริษัทจัดการ

ไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการน้ันไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

28.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  โดยเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนด

ไวในขอ 28.2 (5) 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการจะ

คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม

บุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata 

Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุม
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บุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ เวนแตสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามที่สํานักงานประกาศกําหนดดังตอไปนี้  

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อ 

ผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร   

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนด

ไวในขอ 28.2 (5) 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการจะ

คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายท่ีอยูในกลุม

บุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata 

Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุม

บุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งน้ี เวนแต

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปน

อยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวท้ังหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 5.1.1 (2) ในชวงระยะเวลาท่ีบุคคล

ดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งป

นับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย 

ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกัน

เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ (1) โดยอนุโลม 

(5) เงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ (1) ขอ (2) และขอ (4) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผล

สวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการ

แลว และในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงิน 

ปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม 
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(6) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไวที่

ตัวแทน  

3.  สงหนังสือแจงผู ถือหนวยที่ มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ  วันปดสมุดทะเบียน  และผูดูแล

ผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 

(7)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือเปนเช็คขีดครอม

เฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามช่ือและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(8)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ เรียกรองตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด

นอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

29.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

29.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการ

ที่ระบุไวในโครงการนี้  

29.2  สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 

โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการน้ี บริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เม่ือไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 

หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

29.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิกโครงการ

เทานั้น 

29.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑที่ระบุ

ไวในโครงการนี้ 
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29.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ   

29.5.1  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

29.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการดําเนินกิจการของกองทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเขาประชุมเพื่อลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวใน

โครงการ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึงของหนวยลงทุน

ของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวนแตการพิจารณาและอนุมัติในวาระท่ี

กําหนดใหตองเปนไปตามมตเิสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหนึ่งของหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ การนับมติดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ระบุไวในโครงการนี้  

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน ตามที่กําหนดในขอนี้ จะตองมีผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือ

หนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมเขารวมประชุมจึงจะครบเปนองคประชุม 

29.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ 

30.   การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

30.1  การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําส่ัง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมน้ัน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวใน

โครงการและหนังสือชี้ชวน  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายที่เก่ียวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน หรือ 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน เชน ระยะเวลา

การเสนอขายและสัดสวนการเสนอขาย จํานวนผูถือหนวยลงทุน และมูลคาโครงการขั้นตํ่าในการเสนอขาย การลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาเพิ่มเติม ทรัพยสินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนได การทําธุรกรรมกับบุคคลที่

เกี่ยวของ การเปดเผยขอมูล การคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน การลด

เงินทุน การจัดทํารายงานการเลิกกองทุนรวม เปนตน และ บริษัทจัดการมีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ังที่เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข 

เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอบังคับ คําส่ังท่ีเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตามที่ไดรับความเห็นชอบหรือการส่ังการของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  
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30.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป  

 หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ

กองทุนและผูถือหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไขเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน

ของกองทุน เปนตน  โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน

รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 22 “สิทธิ หนาที่ 

และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหารอสังหาริมทรัพย” 

หรือเก่ียวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซ้ือหรือ 

ผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการ

ขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 

ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นท่ีใหบริการแก

กองทุน(แลวแตกรณี) ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวย

ลงทุนจะตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอ

ประโยชนของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุน ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึง

คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัท

จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข  

 ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกรายและ

ตลาดหลักทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน

นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันที่ไดมีมติแกไข แลวแตกรณี 

 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวย

ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับย้ังพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน

เพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือ 

ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

บุคคลภายนอกซ่ึงเปนคูสัญญาของกองทุน 

  การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 5 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือ

หนวยลงทุน” 
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31. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

31.1 เม่ือกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

31.2 เม่ือจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 500 ลานบาท เม่ือคํานวณจากมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวม 

ในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

31.3 เม่ือบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวในโครงการจัดการ

กองทุนรวม เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 19.4 แลว 

31.4 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เน่ืองจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน

กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม 

31.5 เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ

กองทุนรวม 

31.6 เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนด

ไวในขอ  5 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

- เม่ือเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม เชน กองทุน

ขาดสภาพคลอง องทุนไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาท่ีแทนไดใน

ระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 22.1.3 “เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ” เปนตน 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว เม่ือบริษัท

จัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนไมเปนไปตาม

กฎหมายหลักทรัพย 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุน จากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําส่ังศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตามขอ 22.1.1 “สิทธิของบริษัท

จัดการ” หรือขอ 22.1.3 “เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ” 
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32. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม 

เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีเพ่ือ

ทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือทรัพยสินคืน

ใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด เม่ือชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม  

ในการชําระบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 76/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระ

บัญชีของกองทุนรวม ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือ 

ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน ทั้งนี้ ผูชําระบัญชีอาจมอบหมายใหบริษัทจัดการเปน

ผูดําเนินการได    

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี บริษัท

จัดการ และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาวตามที่เห็นสมควร โดย

คํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ ซึ่งในกรณีนี้ผูชําระบัญชี บริษัทจัดการ  และผูดูแลผลประโยชนอาจ

ดําเนินการใหมีการเฉล่ียทรัพยสินคืนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ/หรือการโอน

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนเงิน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชี

ที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของโครงการ 

33.   การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไมมี 

34. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ

เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ

เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

ดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม

ตอไป 
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35. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอน้ี ทั้งนี้ ในกรณีที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ 

กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการส่ังการ 

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

จัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการน้ัน ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

35.1 การจัดประชุม 

  บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้ 

(1.1)   บริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือ 

(1.2)   ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

35.2 องคประชุม (เฉพาะกรณีที่จัดประชุมเพื่อขอมติ) 

 องคประชุมตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงการในเร่ืองนั้นๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งท่ีไดแกไข

เพ่ิมเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น 

35.3 การลงมติของผูถือหนวยลงทุน (ทั้งกรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน) 

 การลงมติของผูถือหนวยลงทุนใหเปนตามท่ีกําหนดไวในโครงการในเร่ืองนั้นๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ 

(รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติม) ของ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น 

35.4 การไมนับมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวนไดเสียในเร่ืองที่ออกเสียงลงคะแนน 

 เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมท้ังท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานท่ี

เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น ในการนับมติของผูถือหนวยลงทุน ไมวาในกรณีการจัดประชุมหรือกรณีการขอมติ

เวียนแทนการจัดประชุมตามขอ 38.3 จะไมนับรวมมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวนได

เสียในเร่ืองที่ออกเสียงลงคะแนน ตามที่กําหนดไวในโครงการ กฎ ระเบียบ หรือประกาศ ของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.   

36.  อื่นๆ 

36.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเน่ืองมาจากการใชบริการ

ของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรง

ของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อให

กองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอง

กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะ และประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี 
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ภาคผนวก 
 

ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก  โดย  บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ภาพรวมตลาดคาปลีก         โดย   บริษัท เน็กซัส พรอพเพอต้ี คอนซัลแทนท  จํากัด 
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ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลกี 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปน 7 ประเภท       

ตามขนาด ลักษณะ ประเภทสินคา และระดับราคา รูปแบบของธุรกิจคาปลีกแบบตางๆ รองรับความตองการ        

ของผูบริโภคในแตละสถานที่ ข้ึนอยูกับปจจัยหลักสําหรับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก กลาวคือ ที่ดินที่วาง พื้นที่ในหาง 

รวมถึงโอกาสในการลงทุน ปจจัยดังกลาวสามารถแบงธุรกิจคาปลีกออกเปน 7 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1. ศูนยการคา เปนอาคารขนาดใหญซึ่งประกอบดวยธุรกิจคาปลีกหลากหลายประเภท โดยมีการวางทางเดิน      

เพื่อเชื่อมตอกัน เพื่อความสะดวก ศูนยการคาจะประกอบดวย หางสรรพสินคา รานคา ซุปเปอรมารเก็ต โดยสวนใหญ

ศูนยการคามักมีพื้นที่คอนขางใหญ นําเสนอสินคาหลากหลาย และมักต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมือง หรือรอบๆ  

ใจกลางเมือง 

2. หางสรรพสินคา เปนธุรกิจคาปลีกที่นําเสนอสินคาหลากหลายประเภท โดยปกติหางสรรพสินคามักจะขาย

