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สวนสรุปขอมลูสําคัญ 

กองทุนรวมสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

 
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ              
นอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได  นอกจากนี้ รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย           
ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพ        
ธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย  รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตามระยะเวลา          
การเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไว  
มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงเปนศูนยบาทไดและกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืน
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม  อยางไรก็ดี ผูถือหนวยลงทุน
จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดใหแกผูถือหนวยลงทุน
โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต             
และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 

• ชื่อโครงการจัดการ :   กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

• ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   Talaad Thai Leasehold Property Fund   

• ชื่อยอ :     TTLPF 

• ประเภทโครงการ :           กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  โดยบริษัท
จัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหรับหนวย
ลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน     

• ลักษณะโครงการ :     ระบุเฉพาะเจาะจง 

• อายุโครงการ :     ไมกําหนดอายุโครงการ 

• จํานวนเงินทุนของโครงการ :   1,800,000,000  บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท) 

เงื่อนไข :     

ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไป             
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อ
บางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได 
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• วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :    4  สิงหาคม พ.ศ. 2553 

• วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน : 5– 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553   

 
  

ลักษณะสําคัญของกองทุนรวม 

 

Q :   กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?  

A :    เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   ควรจะเปนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายได
ประจําในรูปคาเชา   กองทุนรวมนี้จึงอาจเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการรายไดประจําที่ขึ้นอยูกับสภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  โดยผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินการ
ของอสังหาริมทรัพย  และ/หรือกําไรที่อาจไดรับจากการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย      

นอกจากนี้  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงมีความเสี่ยงที่หนวย
ลงทุนอาจขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

 
Q :  กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด และมีรายละเอียด

ของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร ? 

A : การลงทุนคร้ังแรก: 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในสิทธิการเชาที่ดิน (บางสวน) และสิ่ง
ปลูกสราง (บางสวน)ในโครงการตลาดไท  อันไดแก ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา โดยเนื้อที่ดินที่เชารวมประมาณ  
102 – 3 – 84.52 ไร คิดเปนพื้นที่ใชสอยประมาณ 172,894.34 ตารางเมตร โดยการจดทะเบียนสิทธิการเชาเปน
ระยะเวลา 20 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โครงการตลาดไท 

ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ังของตลาดไท  (ภาพรวมทั้งโครงการโดยรวม) 

ตลาดไท ตลาดกลางสินคาการเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เปนศูนยกลางซื้อขายสินคาเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ตลาดไทไดรับการออกแบบใหมีพ้ืนที่กวางขวาง และสะดวกสบาย แตกตางจาก
ตลาดกลางแบบเกาอยางสิ้นเชิง ดวยการแบงตลาดออกเปนสัดสวน ตามประเภทของสินคาที่หลากหลาย ทําให
สามารถรองรับปริมาณสินคาไดวันละกวา 15,000 ตัน และมีปริมาณเงินหมุนเวียนหลายรอยลานบาทเฉลี่ยในแต
ละวัน พรอมกันนั้น ตลาดไทเปดใหบริการตลอด 365 วัน 24 ช่ัวโมง 

ตลาดไทตั้งอยูบนเนื้อที่ประมาณ 450 ไร บนถนนพหลโยธิน ก.ม.42 (เยื้องมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) มี
พ้ืนที่ตอเนื่องใน 2 ตําบล คือ ตําบลคลองหนึ่ง และตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถ
เดินทางเขาสูตลาดไทไดอยางสะดวกสบาย ดวยเสนทางตอไปนี้ 
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• ถนนพหลโยธินขาออก ทางกลับรถยกระดับ ยู-เทิรน                                                                                          
        (ทางกลับรถยกระดับขามถนนพหลโยธิน)  

• ถนนบางขันธ-หนองเสือ  

• ถนนโครงการเรงรัดพัฒนาชนบท (ถนนร.พ.ช.) เช่ือมตอระหวางถนนสีขาวกับถนนบางขันธ-หนองเสือ 

ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

พ้ืนที่ภายในโครงการแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. ตลาดในอาคาร ไดแก ตลาดสม ตลาดผลไมรวม ตลาดผัก ตลาดสด ตลาดขาวสาร ตลาดแตงโม ตลาดขนม 
ตลาดของแหงและแปรรูป ตลาดดอกไม ตลาดสัตวเลี้ยง ตลาดสินคาเบ็ดเตล็ด ศูนยประดับยนต ตลาดนัดไทส
แควร และศูนยไอที เปนตน 

2. ตลาดบนลานไดแก ลานผัก ลานผลไมฤดูกาล ลานพืชไร ตลาดแพปลา ตลาดปลาน้ําจืดและอาหารทะเล และตลาด
ตนไม เปนตน  

3. อาคารอพารทเมนท และอาคารพาณิชย ไดแก อพารทเมนทสูง 5 ช้ัน 2 อาคาร และอาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน 7 
โครงการ 

4.  โครงการสนับสนุนการตลาด ไดแก หองเย็น ศูนยกระจายสินคา (DC) ศูนยรวบรวมผักและผลไมเพื่อการ
สงออก (POSSEC) หองปฏิบัติการตรวจสารปนเปอน ซุมน้ํา ศูนยอาหาร หองอาบน้ําและสุขา เปนตน 

ตลาดไทตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 450 ไร และมีพ้ืนที่ใชสอยในปจจุบันรวมทั้งสิ้นประมาณ 699,000 ตาราง
เมตร โดยตลาดไทไดสรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการอยางเปนทางการในราวตนป พ.ศ. 2540  

ระบบสาธารณูปโภคของตลาดไท ประกอบดวย ถนนหลัก (เมน) 6 ชองทางเดินรถ กวาง 30 เมตร ที่จอดรถซึ่ง
สามารถรองรับรถยนตและรถจักรยานยนตไดจํานวนมาก ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบรักษาความสะอาด ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ 

การบริหารจัดการตลาดไท 

ตลาดไทดําเนินการบริหารจัดการโดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชา รวมถึงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางในตลาดไท โดยมีประสบการณในการบริหารจัดการตลาดไท 
ต้ังแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน 

รูปแบบการคาขายในตลาดไท  แบงออกไดกวางๆ 3 รูปแบบ คือ  

• การคาสง เปนรูปแบบการคาที่มีการซื้อขายสินคาเกษตรในครั้งหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก การซื้อขายในลักษณะนี้ 
สินคาเกษตรจะถูกกระจายไปสูกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และจังหวัดตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
รวมถึงตางประเทศ  และลักษณะสินคาที่ซื้อขายจะเปนสินคาที่ผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งใน
อนาคตตลาดไทจะมีการขยายรูปแบบการคาแบบนําเขาและสงออกเพิ่มมากขึ้น  

• การคากึ่งปลีกกึ่งสง เปนรูปแบบการคากับลูกคากลุมสถาบัน เชน ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล 
หางสรรพสินคา องคกรภาครัฐ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่นิยมมาใชบริการซื้อสินคาการเกษตร
เพื่อนําไปแปรรูปหรือจัดจําหนายตอ  

• การคาปลีก เปนรูปแบบการคาที่ใหบริการแกผูบริโภคทั้งชุมชนใกลและไกลทั่วไปที่นิยมมาซื้อสินคา
การเกษตรที่สด ใหม ในราคายุติธรรม 
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กลุมผูคาในตลาดไท  แบงออกได 3 กลุมใหญ คือ  

• เกษตรกรที่นําผลผลิตทางการเกษตรมาขายเอง 

• กลุมผูรวบรวมสินคา เชน สหกรณ กลุมเกษตรกรหรือชาวบานที่รวมตัวกันรวบรวมสินคาเขามาขาย  

• ผูประกอบการและพอคาคนกลาง  

รูปแบบการเชาพื้นที่  มี 3 ลักษณะคือ 

• เชาพื้นที่ตามอาคาร ลาน จะเปนผูคาที่มีสินคานํามาเสนอขายไดตลอดป หรือตลอดฤดูกาล ตามแตระยะเวลาของ
สัญญา ผูคาเหลานั้นจะมีหนาราน และชื่อรานคาเปนของตนเอง ซึ่งรวมถึงผูเชาที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะการ
ใหบริการอื่น 

• เชาพื้นที่วางขายสินคาช่ัวคราว ทางตลาดไทจะคิดคาผานทางและใหบริการจัดหาพื้นที่สําหรับการขายให ซึ่ง
ลักษณะนี้จะเหมาะกับกลุมเกษตรกรและผูรวบรวมที่มีสินคาตามฤดูกาล หรือตองการขายสินคาหมุนเวียนหรือ
ในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น 

• การเชาสราง โดยผูเชาจะเปนผูลงทุนคากอสรางและขออนุญาตปลูกสรางเอง 

 จุดเดนของตลาดไท 

ตลาดไท เปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ต้ังอยูบนพื้นที่กวางขวางประมาณ 450 ไร 
ตลาดไทถูกออกแบบใหกวางขวาง และมีที่จอดรถสะดวกสบาย มีความเปนระเบียบและรมรื่น ทําเลที่ต้ังเปนจุด
ศูนยกลางของประเทศ การคมนาคม ขนสงสะดวกรวดเร็ว ทั้งทางถนน ระบบราง และทางอากาศ เพียบพรอมดวย
สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบวงจร จากจํานวนผูคาที่มากรายและเปนผูคารายใหญจํานวนมาก ทําใหมีสินคาครบ
ครันและราคาเปนที่พึงพอใจสําหรับผูบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความตองการของผูบริโภคตามแนวคิดที่วา 
“ซื้อจากตลาดไท ไมตองไปไกลถึงแหลงผลิต” นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวมของธุรกิจการคาและบริการตาง ๆ ที่เอื้อ
ประโยชนตอการเปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรอยางครบวงจร 