สินคาอุปโภคบริโภค สินคาตกแตงบาน เคร่ืองใชไฟฟา หรือสินคาจากอุตสาหกรรมหนัก เชน สีทาบาน สุขภัณฑ

ในหองน้ํา เคร่ืองสําอาง ตลอดจนสินคาเล็กๆ เชน กลองถายภาพ อัญมณี และเคร่ืองประดับ เส้ือผา ของเลน 

อุปกรณกีฬา เปนตน หางสรรพสินคาโดยสวนใหญจะมีพื้นที่คอนขางใหญ และนําเสนอสินคาหลากหลาย         

มักต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมืองหรือในบริเวณรอบๆ ใจกลางเมือง หางสรรพสินคาอาจมีสถานะเปนทั้งผูเชาและ

ผูพัฒนาธุรกิจคาปลีก 

3. ไฮเปอรมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกระดับใหญที่มีการเช่ือมรวมหางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตไวดวยกัน     

ในหาง ดังนั้น ไฮเปอรมารเก็ตจึงเปนธุรกิจคาปลีกที่มีขนาดใหญประกอบดวยสินคาหลากหลาย ทั้งสินคาบริโภค 

และสินคาอุปโภค โดยธุรกิจคาปลีกประเภทนี้จัดเตรียมสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ไฮเปอรมารเก็ตโดยทั่วไป

มีรูปแบบทางธุรกิจที่เนนดานปริมาณ ดังนั้นผลกําไรที่ไดรับคอนขางนอย เนื่องจากไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจ

ขนาดใหญ ดังจะเห็นไดจากเทสโก โลตัสซ่ึงใชพื้นที่ต้ังแต 6,000 - 30,000 ตารางเมตร สวนคารฟูร ใชพื้นที่ต้ังแต 

8,500 - 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสินคาจํานวนมากเพื่อจําหนายแกผูบริโภค ไฮเปอรมารเก็ต สวนใหญ      

มีทําเลที่ต้ังในบริเวณชานเมือง เพื่อความสะดวกในการเขาถึงของรถยนต 

คอมมิวนิต้ีมอลล เปนรูปแบบการแขงขันแบบใหมของธุรกิจคาปลีก ที่มีการปรับแตงใหเขากับการเปล่ียนแปลง

ของวิถีชีวิตของคนสวนใหญ เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการซ้ือสินคาในสถานท่ีที่มีสินคาครบถวนและต้ังอยู

ใกลบาน คอมมิวนิต้ีมอลลเปนธุรกิจคาปลีกที่พื้นที่รานคาปลอยเชาไดอยางงายดาย ทั้งนี้ เนื่องจากความสะดวก

ในการเขาถึงของลูกคา โดยขับรถยนตจากบานเพียง 2 - 5 นาที 
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4. โดยหางประเภทนี้มีรูปแบบที่สบายๆ โดยมีสินคาพรอม ลูกคาสามารถด่ืมกาแฟ รับประทานของวาง หรือ

รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศแบบพักผอน 

5. สเปลเชียลต้ี สโตร เปนรูปแบบธุรกิจคาปลีกที่ประกอบดวยสินคากลุมหนึ่งกลุมใด หากแตวามีหลายหมวดหมู 

โดยที่รานคาประเภทน้ีจะมีสินคากักตุนไวเปนจํานวนมาก และหลายประเภท และผูประกอบการที่มีความ

ชํานาญในการใหบริการ นโยบายดานราคาโดยทั่วไปจะอยูในระดับราคาปานกลางถึงระดับราคาสูง ทั้งนี้ข้ึนอยู

กับรูปแบบและผูประกอบการ ธุรกิจคาปลีกรูปแบบนี้มีหลายแบบ กลาวคือ รูปแบบการที่เจาของดําเนินการเอง 

หรือรูปแบบเครือขายโดยที่มีขอไดเปรียบในการซ้ือสินคาจํานวนมากและมีคลังเก็บสินคา ความหลากหลายของ

สินคาสามารถสรางความแตกตางระหวางธุรกิจคาปลีกประเภทนี้กับหางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ต 

6. เอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ โดยทั่วไปประกอบดวยสวนที่สรางความบันเทิง เชน โรงภาพยนตร ลาน

โบวล่ิง คาราโอเกะ รานคา และรานอาหาร เปนตน 

7. ธุรกิจคาปลีกสนับสนุน เปนธุรกิจคาปลีกที่เกิดข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานบริษัทที่ทํางานใน

อาคารสํานักงานนั้นๆ หรือผูพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยรวม เชน โครงการอาคารชุด หรือบานจัดสรร ประเภท

ธุรกิจในอาคารสํานักงานหรืออาคารที่พักอาศัยรวม โดยสวนมากไดแก รานอาหาร รานซักแหง มินิมารท ซุปเปอร

มารเก็ต และอ่ืนๆ ซึ่งในปจจุบันรูปแบบธุรกิจคาปลีกประเภทนี้มีจํานวนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในอาคารที่พัก

อาศัย เชน อาคารคอนโดมิเนียม และโรงแรม 

อุปทานธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกตามสถานที่ต้ังเพื่อสะดวกในการ

วิเคราะหออกเปน 3 เขต อันไดแก 

• บริเวณกลางใจเมือง 

บริเวณนี้เปนบริเวณที่ไดรับความนิยมจากกลุมคนไทย นักทองเที่ยว รวมถึงชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพฯ 

บริเวณดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ต้ังแตถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท ถนนสาทร ถนนสีลม 

ถนนสุรวงศ ถนนเพชรบุรี มุงหนาไปแยกคลองตันถึงบริเวณทายซอยสุขุมวิท 39 บริเวณสุขุมวิท ต้ังแตซอย 1       

ถึงซอย 39 และสุขุมวิทขาเขาต้ังแตซอย 2 ถึงซอย 26 รวมทั้งถนนพระราม 4 ซึ่งเร่ิมต้ังแตบริเวณดานทายซอย

สุขุมวิท ซอย 26 ถึงส่ีแยกพญาไท 
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• บริเวณรอบใจกลางเมือง  

บริเวณนี้เปนบริเวณที่คอนขางสะดวกเนื่องจากต้ังอยูในเขตที่พักอาศัยทําใหการจราจรไมหนาแนน อยูรอบนอก

บริเวณใจกลางเมือง กลาวคือ ถนนสุขุมวิท เร่ิมตนจากซอย 39 ถึงซอย 71 ถนนเพชรบุรี เร่ิมตนจากทายซอย

สุขุมวิท 39 ไปถึงแยกคลองตัน ถนนรามคําแหงถึงแยกลําสาลี ถนนพระรามที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิตไปถึงแยกหลักส่ี 

ถนนราชวิถี ถนนกรุงเกษม ถนนเจริญกรุง ผานแมน้ําเจาพระยาไปยังถนนจรัลสนิทวงศ ถนนรัชดา ทาพระ ถนน

สมเด็จพระปนเกลา ชวงตนของถนนบรมราชชนนี ถนนอิสรภาพ ถนนสิรินธร นอกจากนี้ยังรวมถึงบริเวณถนน

นราธิวาสราชนครินทร ถนนพระราม 3 ถนนพระราม 4 จากแยกซอยสุขุมวิท 26 ไปยังแยกซอยสุขุมวิท 46/1 

• บริเวณขอบกรุงเทพมหานคร 

บริเวณนี้เปนบริเวณที่เปนขอบของกรุงเทพฯ เปนบริเวณที่หนาแนนไปดวยโครงการบานจัดสรร อีกทั้งเปนบริเวณ

ที่เขาถึงบริเวณกลางใจเมืองไดสะดวก ซึ่งบริเวณขอบนอกกรุงเทพมหานครสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนยอย 

ดังนี้ 

บริเวณฝงเหนือ เร่ิมตนที่ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกหลักส่ี ถนนแจงวัฒนะ ถนนเกษตรนวมินทร ถนนลาดพราว 

ถนนรามอินทรา ถนนรัตนาธิเบศธ ไปบริเวณแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตก 

บริเวณฝงตะวันออก เร่ิมตนที่สุขุมวิท ซอย 71 ไปยังถนนบางนาตราด ศรีนครินทร สําโรง เทพารักษ             

และสุขาภิบาล 1, 2 และ 3 

บริเวณฝงตะวันตก ประกอบดวยถนนราษฎรบูรณะ ถนนสุขสวัสด์ิ ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 2             