รายละเอียดของพื้นที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา  

กองทุนรวมจะเขาลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งเปนพื้นที่บางสวนในโครงการตลาดไท
เฉพาะในสวนพื้นที่ที่ไดมีการพัฒนาเปนโครงสรางอาคารถาวรและกึ่งถาวรซึ่งเปนพื้นที่ที่คาดวาสามารถสราง
รายไดในอัตราที่เหมาะสมใหแกกองทุนรวมได ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวมจะดําเนินการลงทุนเชาที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชา เมื่อ ผูเชาพื้นที่รายยอยในตลาดไทที่อยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุน
ครั้งแรก ไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม เปน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่ง
กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกดังกลาวตามรายละเอียดที่กําหนดใน “ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะลงทุน” ภายในเวลากอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน  

โดยในการประกอบกิจการตลาดนั้น ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน 
(“ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด”) ซึ่งในปจจุบัน บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมประสงคจะลงทุนเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดังกลาวและจะตองดํารงไว
ซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตลอดระยะเวลาการเชา ซึ่งหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนั้นรวมถึงการที่
จะตองจัดใหตลาดมีสาธารณูปโภคและมีลักษณะประการตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด โดยกองทุนรวม
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จะลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาภายในโครงการตลาดไท ในขณะที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด จะยังคงเปนผู ถือใบอนุญาตจัดตั ้งตลาดและมีหนาที ่ปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดรวมถึงใหคําแนะนําแกกองทุนรวมและเพื่อใหใหกองทุนรวมกํากับดูแลผูเชารายยอยของกองทุนรวม
เพื่อใหปฏิบัติและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อดํารงไวซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตอไป    

ภายหลังจากการดําเนินการลงทุนของกองทุนรวมในสิทธิการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาเปนผลสําเร็จตาม
เงื่อนไขที่กลาวขางตน และสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของที่ผูเชาพื้นที่รายยอยได
ลงนามกับกองทุนรวมมีผลใชบังคับ กองทุนรวมจะมีสถานะเปนผูใหเชาชวงและผูเชาพื้นที่รายยอยจะเปนผูเชา
ชวงของกองทุนรวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3.2.2)  โดยขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเชาชวงระหวางผูเชา
พ้ืนที่รายยอยกับกองทุนรวมยังคงมีสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาและสัญญาใหใชพื้นที่ รวมถึงหนังสือหรือ
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาฉบับเดิมตามที่ผูเชาพื้นที่รายยอยมีอยูกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด   

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนรวมจะเปนการลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาทั้งในสวนที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไดลง
นามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของและในสวนที่ผู เชาพื ้นที่รายยอยไม
ยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ ซึ่งการลงทุนในที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาในสวนที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไมยินยอมลงนามดังกลาว อาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวม
มีสิทธิดอยกวาผูเชาพื้นที่รายยอยรายดังกลาว ซึ่งเปนผูเชาพื้นที่ภายในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนอยูกอน
วันที่กองทุนรวมจะลงทุน อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดทําสัญญาเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชากับบริษัท ไทย แอ็
กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ทั้งในสวนที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือ
ขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ (“สัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย”) และในสวนที่ไม
ยินยอมลงนามเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกัน ดังนั้น  หากกองทุนรวมถูกโตแยงสิทธิจากผูเชาพื้นที่รายยอยที่
ไมยินยอมลงนามดังกลาวก็ไมมีผลกระทบตอสิทธิการเชาของกองทุนรวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาในสวนที่ผู
เชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของแลว 

นอกจากนี้ กองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ตองดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหผูเชาพื้นที่
รายยอยที่ไมยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของยินยอมลงนามใน
สัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของใหครบถวนทุกรายภายใน 3 ปนับแตวันที่กองทุน
รวมไดจดทะเบียนสิทธิการเชากับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว เวนแตกรณีที่สัญญาเชา
หรือสัญญาใหใชพ้ืนที่ของผูเชาพื้นที่รายยอยที่มีอยูเดิมกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ไดสิ้นสุดลงกอน   
ในกรณีที่สัญญาเชาที่บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีกับผูเชารายยอยที่ไมใหความยินยอมสิ้นสุดลงและ
ลูกคารายดังกลาวมีความประสงคจะเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาตอไป บริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเชนจ จํากัด จะไม
ตออายุการเชานั้นใหแกผูเชารายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาวและจะตองดําเนินการใหผูเชารายยอยที่ไมให
ความยินยอมดังกลาวลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมกับกองทุนรวมโดยตรงและหากไมสามารถดําเนินการไดบริษัท
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะชวยจัดหาผูเชาพื้นที่รายยอยรายใหมมาทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวกับกองทุนรวม
ตอไป  โดยในระหวางระยะเวลาที่ยังมิไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาวรายใด บริษัท ไทย แอ็ก โกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด จะตองนําสงผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาวนั้นใหแก
กองทุนรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวมกับบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซ
เชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุน
รวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของเสร็จ
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เรียบรอยแลว โดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะนําผลประโยชนดังกลาวสงใหแกกองทุนรวมอยางชา
ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ไดรับผลประโยชนใดๆ จากผูเชาพื้นที่รายยอยที่
ไมใหความยินยอมดังกลาว 

ทั้งนี้ สําหรับการชําระคาเชากองทุนรวมจะชําระคาเชาทั้งหมด (รวมทั้งสองสัญญา) เปน 2 งวด โดยงวดแรกจํานวน
รวม 1,000 ลานบาท ชําระในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อเปนคาเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา ซึ่งผูเชาพื้นที่ราย
ยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมแลว 
ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวมจะดําเนินการลงทุนเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาตามที่ระบุไวขางตน    กองทุนรวมจะ
ชําระคาเชางวดที่สอง จํานวนรวม 750 ลานบาทเมื่อกองทุนรวมไดรับแจงจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
วาผูเชาพื้นที่รายยอยที่อยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ไดยินยอมลง
นามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมเพิ่มเติม เปนจํานวนรวมไม
นอยกวารอยละ 95 ของจํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุน
รวมจะเขาลงทุนครั้งแรกดังกลาว 

โดยการลงทุนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา ซึ่งเปนพื้นที่และอาคารบางสวนในตลาดไท ที่ดินที่เชา
ประกอบดวยที่ดินจํานวนทั้งสิ้น 136 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 93953-94026, 94056-94069, 94099-94107, 94162-
94166, 94196-94209, 94239-94243, 94298-94306, 94702, 94703 (บางสวน), 94704, 94705, 94706 (บางสวน), 
94707 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) เนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้นประมาณ 102 – 3 – 84.52 ไร 
กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งรวมถึงอาคารที่เชา ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เชาดวย อยางไรก็ดี 
ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชานี้อาจมีสวนที่เปนพื้นที่เชาที่ผูเชาพื้นที่รายยอยไมใหความยินยอมแกกองทุนรวมเพื่อให
กองทุนรวมสามารถเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาจากบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด  (ดูความเสี่ยงในการ
ลงทุน ขอ ค 2)) นอกจากนี้ การลงทุนของกองทุนรวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนดังกลาว (ตามหมายเหตุ * 
ทายตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน) เปนการลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาที่ดินเทานั้นไมรวมถึง
สิทธิการเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จึงยังคงมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะใหคงไว
หรือใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาวเมื่อการเชากับ ผูเชาชวงที่ดินจากกองทุนรวม
สิ้นสุดลง (ดูสรุปสัญญาเชา  -  หัวขอ “ทรัพยสินที่เชา”)  

การลงทุนของกองทุนรวมตามที่กลาวขางตนมีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยเริ่มจากเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของวันถัด
จากวันที่กองทุนรวมกับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
ไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจาก
ผูเชาพื้นที่ รายยอย ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ เสร็จเรียบรอยแลว  ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่สัญญาเชาสําหรับที่ดินที่
เชาและอาคารที่เชาที่กองทุนรวมไดจัดทําเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกันไมสามารถจดทะเบียนตอเจาพนักงาน
ที่เกี่ยวของไดในวันเดียวกัน (ซึ่งอาจสงผลใหระยะเวลาเริ่มตนของสัญญาแตละฉบับเกิดขึ้นไมพรอมกัน) ซึ่งสําหรับ
กรณีดังกลาว กองทุนรวมก็จะกําหนดใหสัญญาทุกฉบับสิ้นสุดในวันเดียวกัน แตกองทุนรวมไดกําหนดใหมีการ
นําสงผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาแตละฉบับเกิดขึ้นพรอมกันไดแก เวลาเริ่มจากเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของ
วันถดัจากวันที่กองทุนรวมกับ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่
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เชาไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผู
เชาพื้นที่รายยอย 

อยางไรก็ตามในกรณีที่  

(1)  บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดทุกรายการตามที่ระบุไวในโครงการ
นี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 (2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดตามที่ระบุไวขางตน 
(แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด
เนื่องจากที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวหรือมิไดเปนไปตามขอกําหนดใน
โครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได และ/หรือ (ข) 
เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาและบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาเพียงบางสวน เฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลัง
การลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนขอกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขในการลงทุนใน
ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาดังกลาว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของในการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขการจายเงินคาเชา คาตอบแทนการเชาและเงินอื่นใด หรือ ขอสัญญาหรือขอกําหนดใดๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะถือวาการปรับเปลี่ยนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนทุกรายแลว  หรือ  

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมกอนการลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาหากทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลคานอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการ
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการใชสิทธิดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุก
รายแลว อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

ถึงแมทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาใหกองทุนรวมลงทุนมีมูลคาไมนอยกวา  รอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจเลือกที่จะไมลงทุนโดยใหเลิกกองทุน
รวมตามขอ (2.2) ก็ได  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ (2.1) ของวรรคกอน
แลว หากบริษัทจัดการประสงคจะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนสวนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินอื่น
นอกจากทรัพยสินตามที่กําหนดไวในโครงการ กองทุนรวมจะตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียกับการ
ลงทุนดังกลาว  
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(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดตามที่ระบุไวขางตน 
(แลวแตกรณี) แตใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และ/หรือใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด สําหรับพื้นที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชาในโครงการตลาดไท ถูกพักหรือถูกเพิกถอน 
กองทุนรวมจะไมดําเนินการลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา  และบริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะ
พิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวม (1) หรือ (2) หรือ (3) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไปตาม
ยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมหักคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น  ในกรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงิน
ลงทุนคืนในจํานวนที่ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน (ตํ่ากวา 10 บาท) 
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ที่ดินและอาคารในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา มีเนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้นประมาณ 102 - 3 - 84.52 ไร     คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 172,894.34  ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
ท่ี 

สวนที่ ปจจุบันเปน 

 

โฉนด 

เลขท่ี 

พื้นที่ดิน 
(ไร-งาน- 
ตรว.) 