ถนนราชพฤกษ และถนนเพชรเกษม 

อุปทานธุรกิจคาปลีก ณ ปลายป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 5,506,642 ตารางเมตร โดยสวนใหญเปนประเภท

ศูนยการคา มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,352,165 ตารางเมตร รองลงมาไดแก ไฮเปอร มารเก็ต และ       

คอมมิวนิต้ีมอลล ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ 679,950 ตารางเมตร และ 501,615 ตารางเมตรตามลําดับ 
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ที่มา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 

• อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามประเภท 

อุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคามีสัดสวนถึงรอยละ 61 ของอุปทานทั้งหมด รองลงมาไดแก ไฮเปอร

มารเก็ต และคอมมิวนิต้ีมอลล มีสัดสวนรอยละ 13 และ 9 ของอุปทานทั้งหมด ตามลําดับ ไลฟสไตลคอมมิวนิต้ี

มอลล ไดกลายเปนวลีที่ติดปากของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเนื่องจากแนวโนมการเพิ่มข้ึนของธุรกิจคาปลีก

ประเภทนี้ในกรุงเทพฯ ซึ่งมักต้ังอยูในยานชุมชนตางๆ 

อุปทานธุรกจิคาปลกีในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นป พ.ศ. 2554 

 

ที่มา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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• อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามสถานที่ต้ัง 

อุปทานโดยสวนใหญต้ังอยูในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,555,277 ตารางเมตร บริเวณรอบ         

ใจกลางเมืองมีประมาณ 1,617,070 ตารางเมตร และบริเวณใจกลางเมืองประมาณ 1,334,295 ตารางเมตร 

ในปจจุบัน ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเร่ิมทําการพัฒนาโครงการในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร ดานฝง

ตะวันออก อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง อีกทั้งการเปดใหบริการของสนามบินนานาชาติ ซึ่งสามารถ      

เห็นไดวาธุรกิจคาปลีกเร่ิมเปดตัวในบริเวณดานนี้เพิ่มข้ึนและจะขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 

อุปทานธุรกจิคาปลกีจําแนกตามสถานท่ีต้ัง ณ ปลายป พ.ศ. 2554 

 

ที่มา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
อุปทานธุรกจิคาปลกีในบริเวณชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร 

อุปทาน 

อุปทานธุรกิจคาปลีกบริเวณชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ณ ปลายป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 

1,054,847 ตารางเมตร โดยสวนใหญเปนประเภทศูนยการคา มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 659,545 ตารางเมตร 

รองลงมาไดแก ไฮเปอรมารเก็ต และคอมมิวนิต้ีมอลล ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ 185,500 ตารางเมตร และ 112,054 ตาราง

เมตร ตามลําดับ 
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อุปทานพื้นทีธุ่รกิจคาปลกีจําแนกตามรปูแบบธุรกจิคาปลีก ณ ปลายป พ.ศ. 2554 

 

ที่มา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
อุปสงค 

บริเวณชานเมืองทางตอนเหนือเปนบริเวณที่มีโครงการที่พักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนโครงการบานเด่ียว 

ทาวเฮาส ในขณะที่ปจจุบันยังมีโครงการคอนโดมิเนียมอยูระหวางการกอสรางและสรางเสร็จเปนจํานวนมาก 

นอกจากนี้การยายศูนยราชการแหงใหมไปในบริเวณถนนแจงวัฒนะ ซึ่งอยูบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานครยังทําให

มีจํานวนผูที่ทํางานเปนจํานวนมาก ดังนั้น บริเวณนี้จึงเปนบริเวณที่มีจํานวนประชากรคอนขางสูง หากแตกําลังซื้อ

อาจจะไมสูงเมื่อเทียบกับบริเวณชานเมืองฝงตะวันออก แบรนดตางๆ เรงขยายสาขาอันเนื่องมาจากการขยายตัว       

ของเมือง โดยระบบขนสงมวลชนของรัฐมีการพัฒนาทําใหคนเร่ิมยายถิ่นฐานไปอยูบริเวณชานเมืองเพิ่มมากข้ึน 

เนื่องจากบริเวณในเมืองคอนขางหนาแนน นอกจากนี้แหลงงานที่มีการยายที่ทําการไดยายออกไปบริเวณตอนเหนือ

ของกรุงเทพมหานคร ทําใหประชากรไดกระจายตัวออกรอบนอกบริเวณชานเมือง นอกจากนี้คาครองชีพที่คอนขางสูง 

คาน้ํามันที่เพิ่มสูงข้ึน ทําใหคนนิยมซ้ือสินคาและบริการใกลที่พักอาศัย 
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อัตราการครอบครองพื้นที่ 

• บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร ทางตอนเหนือ 

ถึงแมวาบริเวณนี้เปนบริเวณที่มีจํานวนอุปทานสูงที่สุด หากแตอัตราการครอบครองพื้นที่ในบริเวณนี้อยูใน

ระดับสูงกลาวคือ รอยละ 96 

อัตราการพื้นท่ีวางของธรุกิจคาปลีกในบริเวณขอบนอกกรุงเทพมหานครจาํแนกตามประเภท 

 

ที่มา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

อัตราคาเชา 

อัตราเฉล่ียของราคาคาเชาในธุรกิจคาปลีกคอนขางเทากันในแงของสถานที่ต้ัง ผูประกอบการธุรกิจคาปลีก

สามารถคิดอัตราคาเชาที่สูงในพ้ืนที่ที่มีจํานวนคนเดินมากที่สุด อัตราคาเชาเฉล่ียในบริเวณใจกลางเมือง             

อยูระหวาง 1,500 ถึง 3,000 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ในเขตรอบกลางใจเมืองมีอัตราคาเชาเฉล่ียที่ 1,400 

ถึง 2,800 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน สวนในบริเวณขอบกรุงเทพมหานครมีอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ 750 ถึง 

1,500 บาทตอตารางเมตรตอเดือน โดยพื้นที่ชั้นลางจะไดคาเชาที่ดีที่สุด อยูระหวาง 1,000 ถึง 1,500 บาทตอ

ตารางเมตรตอเดือน 
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อัตราคาเชาเฉลี่ยจําแนกตามสถานที่ต้ัง 

 

 * อัตราคาเชาเฉลี่ยอางอิงพ้ืนท่ีในชั้น 1 ของอาคาร สําหรับพ้ืนท่ีรานคาโดยเฉลี่ยที ่50 ตารางเมตร 

 ** อัตราคาเชาดังกลาวเปนมาตรฐานของรานคาหรือแบรนดที่มีประสบการณ 

ที่มา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 

แนวโนมธุรกิจคาปลีกในป พ.ศ. 2555 

อุปทานมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยอุปสงคตองเพิ่มข้ึนดวย เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายตัวของประชากรออกไป

บริเวณตางๆ อยางไรก็ดี ธุรกิจคาปลีกประเภทอาหาร และสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ยังสามารถที่จะขยายตัวได 

หากแตธุรกิจคาปลีกประเภทสินคาฟุมเฟอยอาจประสบปญหา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ใหคนจับจายนอยลง  

ศูนยการคาที่ขายสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตจึงไมไดรับความกระเทือนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถึงแมวามี

ปจจัยลบ แตผูประกอบการธุรกิจคาปลีกยังดําเนินการขยายสาขาใน 12 เดือนที่ผานมา อัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว

เห็นไดชัดในบางธุรกิจ โดยเฉพาะคอมมิวนิต้ีมอลล และรานสะดวกซ้ือ 

แนวโนมในอนาคตของธุรกิจคาปลีกและผูประกอบการมีแนวโนมในการพัฒนาคอมมิวนิต้ีมอลลในบริเวณรอบนอก 

ใจกลางเมืองและบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นไดจากจํานวนอุปทานที่เพิ่มข้ึน การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวมาจากปจจัยหลักในดานราคาที่ดิน และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงมานิยมซื้อสินคาและบริการใกลบาน  

ซึ่งบริเวณที่มีการพัฒนามากที่สุด ไดแก บริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ บริเวณใจกลางเมืองที่ใกล

สถานีรถไฟฟา หรือสถานีรถไฟใตดิน 
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค   1 
 