พื้นที่ 
ในอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ 
นอกอาคาร 

(ตารางเมตร) 

1 สวนที่ 3 โซนตลาดดอกไม 94702 9-2-74.10  7,989.00  7,507.40 
   - ตลาดดอกไม (เลขที่ 31/32)    5,589.00  
   - อาคารจอดรถ (บางสวน)      2,400.00   
   - ลานจอดรถและถนน     7,507.40 

2 สวนที่ 77 โซนที่จอดรถระหวางตลาดดอกไมกับ
ตลาดสม 

93953-93990 1-2-10.70  250.00    2,192.80 

   - หองน้ํา 1 หลัง    50.00  
 -  - อาคารจอดรถ (สวนที่เหลือ) 

- ลานจอดรถและถนน 
   200.00   

  2,192.80 

3 สวนที่ 60 โซนตลาดสม 94704 22-0-57.60  13,912.24 21,518.16 
   - อาคารสม (เลขที่ 31/1)    12,802.24  
  - อาคารผลไมคัดคุณภาพ 

 (เลขที่ 32/369 ถึง 32/387) 
   912.00  

   - หองน้ํา 2 หลัง    198.00  

   -  ธนาคารกรุงเทพ*           200.00 
   -  ธนาคารไทยพาณิชย*           100.00 
   - ลาน A        7,745.00 
   - ลานจอดรถ 2 ลานริมถนน     6,116.00 
   - ถนนภายในแปลง     5,232.12 
   - ทางเทากวาง 2 เมตร     2,125.04 

4 สวนที่ 75 โซนตลาดผลไมรวม** (บางสวน) 94706 (บางสวน) 16-3-66.45  12,868.24  14,197.56 
   -  อาคารผลไมรวม (เลขที่ 31/2)    12,802.24  
   -  ธนาคารธนชาต (เลขที่ 32/1033)    66.00  
   - ลานจอดรถ 2 ลานริมถนน     6,974.00 
   - ถนนภายในแปลง     5,187.56 
   - ทางเทากวาง 2 เมตร     2,036.00 

5 สวนที่ 12 โซน Showroom ISUZU* 94056-94069 0-2-38.40 --       953.60 

6 สวนที่ 13 โซน Showroom TOYOTA* 94196-94209 0-2-38.40 --       953.60 
 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

10 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  (ตอ) 
 

รายการ 
ท่ี 

สวนที่ ปจจุบันเปน 

 

โฉนด 

เลขท่ี 

พื้นที่ดิน 
(ไร-งาน- 
ตรว.) 

พื้นที่ 
ในอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ 
นอกอาคาร 

(ตารางเมตร) 

7 สวนที่ 4 โซนศูนยอํานวยการ** (บางสวน) 94703 (บางสวน) 6-1-25.27  3,864.00  6,237.09 
   -  ตลาดปลาน้ําจืด    3,564.00  
   -  ตลาดอาหารทะเลกึ่งถาวร    300.00  
   - ถนน     2,829.89 
   - ลานจอดรถปลาน้ําจืด     2,687.20 
   - ทางเทากวาง 1.50 เมตร     720.00 

8 สวนที่ 78 โซนที่จอดรถระหวางตลาดปลาน้ําจืด
กับตลาดสด 

93991-94026 1-1-81.5  75.00    2,251.00 

  - ตลาดอาหารสด-แปรรูป* 
- ลานจอดรถและถนน 

           427.00 
    1,824.00 

   -  หองน้ํา 1 หลัง    75.00  

9 สวนที่ 74 โซนตลาดสด-ลานคาผัก 94705 24-3-20.3  35,822.62  11,491.33 
   -  อาคารตลาดสด (เลขที่ 32/9)    13,226.62  
   -  ตลาดของแหง (เลขที่ 32/1034)    1,710.00  
   -  ตลาดขนมใหม (เลขที่ 32/128)    336.00  
   -  หองน้ํา 1 หลัง     75.00  
  - อาคารคลุมลานผัก                 

    (รวมศูนยประชาสัมพันธลานผัก) 
   19,800.00  

   -  ศูนยอาหาร 1 (เลขที่ 32/1035)    675.00  
   -  ตลาดหมูปลอดสาร*           362.76 
   -  ลานจอดรถ      3,283.40 
   -  ถนนภายในแปลง      5,512.29 
   -  ทางเทากวาง 2 เมตร      2,332.88 
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  (ตอ) 
 

รายการ 
ท่ี 

สวนที่ ปจจุบันเปน 

 

โฉนด 

เลขท่ี 

พื้นที่ดิน 
(ไร-งาน- 
ตรว.) 

พื้นที่ 
ในอาคาร 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ 
นอกอาคาร 

(ตารางเมตร) 

10 สวนที่ 76 โซนตลาดผัก-ลาน D 94707 17-2-95  11,829.64  17,073.86 

   -  อาคารตลาดผัก (เลขที่ 31/3)    10,593.64  
  - อาคารอเนกประสงค  

 (เลขที่ 32/6)             
         (รวมหองน้ําช้ันลาง) 

   1,236.00  

   -  ลาน D (จอดรถ)      4,287.50 
   -  ลานจอดรถ      6,019.20 
   -  ถนนภายในแปลง      4,911.16 
   -  ทางเทากวาง 2 เมตร      1,856.00 

11 สวนที่ 22 โซน Showroom CHINA MOTOR 94099-94107, 
94162-94166 

0-2-38.40 953.60 -- 

12 สวนที่ 23 โซน Showroom CHEVROLET* 94239-94243, 
94298-94306 

0-2-38.40 --      953.60 

            รวม  102-3-
84.52 

 87,564.34 85,330.00 

ที่มา :  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553                             

หมายเหตุ       *   ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนไมรวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสรางเนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาในปจจุบัน กองทุนรวมลงทุนเฉพาะสิทธิการเชาที่ดินเทานั้น ทั้งนี้ ใน
บางกรณี  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน จึงมีสิทธิ            
ในการตัดสินใจวาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาว          
เมื่อการเชากับผูเชาชวงที่ดินจากกองทุนรวมสิ้นสุดลง  หรือในบางกรณีจะตองขอความเห็นชอบจาก
กองทุนรวมดวย โดยเปนไปภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชา  

ทั้งนี้    เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจรับโอน
หรือไดมาซึ่งสิทธิการเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่สัญญาเชาที่บริษัท 
ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีอยูกับผูเชานั้นสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมไมมีภาระตองจายเงินคาเชา  
เพิ่มเติมในทรัพยสินสวนที่ไดมาเพิ่มนี้ โดยถือเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาตาม 
โครงการนี้ โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีกครั้งหนึ่ง 
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**  ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ไมรวมถึงที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสราง ไดแก  

(ก)  อาคารและสิ่งปลูกสรางเลขที่ 32/5 และ 32/1036 อาคารสิ่งปลูกสรางและลานของศูนยรวบรวม
ผักและผลไมเพื่อการสงออก (POSSEC) และของโรงพักสินคา ซึ่งตั้งอยูในบริเวณโซนตลาด
ผลไมรวม รวมถึงที่ดินบริเวณที่เปนที่ต้ังของอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว และ  

(ข)  อาคารและสิ่งปลูกสรางเลขที่ 32 อาคารสิ่งปลูกสรางและลานของศูนยอํานวยการ  และ
สวนสาธารณะหนาศูนยอํานวยการ ซึ่งตั้งอยูในบริเวณโซนศูนยอํานวยการ รวมถึงที่ดินบริเวณ 
ที่เปนที่ต้ังของอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว  

 คาเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเชา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน) 

   ขอมูลราคาประเมิน    

1. ราคาประเมินของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด  ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เทากับ 
1,766,700,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน) ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบ
วิธีการรายได (Income Approach) 

2.     ราคาประเมินของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 
เทากับ 1,924,000,000 บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบสี่ลานบาทถวน) ผูประเมินใชวิธีการประเมิน
แบบวิธีการรายได (Income Approach) 

       สถานภาพและอัตราการเชา (Occupancy Rate) ของพื้นที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา ในรอบระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 

ในป 2552 พ้ืนที่ในตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา มีอัตราการเชาเฉลี่ยรอยละ 97 โดยมีรายละเอียดสถานภาพ ดังนี้  

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายไดคาเชา                      (ลานบาท) 218 264 293 323 327 