ภาพรวมตลาดค้าปลีก 
 
จากสถานะการณ์นํา้ทว่มในไตรมาส 4 ของปี 2554 ท่ีผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วโดย
มีศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าบางแห่งได้ปิดทําการ เช่น ศนูย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และศนูย์การค้า 3 แห่ง
ของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ได้แก่ เซ็นทรัลป่ินเกล้า รามอินทราและลาดพร้าว จากเหตอุทุกภยัดงักลา่ว
มีผลให้การผลิตหยุดชะงักจากปัญหาการขาดแคลนส่วนประกอบสินค้า ปัญหาการคมนาคมขนส่งตลอดจนศูนย์
กระจายสินค้าจํานวนมากได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ทําให้สินค้าเพ่ือการบริโภคขาดแคลน จาก
เหตกุารณ์ดงักลา่วสง่ผลทําให้ดชันีการค้าปลีก (Retail Sales Index) ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 มีอตัราลดลง 
10.19% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2553 ซึง่สอดคล้องกบัดชันีเช่ือมัน่ผู้บริโภค (Consumer Confidence Index : 
CCI) ท่ีลดลงจากคา่เฉล่ียของไตรมาสท่ี 4 ในปี 2553 ท่ีระดบั 24.43 มาอยู่ท่ีระดบั 21.17 ในปี 2554 ซึง่แสดงถึงการ
จบัจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนท่ีลดลงในสภาวะดงักลา่ว     
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 แผนภูมทิี่ 1 ค่าดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค(CCI) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 ถงึ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2555

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค(CCI)

ท่ีมา : สํานกัดชันีธุรกิจการค้า 
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อย่างไรก็ตามหลงัจากเหตกุารณ์วิกฤตนํา้ท่วมใหญ่ท่ีผ่านมาในปี 2554 ทําให้ผู้ประกอบการค้าปลีกแต่ละรายมีการ
ปรับตวัอย่างรวดเร็ว ประกอบกบันโยบายเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคกลบัมาฟืน้ตวัดีขึน้โดย
จะเห็นได้จาก ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2555 มีอตัราเพิ่มขึน้เฉลี่ยจากระดบัท่ี 21.17 ใน   
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 เป็น 24.33 หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 14.96 ในขณะท่ี ดชันีการค้าปลีกก็มีการปรับตวัสงูขึน้
ด้วยเช่นกนั โดยในไตรมาส 1 ของปี 2555 มีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.20 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ในปี 2554 อย่างไร   
ก็ตามถ้าทําการเปรียบเทียบทัง้ 2 ตวัชีว้ดัในช่วงเวลาเดียวกนัในไตรมาส 1 ของปี 2554 จะพบว่า ดชันีความเช่ือมัน่
ผู้บริโภคมีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.98 ในขณะท่ีดชันีการค้าปลีกมีอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.03 ซึ่งตวัชีว้ดัดงักล่าวได้
สอดคล้องกบันโยบายการเพิ่มรายได้ของภาครัฐท่ีเร่ิมสง่ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีปัจจยัสนบัสนนุของภาครัฐท่ีทําให้
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในปี 2555 มีแนวโน้มอยูใ่นเกณฑ์ดี ดงันี ้  
 

1) การประกนัราคาสินค้าเกษตรของภาครัฐจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้และเป็นการผลกัดนัให้การใช้
จ่ายและกระตุ้นกําลงัซือ้ของผู้บริโภคมีมากขึน้ 

2) การปรับขึน้เงินเดือนของทางราชการจะสง่ผลให้มีการใช้จ่ายซือ้สนิค้าคงทนเพิ่มขึน้     
3) ผู้บริโภคได้มีการใช้จ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสินค้าคงทนและกึ่งคงทน อนัเน่ืองมาจาก

ความต้องการเพ่ือซอ่มแซมและใช้ทดแทนความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์อทุกภยั 
4) การทอ่งเท่ียวมีแนวโน้มท่ีขยายตวัโดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจากเอเซีย ซึง่จะผลกัดนัให้ธุรกิจค้าปลีกเตบิโตได้ดี 
5) นโยบายลดค่าครองชีพของภาครัฐและการชะลอการปรับขึน้ราคาสินค้าอปุโภคและบริโภคในช่วงคร่ึงปีหลงั

ซึง่คาดวา่จะเป็นการกระตุ้นกําลงัซือ้ 
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หมายเหตุ : ดัชนีการค้าปลีก ปี 2545 = 100 

แผนภูมทิี่ 2  ดัชนีค้าปลีกของไทยตัง้แต่ปี 2544 ถงึ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2555