รายไดคาบริการ                (ลานบาท) 63 63 71 74 76 

รายไดคาสาธารณูปโภค    (ลานบาท) 33 37 40 42 46 

รายไดอื่น ๆ                      (ลานบาท) 2 1 1 2 4 

รายไดรวม                        (ลานบาท) 316 366 405 440 453 

กําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ภาษีและ  
ดอกเบี้ย (EBITDA)         (ลานบาท) 

161 222 259 289 299 

อัตราการเชาเฉลี่ย (%) 94 94 95 97 97 

ที่มา :   บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553 
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ประมาณการรายไดของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนซึ่งไดรับจากคาเชา คาบริการ คาสาธารณูปโภค 
และอื่น ๆ ในป 2553 ตามรายงานของผูประเมินราคาเฉลี่ยเทากับ 429 ลานบาท (ประมาณการรายไดโดย
บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด เทากับ 440 ลานบาท และประมาณการรายไดโดยบริษัท เอเจนซี่ 
ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด เทากับ 418 ลานบาท) ทั้งนี้ ประมาณการรายไดดังกลาวมิไดเปนสิ่ง
ยืนยันรายไดหรือผลการดําเนินงานในอนาคตและประมาณการรายไดดังกลาวเปนประมาณการรายได
กอนหักคาใชจายของกองทุนรวม   

โดยกลุมลูกคาหลักของตลาดไท ประกอบดวย   

    (1)   กลุมบุคคลธรรมดา          ประมาณรอยละ 97 

    (2)   กลุมบริษัท-หางราน         ประมาณรอยละ   2 

    (3)   กลุมสถาบันการเงิน         ประมาณรอยละ   1 

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชา 

(สาระสําคัญของรางสัญญาในขอนี้ สรุปโดยบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของ
กองทุนรวม) 

สัญญาเชาจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางสวนดังตอไปนี้  ทั้งนี้ การเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
ภายใตสัญญาเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจัดทําขึ้นนั้น จะรวมถึงที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาทั้งใน
สวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย 
โดยกองทุนรวมจะจัดทําสัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาในสวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชา
พ้ืนที่รายยอยและในสวนที่ไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกัน 
และใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะไดตกลงกันตอไป  

ผูใหเชา บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท  

ทรัพยสินที่เชา 1. ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา รวมถึง สวนสาธารณูปโภค งาน
 ระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เปนสวนควบที่มี
 ไวเพื่อใชประโยชนสําหรับอาคารที่ เชา ตามความจําเปน
 เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ ยกเวนทรัพยสินที่มี
 ลักษณะเปนทรัพยสินสวนกลางที่มีไวสําหรับใชประโยชน
 ส ว น ร วม ร ว ม กั น ภ า ย ใน โ ค ร ง ก า ร ต ล า ด ไท  ไ ด แ ก 
 สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อาทิ ถนน หมอแปลง
 ไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย และ
 ระบบระบายน้ํา เปนตน   

 2. กองทุนรวมรับทราบและรับรองตอผูใหเชาวา ทรัพยสินที่เชา
ไมรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสรางบางรายการในส วนที ่ 60 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

14 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

(บางสวน) สวนที่ 12 สวนที่ 13 สวนที่ 78 (บางสวน) สวนที่ 
74 (บางสวน) และสวนที่ 23 เนื่องจากอาคารสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น เมื่อการเชากับ
บุคคลซึ่งเปนเจาของอาคารสิ่งปลูกสรางนั้นสิ้นสุดลง ผูใหเชา
จึงยังคงมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะใหคงไว ใหปรับปรุงตอ
เติม และ /หรือใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบน
ที่ดินที่เชานั ้นตามที่ผู ใหเชาเห็นสมควร  ซึ่งจะเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1. กรณีที่ผูใหเชาตัดสินใจใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก
สรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาโดยไมมีการสรางอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาขึ้นใหม 

(ก) ผูใหเชาจะตองไดรับความยินยอมจากกองทุนรวม 
(ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน) โดยกองทุนรวมไม
ตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรื้อ
ถอนดังกลาว  

(ข) เมื่อใหมีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยู
บนที่ดินที่เชาแลว ทรัพยสินที่เชาในสวนนี้จะเปน
เพียงที่ดินเปลาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่เชา
ของกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับนี้  

(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมไมยินยอมใหรื้อถอนดังกลาว 
ใหถือวาอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่
เชาเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่ เชาในระหวาง
ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ โดยกองทุน
รวมไมตองชําระคาเชาเพิ่มเติมแกผูใหเชา ซึ่งกองทุน
รวมมีสิทธินําอาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีอยูดังกลาว
นี้ไปใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงจากผูเชารายยอยได
ตามปกติ โดยการทําสัญญาเชาชวงของกองทุนรวม
กับผู เชารายยอยดังกลาว  กองทุนรวมจะตองใช
สัญญาที่ผู ใหเชากําหนดซึ่งระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาเชาชวงดังกลาวจะไมเกินกวาระยะเวลาการ
เชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาฉบับนี้ แตเมื่อการ
เชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ครบกําหนดหรือสิ้นสุดลง 
กองทุนรวมจะตองจัดใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาวใหแลวเสร็จ
โดยเร็วในเวลาที่สมควรดวยคาใชจายของกองทุน
รวม เวนแตผูใหเชาจะไดกําหนดใหคงไวซึ่งอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาว 
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2.2. กรณีที่ผูใหเชาตัดสินใจใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก

สรางที่ ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาโดยผูใหเชาจะจัดใหมีการสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาขึ้นใหม (ตามที่
กฎหมายอนุญาตใหดําเนินการได) 

(ก) ผูใหเชาสามารถดําเนินการรื้อถอนและปลูกสราง
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาไดดวย
คาใชจายของผูใหเชาและโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากกองทุนรวม เวนแตในกรณีที่พ้ืนที่ของ
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่จะสรางขึ้นใหมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากพื้นที่อาคารและ
สิ่งปลูกสรางเดิมเกินกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของ
พ้ืนที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมที่มีอยู ณ วันกอน
วันรื้อถอน ผูใหเชาจะตองไดรับความยินยอมจาก
กองทุนรวมกอน 

(ข) อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมโดยผูใหเชา
ตามที่ กําหนดไวในขอ  2 .2(ก)  ขางตน  จะเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ตอไป โดยกองทุน
รวมไมตองชําระคาเชาเพิ่มเติมแกผูใหเชา ซึ่งกองทุน
รวมมีสิทธินําอาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหม
ดังกลาวนี้ไปใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงจากผูเชา
รายยอยไดตามปกติ 

   
2.3. กรณีที่กองทุนรวมตัดสินใจใหมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูก

สรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาโดยจะจัดใหมีการสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาขึ้นใหมโดยผูเชารายยอยซึ่ง
เปนผูเชาชวง (เปนการเชาสรางโดยผูเชาชวง) (ตามที่กฎหมาย
อนุญาตและโดยไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใหดําเนินการได โดยในการเสนอใหผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาการดําเนินการดังกลาวบริษัท
จัดการจะศึกษาความเปนไปไดของโครงการและสภาพคลอง
โดยรวมของกองทุนรวมประกอบการตัดสินใจ รวมถึงจะแจง
ผลกระทบที่สําคัญจากการดําเนินการ เชน การจายเงินปนผล 
การกันเงินสํารอง เปนตนใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาประกอบการลงมติในเรื่องดังกลาวดวย) 

(ก) กองทุนรวมสามารถดําเนินการรื้อถอนและปลูก
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สรางอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา
ไดดวยคาใชจายของผูเชาสรางซึ่งเปนผูเชาชวง โดย
ไมตองไดรับความยินยอมจากผู ให เช า  เวนแต
กองทุนรวมและผูใหเชาจะไดตกลงกันเปนประการ
อื่น และในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารและสิ่งปลูกสราง
ที่จะสรางขึ้นใหมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมเกินกวา
รอยละ 50 ของพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเดิมที่มี
อยู ณ วันกอนวันรื้อถอน กองทุนรวมจะตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใหเชากอน 

(ข) ในกรณีที่ผูเชาสรางซึ่งเปนผูเชาชวงเปนผูที่กองทุน
รวมจัดหา  กองทุนรวมจะตองเสนอแบบแปลน 
แผนผัง และรายละเอียดประกอบแบบอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางที่จะสรางใหมใหผูใหเชาพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน ไมวาอาคารและสิ่งปลูกสรางนั้น
จําเปนตองไดรับอนุญาตปลูกสรางจากสวนราชการ
ที่เกี่ยวของหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่ผูเชาสราง
ซึ่ง เปนผู เช าชวงดังกลาวเปนผูที่ ผู ให เช าจัดหา 
กองทุนรวมไมจํ า เปนตองดํา เนินการขอความ
เห็นชอบในการเสนอแบบแปลน  แผนผัง  และ
รายละเอียดประกอบแบบดังกลาวจากผูใหเชากอน
การดําเนินการขางตน 

(ค) การทําสัญญาเชาสรางของกองทุนรวมกับผูเชาสราง
ซึ่งเปนผูเชาชวง กองทุนรวมจะตองมีเงื่อนไขตามที่
ผูใหเชากําหนด ไดแก ระยะเวลาการเชาตามสัญญา
เชาสรางดังกลาวจะไมเกินกวาระยะเวลาการเชา
ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ โดยในระหวาง
ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาสรางกรรมสิทธิ์ใน
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมนี้เปนของผู
เชาสรางซึ่งเปนผูเชาชวง โดยกองทุนรวมมีสิทธินํา
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมดังกลาวนี้ไป
ใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงในสวนที่ดินซึ่งมีอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาวตั้งอยูจากผูเชาสรางซึ่งเปน
ผู เช าชวงไดตามปกติ  และเมื่อสัญญาเช าสราง
ดังกลาวครบกําหนด หรือสิ้นสุดลง สิทธิในการ
ตัดสินใจวาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนซึ่งอาคารและ
สิ่งปลูกสรางดังกลาวเปนของผูใหเชาและเมื่อผูให
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เชาตัดสินใจวาจะใหคงไวซึ่งอาคารและสิ่งปลูกสราง
ดั งกล าว  อาคารและสิ่ งปลูกสร า งนั้ นจะ เปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา โดยกองทุนรวมมีสิทธินํา
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นใหมดังกลาวนี้ไป
ใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงในสวนที่ดินซึ่งมีอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาวต้ังอยูจากผู เชาชวงได
ตามปกติ 

 

2.4. กรณีที่ผูใหเชาตัดสินใจใหคงไวซึ่งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่
ต้ังอยูบนที่ดินที่เชา อาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวจะเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา และใหถือเปนสวนหนึ่งของทรัพยสิน
ที่เชาตามสัญญาเชาฉบับนี้ตอไปโดยกองทุนรวมไมตองชําระ
คาเชาเพิ่มเติมแกผูใหเชา ซึ่งกองทุนรวมมีสิทธินําอาคารและ
สิ่งปลูกสรางดังกลาวนี้ไปใหเชาชวงและคิดคาเชาชวงจากผูเชา
รายยอยไดตามปกติ  

ทั้งนี้ การใหความยินยอมหรือการใหความเห็นชอบกรณีใดๆ 
ตามที่ กําหนดไวในขอ  2 นี้  คูสัญญาฝายที่ตองใหความ
เห็นชอบหรือใหความยินยอมตองดําเนินการภายใน  30 
(สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคูสัญญาฝายที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบหรือความยินยอม เวนแตในการดําเนินการใดๆ 
ที่กองทุนรวมตองไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม หรือผูใหเชาตองไดรับมติจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน
ของผูใหเชา กองทุนรวม หรือผูใหเชา แลวแตกรณีจะแจงการ
ใหความยินยอมหรือการใหความเห็นชอบ หรือการไมให
ความยินยอมหรือการไมใหความเห็นชอบกรณีดังกลาวให
คูสัญญาฝายที่ตองไดรับความเห็นชอบหรือความยินยอมทราบ
ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันที่ไดรับมติดังกลาว  

ท รั พ ย สิ น ที่ ใ ห ใ ช
ประโยชนรวมกัน 

กองทุนรวมมีสิทธิใชพ้ืนที่บางสวนของที่ดินของผูใหเชาที่ปจจุบัน
ใชประโยชนเปนทางเขาออกโครงการ ถนนรอบโครงการ รวมถึง
พ้ืนที่อื่นใดที่เช่ือมตอกับทรัพยสินที่เชา รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
สวนกลางตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่ผูใหเชากําหนดเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการใชประโยชนในทรัพยสินสวนกลาง
รวมกันภายในโครงการตลาดไท 

ระยะเวลาการเชา 20 ป เริ่มนับตั้งแตเวลา (8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวม
กับผูใหเชา ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได
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ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชา
ฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยตอ
สํานักงานที ่ดินที ่เกี่ยวของ เสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในเบื้องตน
กองทุนรวมกําหนดใหดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญา
เชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและ
ฉบับที่ยังไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยในวันเดียวกัน 
แตอาจมีกรณีที่สัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาที่กองทุน
รวมไดจัดทําเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกัน  ไมสามารถจด
ทะเบียนตอเจาพนักงานที ่เกี ่ยวของไดในวันเดียวกัน  (ซึ่งอาจ
สงผลใหระยะเวลาเริ่มตนของสัญญาเชาแตละฉบับเกิดขึ้นไมพรอม
กัน) ซึ่งสําหรับกรณีดังกลาว กองทุนรวมจะใชความพยายามอยาง
เต็มที่เพื่อใหสามารถจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับที่ยัง
ไมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยใหไดโดยเร็วที่สุดซึ่งจะ
ไมเกินกวา 3 ปนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับ
ที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย และกองทุน
รวมก็จะกําหนดใหสัญญาเชาทุกฉบับครบกําหนดในวันเดียวกันคือ
เมื่อครบ 20 ปนับตั้งแตมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา
ฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยตอ
สํานักงานที ่ด ินที ่เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว แตกระนั้นก็ตาม
กองทุนรวมไดกําหนดใหมีการนําสงผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจาก
สัญญาเชาแตละฉบับเกิดขึ้นพรอมกัน เริ่มจากเวลาแปด (8.00) 
นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวม กับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชา
ฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย 

คาเชา กองทุนรวมจะชําระคาเชาตามเงื่อนไขแหงสัญญาเชาเปน 2 งวด ดังนี้ 

1.  จํานวน 1,000,000,000 บาท จะชําระในวันที่มีการจดทะเบียน
สิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความ
ยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย และ 

2.  จํานวน 750,000,000 บาท จะชําระเมื่อกองทุนรวมไดรับความ
ยินยอมจากผู เชาพื้นที่รายยอยในการลงนามในสัญญาเชา   
ฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
กองทุนรวม (“ความยินยอม”) ไมนอยกวารอยละ 95 ของ
จํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชา ซึ่งอาจเปนวันเดียวกับวันที่ชําระคาเชางวด
แรก  
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คาเชาดังกลาวครอบคลุมการเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาทั้งใน
สวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมได
รับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอย 

หนาที่ของผูใหเชา 1.  ในกรณีที่สัญญาเชาที่ผูใหเชามีกับผูเชาพื้นที่รายยอยรายใดๆ ที่
ไมใหความยินยอมสิ้นสุดลงและผูเชาพื้นที่รายยอยรายดังกลาวมี
ความประสงคจะเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่ เชาตอไป  ผูใหเชา
จะตองไมตออายุการเชานั้นใหแกผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาว
และดําเนินการใหผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาวนั้นลงนามใน
สัญญาเชากับกองทุนรวมแทนการตออายุสัญญาเชาฉบับเดิม 
นอกจากนี้ในระหวางระยะเวลาที่สัญญาเชาของผูเชาพื้นที่ราย
ยอยรายดังกลาวที ่ม ีอยู กับผู ใหเชายังไมสิ ้นสุดลง ผู ใหเชา
จะตองนําสงผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากการเชาของผูเชาพื้นที่
รายยอยรายดังกลาวนั้นใหแกกองทุนรวมโดยเริ่มจากเวลาแปด 
(8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวมกับผูใหเชาซึ่ง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไดดําเนินการ
จดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่
กองทุนรวมไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยตามสัญญา
เชา ณ  สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลวจนถึงวันที่
ผูเชารายดังกลาวลงนามในสัญญาเชากับกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ ขอตกลง
หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
หรือสัญญาที่เกี่ยวของและผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข 
หรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 45 (สี่สิบหา) วันนับ
จากวันที่ผูใหเชาไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญา
นั้น กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูให
เชาจะตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยู โดยใชวิธีการคํานวณตามวิธี
เสนตรง (Straight-line Method) 

2.  หนาที่ที่เกี่ยวของกับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและใบอนุญาตอื่น
ใดที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของสําหรับการ
ประกอบกิจการตลาด และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) 

(ก) ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาจะ
ปฏิบัติตามขอตกลง เงื่อนไข และขอกําหนดตางๆ ตาม
ใบอนุญาตตางๆ ที่จําเปนสําหรับการประกอบกิจการ
โครงการตลาดไทโดยเครงครัดและตองดํารงไวซึ่ง
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ใบอนุญาตตางๆ ดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

(ข) ผูใหเชามีหนาที่ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินสวนกลางที่มี
ไวสํ าหรับใชประโยชนสวนรวมรวมกันภายใน
โครงการตลาดไท ไดแก สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ อาทิ ถนน หมอแปลงไฟฟา ระบบไฟฟา 
ระบบประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบระบาย
น้ํา เปนตน ซึ่งมิไดเปนทรัพยสินที่เชา ใหอยูในสภาพที่
ดีและใชงานไดตลอดเวลาระหวางระยะเวลาการเชา 
โดยคาใชจายของผูใหเชาเอง เพื่อมิใหกระทบตอการใช
ประโยชนจากทรัพยสินที่ เชา และผูใหเชามีหนาที่
รับผิดชอบดูแลใหทรัพยสินสวนกลางดังกลาวใหมี
ลักษณะครบถวนและเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงและขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของสําหรับการประกอบกิจการตลาด 
ทั้งนี้ เพื่อใหทรัพยสินที่เชามีคุณสมบัติครบถวนในอัน
ที่จะดํารงไวซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและใบอนุญาต
อื่นใดที่เกี่ยวของตามกฎหมายดังกลาว ตลอดระยะเวลา
ที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ 

(ค) ผูใหเชามีหนาที่ใหคําแนะนําแกกองทุนรวมและเพื่อให
กองทุนรวมกํากับดูแลผูเชารายยอยของกองทุนรวม
เพื่ อ ใ ห ป ฏิ บั ติ แ ล ะดํ า เ นิ น ก า ร ให ถู ก ต อ ง ต า ม
พร ะ ร า ชบั ญญั ติ ก า รส า ธ า รณสุ ข  พ .ศ .  2 5 3 5 
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของสําหรับ
การประกอบกิจการตลาดตามที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม
ในภายหนา  (ถามี)  ทั้งนี้  เพื่อใหทรัพยสินที่ เช ามี
คุณสมบัติครบถวนในอันที่จะดํารงไวซึ่งใบอนุญาต
จัดตั้ งตลาดหรือใบอนุญาตอื่นใดที่ เกี่ ยวของตาม
กฎหมายดังกลาว ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผล
ใชบังคับ 

3. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาจะไมจําหนาย จาย โอน
หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชา ทั้งนี้ เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก)  เปนการจํานองทรัพยสินที่เชาใหกับกองทุนรวม หรือ 
(ข) เปนกรณีอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับความยินยอมลวงหนา

จากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร  ในกรณีที่ผูให
เชาไมไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมแตผูใหเชา
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ยังคงแสดงเจตนาที่จะดําเนินการดังกลาว กองทุนรวมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตอง
ชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู โดยใชวิธีการคํานวณตาม
วิธีเสนตรง (Straight-line Method) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุน
รวมใหแกกองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจากการ
ที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่
เชาไดตามระยะเวลาที่ กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
ภายในระยะเวลา  60 (หกสิบ) วันนับแตวันที่สัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลง 

นอกจากนี้ ในวันจดทะเบียนผูใหเชาตกลงสงมอบโฉนดที่ดิน
ที่เปนที่ต้ังของทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชา ใหแกกองทุนรวม
เพื่อเก็บรักษาไว แตทั้งนี้การเก็บรักษาไวดังกลาวไมกอใหเกิด
สิทธิยึดหนวงหรือเปนหลักประกันแตอยางใด 

4. หนาที่อื่นตามที่กําหนดในสัญญาเชา 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันภัย 
ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Industrial All Risk 
Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อมุงคุมครองความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาราคา
ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑชดใชตามมูลคาในการจัดการ
ทดแทนทรัพยสิน (Replacement Value) และบริษัทรับประกันภัย
ภายในประเทศสามารถรับประกันภัยไดและกําหนดใหกองทุนรวม
เปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตาม
สวนไดสวนเสียที่มีอยู ทั้งนี้ ผูใหเชาจะเปนผู รับผิดชอบชําระเบี ้ย
ประกันสําหรับการประกันดังกลาวแตเพียงฝายเดียว 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของสัญญา กองทุนรวมตกลงจะจัดใหมี
(ก) การทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับ
ทรัพยสินที่ เชา โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาคาใชจายคงที่ ซึ่ง   
คงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไร 
ที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่   
คาดวาจะใชในการกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา โดยจะระบุ
ใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม และ (ข) การทํา
ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability 
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Insurance) เพื่อคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต และ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งมี
สาเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือความบกพรองของทรัพยสิน   
ที่เชาซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายภายใต
วงเงินประกันภัย  ทั ้งนี ้ กองทุนรวมอาจพิจารณาจ ัดใหม ีการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาเพิ่มเติมจากการประกันภัยดังกลาว 
ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่
ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัย
คุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา  โดยจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันภัยสําหรับ
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  การประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก และการประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดังกลาว
ขางตนแตเพียงฝายเดียว อยางไรก็ดีกองทุนรวมอาจมอบหมายหนาที่
ในการจัดทําประกันภัยดังกลาวขางตนใหผูเชาชวงทรัพยสินที่เชา
เปนผูจัดทําตามที่กองทุนรวมเห็นสมควรก็ไดโดยกองทุนรวมจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายและคาเบี้ยประกันภัย 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลาย 

1. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญ 
ทําใหไมอาจใชอาคารที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ไดตอไป ทั้งนี้จะถือวาอาคารที่เชาไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารที่เชา (ทั้งหมดตามสัญญา
เชา) ต้ังแตรอยละ 50 (หาสิบ) ขึ้นไป ไดรับความเสียหายจน 
ไมสามารถนําออกใช  เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ   
ไดตอไป คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 
ภายใน 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมและ
ผูใหเชาไดรับทราบถึงความเสียหายอยางมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้น
ตออาคารที่เชาและไดรับขอมูลเกี่ยวกับการยืนยันการจาย   
คาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน
จากบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวของ 

1.1    ในกรณีที่เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญดังกลาวแกอาคารที่
เชาภายในระยะเวลาการเชาปที่ 1 – 17 ของระยะเวลาตาม
สัญญาเชา ผูใหเชาตกลงดําเนินการสรางอาคารหลังใหมขึ้นเพื่อ
ทดแทนอาคารที่เชา หรือซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายจาก
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คาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสินที่
ไดรับจากการประกันภัย (Industrial All Risk Insurance) และ
กรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครองความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา และเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูที่
ก อใหเกิดความเสียหายดังกลาวไปเปนคาใชจ ายในการ
กอสรางหรือซอมแซมอาคารที่เชาที่ไดรับความเสียหาย
ดังกลาว และกองทุนรวมตกลงที่จะมอบคาสินไหมทดแทน
ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสินที่ไดรับจากกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว รวมถึงเงินจํานวนใด ๆ  ที่ไดรับจากผูที่
ก อใหเก ิดความเสียหายตามที ่กองทุนรวมไดรับตามจริง
ทั้งหมดใหแกผู ใหเชาโดยพลันตามงวดของการกอสราง 
เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารขึ้นทดแทน
อาคารที่เชาดังกลาวหรือการซอมแซมดังกลาวโดยผูใหเชา
จะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางหรือซอมแซมภายใต
แบบแปลน แผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่คูสัญญาจะได
ตกลงรวมกัน โดยผูใหเชาจะตองทําการกอสรางหรือซอมแซม
ใหแลวเสร็จโดยเร็วในเวลาที่สมควร ตามกรอบที่กฎหมาย
กําหนด (ถามี) นับแตเกิดความเสียหาย และใหถือวาสิทธิและ
หนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปตลอด
ระยะเวลาที่มีการกอสรางหรือซอมแซมดังกลาว โดยใหถือวา
อาคารที่สรางขึ้นใหมเปนทรัพยสินของผูใหเชาและเปนสวน
หนึ่งของทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชา (ทั้งนี้ กองทุนรวมจะ
ไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาเพิ่มเติมอีกแตอยางใด) 

1.2    ในกรณีที่เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญดังกลาวแกอาคารที่
เชาภายในระยะเวลาการเชาปที่ 18 – 20 ของระยะเวลาตาม
สัญญาเชา กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเชา โดยการ
แจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาไม
เกินกวา 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่กองทุนรวมและผูใหเชาได
รับทราบถึงความเสียหายอยางมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นตออาคารที่
เชา  และผูให เชาตกลงคืนเงินคาเชาตามสัดสวนสําหรับ
ระยะเวลาการเชา ที่เหลือตามสัญญาเชาตามวิธีเสนตรง (Straight-
line Method) ใหแกกองทุนรวมภายใน 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน
นับจากวันที่มีผลแหงการบอกเลิกสัญญา และกองทุนรวมตกลงสง
มอบเงินคาสินไหมทดแทน ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (Industrial All Risk Insurance) และกรมธรรม
เพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก
ทรัพยสินที่เชา แตไมรวมถึงคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรม
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ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่
กองทุนรวมไดรับจากบริษัทประกัน เพื่อชดเชยคาเสียหายที่
เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา รวมถึงเงินจํานวนใด ๆ  ที่กองทุนรวม
ไดรับจากผูที ่กอใหเกิดความเสียหายใหแกผูใหเชาตามจริง
ทั้งหมดโดยพลันเมื่อกองทุนรวมไดรับคาเชาตามสัดสวน
สําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลือตามสัญญาเชาตามที่กลาว
ขางตน 

 ในกรณีที่เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญดังกลาวขึ้นในปที่ 
18-20 ของระยะเวลาการเชาและกองทุนรวมไมประสงคจะ
บอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ ใหนําความในขอ 1.1. มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

2.       เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวน โดยยังคง
สามารถใชอาคารที่เชาบางสวนที่ไมเสียหายเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจตอไปได ผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการ   
จัดใหมีการซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายจากคาสินไหม
ทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน(Industrial All 
Risk Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครอง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาที่ไดรับจากการ
ประกันภัย หรือคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายหรือเงิน
จํานวนใดๆ ที่ไดรับจากผูที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาว
ไปเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารที่เชาดังกลาวและ
กองทุนรวมตกลงที่ จะมอบค าสินไหมทดแทนภายใต
กรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการประกันภัย
ดังกลาว  รวมถึงเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผู ที ่กอใหเกิด
ความเสียหาย ตามที่กองทุนรวมไดรับทั้งหมดใหแกผูใหเชา
โดยพลันเพื่อนําไปเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคาร  
ที ่เชาดังกลาว โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
ซอมแซมภายใตแบบแปลน  แผนงาน  และงบประมาณที่
คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะทําการซอมแซมใหแลว
เสร็จโดยเร็วในเวลาที่สมควรตามกรอบที่กฎหมายกําหนด (ถา
มี) นับแตเกิดความเสียหายดังกลาว 

3. ภายใตบังคับของขอ 4. ที่จะกลาวตอไป และเวนแตคูสัญญา  
ทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่คากอสราง หรือ
คาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการกอสราง และ/ 
หรือ การซอมแซมอาคารที่เชาภายใตแบบแปลน แผนงาน
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ระยะเวลา และงบประมาณที่คูสัญญาไดตกลงรวมกัน มีจํานวน
เกินกวาคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน
(Industrial All Risk Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใด
ซึ่งมุงคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาที่
ไดรับจากการประกันภัยและเงินจํานวนใด ๆ  ที่ไดรับจาก   
ผูที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาวรวมกัน ซึ่งไมเพียงพอ
สําหรับการดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบ 
คากอสราง  คาซอมแซม  และ /หรือ  คาใชจายสวนที่เกิน
ดังกลาว 

4. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายอยางมีนัยสําคัญทําใหไมอาจใช
อาคารที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดตอไป และ
ผูรับประกันภัยที่เกี่ยวของปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทน
ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน(Industrial All Risk 
Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดซึ่งมุงคุมครองความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่ เชาใหกับผูใหเชาและ
กองทุนรวมโดยไมใชความผิดของผูใหเชาและกองทุนรวม 
ผูใหเชาจะตองใชความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื่อให
ทรัพยสินที่เชาในสวนที่ไดรับความเสียหายดังกลาวสามารถ
หาประโยชนได ในกรณีที่การดําเนินการดังกลาวไมประสบ
ผลสําเร็จ กองทุนรวมมีสิทธิดังตอไปนี้ 
(ก) กองทุนรวมมีสิทธิกอสรางสิ่งปลูกสรางลงบนที่ดินที่

เชาเพื่อทดแทนอาคารที่เชาที่ไดรับความเสียหายหรือ
ถูกทําลายไดโดยคาใชจายของกองทุนรวมเอง หาก
กองทุนรวมไดรับความเห็นชอบจากผู ถือหนวย
ลงทุนและสามารถดําเนินการไดตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ สิ่งปลูกสรางดังกลาวจะตองมี
รูปแบบ ขนาดพื้นที่ และคุณสมบัติไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญและไมดอยไปกวาอาคารที่เชาเดิม ทั้งนี้
อาคารสิ่งปลูกสรางดังกลาวถือเปนกรรมสิทธิ์ของ
กองทุนรวม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวกองทุนรวม
ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา เวนแต
ในกรณีที่อาคารสิ่งปลูกสรางที่จะกอสรางขึ้นใหม
ด ังกล าว  มีร ูปแบบ  ขนาดพื ้นที ่ หรือค ุณสมบัติ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือดอยไปจากอาคารที่
เชาเดิม ในกรณีเชนวานี้ กองทุนรวมจะตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใหเชากอน 
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ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หากผูให
เชามีความประสงคจะถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว ผูใหเชาจะตองซื้อจากกองทุนรวมในราคา
และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หาก
ผูใหเชาไมประสงคจะถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว กองทุนรวมจะดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางดังกลาวภายใน 4 (สี่) เดือนนับจากวันสิ้นสุด
สัญญาเชาฉบับนี้ดวยคาใชจายของกองทุนรวม หรือ 

 
(ข) กองทุนรวมมีสิทธิในการโอนสิทธิการเชาบน

ทรัพยสินที่ เชาตามสัญญาฉบับนี้ในสวนที่ไดรับ
ความเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาวใหแกบุคคลใดๆ 
ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา  ใน
กรณีดังกลาวนี้กองทุนรวมมีสิทธิกําหนดวิธีการ 
เงื่อนไข รวมทั้งคาตอบแทนในการโอนสิทธิการเชา
กับผูรับโอนได  โดยกองทุนรวมเองและเปนไป
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมกําหนด  ทั้งนี้  กองทุนรวมจะไมทํา
ขอตกลงใดๆ ที่มีผลทําใหผูรับโอนสิทธิการเชา
ดังกลาวมีสิทธิดีกวากองทุนรวมในการใชประโยชน
ซึ่งทรัพยสินที่เชาซึ่งเปนการรอนสิทธิของผูใหเชา
เกินกวาภาระหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้  
นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิ
ตามขอ (ข) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมกําหนดใหกองทุนรวม
สามารถดําเนินการได กองทุนรวมตกลงใหสิทธิผูให
เชา ดังนี้ 
(1) จัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิการเชาบน

ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ในสวนที่
ไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาว
จากกองทุนรวมกอนบุคคลที่กองทุนรวม
ประสงคจะโอนสิทธิการเชาใหตามขอ (ข) 
(Right of First Refusal) โดยใหนําหลักเกณฑ 
วิธีการ และขั้นตอนตามที่กําหนดในสัญญา
ฉบับนี้ มาปรับใชบังคับตามควรแกกรณีโดย
อนุโลม เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปนอยางอื่น 
ทั้งนี้หากผูใหเชาไมสามารถดําเนินการใหมี
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การรับโอนสิทธิการเชาตามที่กลาวขางตนได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองทุนรวมสงวน
สิทธิในการโอนสิทธิการเชาบนทรัพยสินที่
เชาตามสัญญาฉบับนี้ในสวนที่ไดรับความ
เสียหายหรือถูกทําลายดังกลาวใหแกบุคคล
อื่นที่กองทุนรวมเห็นสมควรไดโดยมิตองให
สิทธิแก ผู ให เช าในการที่จะปฏิ เสธกอน 
(Right of First Refusal) อีกครั้งหนึ่ง หรือ 

(2)      เลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาการ
เชาตามสัญญาฉบับนี้   ในกรณีที่ ผูให เชา
ประสงค จะ เลิกสัญญา เช ากอนกํ าหนด
ดังกลาว ผูใหเชาตกลงชําระคืนคาเชาที่ผูให
เชาไดรับไวเปนการลวงหนาจากกองทุนรวม
ตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูนับ
จากวันที่ผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชาจนถึง
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามสัญญา
ฉบับนี้ใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ วิธีการคํานวณ
ใหเปนไปตามสัญญาฉบับนี้ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับ”หลักการคํานวณการคืนเงินคา
เชาลวงหนา” 

สิทธิในการปฏิเสธ
กอน สําหรับการเชา
ตอ 

 

เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่ ผูใหเชามีความ
ประสงคที่จะจําหนาย โอนหรือใหเชาทรัพยสินที่เชาแกบุคคลอื่น
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชาแลว 
ผูใหเชาตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะซื้อ รับโอนหรือเชาทรัพยสิน
ที่เชาจากผูใหเชากอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) นอกจากนี้ 
ในกรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนําที่ดินอันเปนที่ต้ังของโครงการ
ตลาดไทในสวนอื่นๆ ที่ไมใชทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชา รวมทั้ง
อาคารที่ต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว ออกใหบุคคลอื่นเชา หรือขายใหแก
บุคคลอื่น ผูใหเชาตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะเชา หรือซื้อจากผูใหเชา
กอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) เชนกัน ทั้งนี้ การใหสิทธิแก
กองทุนรวมทั้งสองกรณีที่กลาวขางตน จะเปนไปตามขอตกลงของ
กองทุนรวมและผูใหเชา 

เหตุแหงการเลิกสัญญา
ท่ีสําคัญและผลของ
การเลิกสัญญาในกรณี 
ดังกลาว 

เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข 
หรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 45 (สี่สิบหา) วันนับจาก
วันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแต (ก) กองทุนรวมฝาฝน
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หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือคํารับรองตามที่ระบุไวในสัญญาเชา 
หรือ (ข) เปนเหตุสุดวิสัย 

(ก) ทรัพยสินที่เชาตามสัญญานี้ถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่ง ศาล อัน
เปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถใชหรือไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตั้งแตรอยละ 50 
ของทรัพยสินที่เชาทั้งหมด  

(ข) ผูใหเชาไดยื่นคําขอตอศาลอันเกี่ยวกับการขอฟนฟูกิจการของ
ผูใหเชาเอง หรือบุคคลอื่นไดยื่นคําขอตอศาลเกี่ยวกับการขอ
ฟนฟูกิจการของผูใหเชาและศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอแลว 

(ค) ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว หรือพิทักษทรัพย
เด็ดขาด หรือสั่งใหลมละลาย 

(ง) ผูใหเชาเลิกบริษัท หรือชําระบัญชีไมวาดวยเหตุใดๆ 

(จ) ในกรณีที่ผูใหเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ ขอตกลง
 หรือคํารับรองที่ เปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในสัญญา
 ฉบับนี้หรือตกเปนผูผิดนัดผิดสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาฉบับ
นี้ อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูใหเชาไมดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
การเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาใหถือวาเปนเหตุผิดนัด
ตามสัญญานี้ทันทีเวนแตเปนเหตุสุดวิสัย 

(ฉ)    ผูใหเชาไมปฏิบัติตามหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ จนเปนเหตุใหถูกสั่งใหพักหรือถูก
ยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดหรือใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของ
ดังกลาวไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวร เวนแตการไม
ปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของผูใหเชาดังกลาว
เกิดจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําอันเปนการผิดสัญญา
ของกองทุนรวม 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวตามเหตุแหงการเลิกสัญญา
ตามที่กลาวขางตน และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข หรือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตอง
ชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยู  โดยใช วิธีการคํานวณตามวิธี เสนตรง  (Straight-line 
Method) รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวใน
นามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตลอดจนคาขาดประโยชนจาก
การที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับ
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นี้ ภายในระยะเวลา  120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับแตวันที่สัญญาฉบับ
นี้สิ้นสุดลง 

นอกจากนี้ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหเชาดําเนินการแกไขหรือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาเนื่องจากมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่
เชา กองทุนรวมยังคงมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากทรัพยสินที่เชาที่
ถูกยึดหรืออายัดตามที่กลาว และในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใช
หรือไดรับประโยชนจากเหตุที่ทรัพยสินที่เชาที่ถูกยึดหรืออายัดตาม
กรณีดังกลาวไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูใหเชาจะชดเชยเงิน
ผลประโยชนนั้นใหแกกองทุนรวมตามที่กองทุนรวมไดรับอยู ณ วัน
กอนการถูกยึดหรืออายัดนับแตวันที่กองทุนรวมไมสามารถใชหรือ
ไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาที่ถูกยึดหรืออายัดจากเหตุกรณี
ดังกลาวจนถึงวันที่กองทุนรวมสามารถใชหรือไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาที่ถูกยึดหรืออายัดนั้น หรือจนถึงวันที่สัญญาเชาสิ้นผล
ใชบังคับ แลวแตกรณีใดจะถึงกอน 