ดชันีค้าปลีกของประเทศไทย อตัราการเปลี่ยนแปลงต่อปี

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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แม้วา่สญัญาณการเตบิโตของธุรกิจค้าปลีกจะดีแตผู่้ประกอบการค้าปลีกควรระวงัปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้แก่ 
 

1) ปัญหาเร่ืองคา่ครองชีพท่ีจะต้องวางแผนรับมือ 
2) ปัญหาอทุกภยันบัเป็นปัจจยัสําคญัท่ียงัคงสร้างความกงัวลให้กบัผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าปลีก 
3) ปัญหาวิกฤตหนี ้ยโูรโซนท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมธุรกิจค้าปลีก 
4) สถานการณ์ทางการเมืองท่ีต้องตดิตามอยา่งใกล้ชิด 
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ภาพรวมพืน้ที่ค้าปลีก 
 
 

 
จากการสํารวจพืน้ท่ีรวมของตลาดพืน้ท่ีค้าปลีก ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 พบว่ามีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 5,700,000 
ตารางเมตร ซึ่งประมาณร้อยละ 42 เป็นพืน้ท่ีบริการประเภท ศนูย์การค้าและประมาณร้อยละ 25 จะเป็นประเภท 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big-C, Makro และ Lotus ในขณะท่ีอีกประมาณร้อยละ 23 จะเป็นประเภท 
ห้างสรรพสินค้า (Department Store) และท่ีเหลืออีกประมาณ 10% จะเป็นประเภท Community Mall ศนูย์การค้า
ชมุชน 
 

สําหรับด้านอปุทานของธุรกิจค้าปลีก ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 นัน้มีเพียงโครงการเดียวท่ีแล้วเสร็จพืน้ท่ีประมาณ 3,200 
ตารางเมตร ประมาณว่า ณ ปี 2555 จะมีอปุทานเข้าในตลาดทัง้สิน้ 340,000 ตารางเมตร และประมาณ 162,000 
ตารางเมตร จะเปิดตวัในไตรมาส 2 ของปี 2555 ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2555 คาดว่าจะมีพืน้ท่ีของตลาดค้าปลีกรวมทัง้สิน้
ประมาณ 6,000,000 ตารางเมตร ซึง่พืน้ท่ีดงักลา่วยงัไม่นบัรวมพืน้ท่ีเพิ่มเติมจากศนูย์การค้าท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ครัง้ใหญ่ เช่น ศนูย์การค้าเซ็นทรัลบางนา และศนูย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เป็นต้น 
 

อัตราค่าเช่า 
อตัราค่าเช่าของพืน้ท่ีค้าปลีกท่ีอยู่ใจกลางเมืองจะมีการปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากดชันี    
ค้าปลีกท่ีมีการเติบโตเพิ่มขึน้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเร่ิมกลบัมา สําหรับพืน้ท่ีค้าปลีกท่ีอยู่ชานเมืองอตัราคา่เช่า
จะคอ่นข้างทรงตวัยงัคงไม่เปล่ียนแปลงมากนกั 
 

อัตราการเช่าพืน้ที่ 
ณ ไตรมาส 4 ท่ีผา่นมา ช่วงไตรมาสสดุท้ายท่ีเกิดเหตกุารณ์อทุกภยัร้ายแรง แตใ่นสว่นของอตัราการเช่าพืน้ท่ี โครงการ
ศนูย์การค้าของกองทนุทัง้ 3 แหง่ พบวา่มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉล่ียประมาณ 95% 
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2555 นัน้ อตัราการเช่าพืน้ท่ียงัคงมีการปรับตวัสงูขึน้เป็น 97% หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 2.1% ซึง่
เป็นผลมาจากอปุสงค์ท่ีมีมากขึน้จากการเตบิโตของธุรกิจค้าปลีก 

23%

42%

25%

10%

ปัจจุบันธุรกจิค้าปลีกในกรุงเทพและปริมณฑล มีพืน้ที่ขายรวมทัง้หมด
ประมาณ 5,700,000 ตร.ม. โดยแบ่งเป็นพืน้ที่ค้าปลีกประเภทต่างๆ ดงันี ้

Department Store (23%)

Shopping Center (42%)

Hyper Market (25%)

Community Mall (10%)
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