 

ผลของเหตุแหงการ
เลิกสัญญาที่สําคัญ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กําหนด
ไวตามที่กลาวขางตนได  กองทุนรวมมีสิทธิที่จะซื้อทรัพยสินที่เชา
ในสวนที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลาวจากผูใหเชาในราคาตลาด ณ วันที่
ใชสิทธิซื้อ หักดวย (ก) คาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของทรัพยสินที่เชาในสวนที่ถูกยึดหรือ
อายัดดังกลาว  นับจากวันที่พนกําหนดเวลาที่ ผู ให เช าจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามที่กําหนดในสัญญา จนถึง
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่เชาในสวนที่ถูกยึดหรือ
อายัดดังกลาว ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลวเสร็จ หรือจนถึงวันที่
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง แลวแตกรณีใดจะถึงกอน และ (ข) เงิน
ผลประโยชนที่ผูใหเชาคางชําระตอกองทุนรวมตามที่กลาวขางตน 
ทั้งนี้ ใหกําหนดราคาตลาดโดยใชราคาประเมินเฉลี่ยของผูประเมิน 2 
(สอง) ราย ซึ่งผูใหเชาจะเปนผูเสนอรายชื่อผูประเมินทั้งหมดเปน
จํานวน 4 (สี่) ราย และกองทุนรวมจะเปนผูเลือกผูประเมิน 2 (สอง) 
จากรายชื่อผูประเมิน 4 (สี่) รายซึ่งผูใหเชาไดเสนอ และภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ผูใหเชาไดเสนอรายชื่อผู
ประเมินดังกลาว  โดยรายชื่อผูประเมินทั้งหมดจะอยูในบัญชีรายช่ือ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาว 
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Q :  วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร และนโยบายการบริหาร 

อสังหาริมทรัพยเปนอยางไร ? 

A : ในการจัดหาผลประโยชน กองทุนรวมอาจนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกใหผูเชาพื้นที่รายยอยทําการเชาชวง
โดยตรง หรืออาจนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนหรือทั้งหมดออกใหผูประกอบกิจการรายหนึ่งรายใด
หรือหลายรายเชาชวงเหมาเพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนตอไป 

ในการนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกใหเชาตามที่กลาวขางตนนั้น กองทุนรวมอาจแบงที่ดิน ที่เชาและอาคารที่เชา
ออกเปนหลายสวน โดยในแตละสวนอาจใหผูเชาพื้นที่รายยอยหลาย ๆ รายเชาชวงที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
ออกไป และ/หรือ อาจใหผูประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายเชาชวงเหมาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนรวมทําการใหเชาชวงแก (1) บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีขนาดพื้นที่นอยกวา 1,000 
ตารางเมตร กองทุนรวมสามารถดําเนินการไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินแกกองทุนรวม หรือ (2) บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตร 
กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินแกกองทุน
รวมกอนดําเนินการทุกครั้ง โดยบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะไมปฏิเสธการใหความยินยอม ทั้งนี้ เวนแต
การใหเชาชวงตาม (1) หรือ (2) ดังกลาวเปนการใหเชาชวงที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาแกบุคคลซึ่งประกอบกิจการใด ๆ 
อันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน หรือมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจการใหเชาชวงพื้นที่แกผูประกอบการรายอื่น ซึ่งเปน
การแขงขันกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด หรือบุคคลดังกลาวประสงคจะเปลี่ยน
ลักษณะธุรกิจตลาดบนที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา  เปนตน กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด กอนดําเนินการทุกครั้ง  

ในเบื้องตน กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา โดยนําที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชา ออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอยในตลาดไทเพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนตอไป  ทั้งนี้ กองทุนจะ
แตงตั้งบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อเขามาบริหารจัดการทรัพยสิน   

อนึ่ง กองทุนรวมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมไดลงทุน
ไว ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผูเชาพื้นที่รายยอย การเปลี่ยนแปลงวิธีการใชประโยชนในที่ดินที่เชาและอาคารที่
เชาโดยยังคงลักษณะธุรกิจตลาดบนที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาไวเชนเดิม  ทั้งนี้ การหาประโยชนของกองทุนรวมนั้น
จะเปนไปตามขอกําหนด  ขอผอนผัน ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยทุกประการ  

เมื่อผูเชาพื้นที่รายยอยไดยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
กองทุนรวมแลว (“ความยินยอม”) และกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชากับบริษัท ไทย         
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด แลว จะมีผลใหการเชาที่ผูเชาพื้นที่รายยอย (เฉพาะรายที่ใหความยินยอมดังกลาว) มีอยู
ภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหใชพื้นที่รวมถึงหนังสือหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของที่มีอยูกับบริษัทไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งมีฐานะเปนผูใหเชาและผูใหบริการรายเดิม (เฉพาะสวนที่อยูบนที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา)              
จะสิ้นสุดลงโดยผลของความยินยอมดังกลาวโดยมีผลตั้งแตเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวม
ไดจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ เสร็จเรียบรอยแลว  
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โดยกองทุนรวมจะเปนผูเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาโดยตรงจาก บริษัท ไทย แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ จํากัด และผูเชา
พ้ืนที่รายยอยที่ใหความยินยอมดังกลาวก็จะเปนผูเชาชวงจากกองทุนรวมอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากในเบื้องตนกองทุน
รวมจะนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอยในตลาดไทโดยตรง โดยขอกําหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเชาชวงระหวางผูเชาพื้นที่รายยอยกับกองทุนรวมจะยังคงมีสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาและ
สัญญาใหใชพ้ืนที่ฉบับเดิม รวมถึงหนังสือหรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการเชาตามที่ผูเชาพื้นที่รายยอยนั้นทํากับ
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด กอนหนานั้นเชนเดิม  

Q :  จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มีอะไรบาง ? 

A :       บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังนี้ 

ก) ตลาดไทเปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรครบวงจร 

 ตลาดไท เปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ต้ังอยูบนพื้นที่กวางขวางกวา 450 ไร 
ตลาดไทถูกออกแบบใหกวางขวาง และมีที่จอดรถสะดวกสบาย มีความเปนระเบียบและรมรื่น แตกตางจาก
ตลาดกลางแบบเกาอยางสิ้นเชิง ดวยการแบงตลาดออกเปนสัดสวน ตามประเภทของสินคาที่หลากหลาย ทําให
สามารถรองรับปริมาณสินคาหมุนเวียนไดวันละกวา 15,000 ตัน เปดบริการตลอด 365 วัน 24 ช่ัวโมง จากจํานวน        
ผูคาที่มากรายและเปนผูคารายใหญ ทําใหมีสินคาครบครันและราคาถูก ตอบสนองทุกความตองการของ
ผูบริโภค  

ข) ตลาดไทตั้งอยูในทําเลที่ต้ังเปนจุดศูนยกลางของประเทศ การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย เพียบพรอมดวย
สาธารณูปโภคตางๆ อยางครบวงจร 

 ตลาดไทตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ก.ม. 42 (เยื ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) ซึ่งสามารถเดิน
ทางเขาสูตลาดไดอยางสะดวกสบาย ดวยเสนทางถนนพหลโยธินขาออก กลับรถบริเวณทางกลับรถยกระดับ ยู-
เทิรน (ทางกลับรถยกระดับขามถนนพหลโยธิน) หรือเสนทางถนนบางขันธ-หนองเสือ หรือเสนทางถนน
โครงการเรงรัดพัฒนาชนบท (ถนน ร.พ.ช.) เช่ือมตอระหวางถนนสีขาวกับถนนบางขันธ-หนองเสือ 

 ทําเลที่ต้ังเปนจุดศูนยกลางของประเทศ การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย เพียบพรอมดวยสาธารณูปโภคตางๆ 
อยางครบวงจร  

ค) ตลาดไทอยูภายใตการบริหารงานโดย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 

มีการบริหารงานภายใตบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนและจะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ซึ่งเปนองคกรที่มีประสบการณในการ
บริหารตลาดไทซึ่งเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่มีขนาดใหญและครบวงจรที่สุดแหงหนึ่งของประเทศมากวา 
12 ป  มีความเชี่ยวชาญในดานการตลาด ความสัมพันธกับผูเชาและการรักษาการตออายุสัญญาเชา ตลอดจน
การบริหารรายไดและคาใชจาย  

ง) มีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง 

 พ้ืนที่ตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชา มีรายไดรวมประมาณ 316 ลานบาท 366 ลานบาท 405 ลานบาท 440 ลาน
บาท และ 453 ลานบาทในป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายไดรวมประมาณรอยละ 16 รอยละ 11 รอยละ 9 และรอยละ 3 ตอป ตามลําดับ โดยมีอัตราการเชาเฉลี่ย
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ประมาณรอยละ 95 ในระหวางป 2548 ถึงป 2552 และมีกําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ภาษี และดอกเบี้ย อยู
ในชวง 161 ถึง 299 ลานบาท ในระหวางป 2548 ถึงป 2552  

Q :  กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมอยางไร ? 

A :      ไมมี 
 
Q :  ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร ? 

A :    โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร” 
 
Q :   กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร ? 

A : ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันภัย ภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
(Industrial All Risk Insurance) และกรมธรรมเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อมุงคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่
เชา โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑชดใชตามมูลคาในการจัดการทดแทน
ทรัพยสิน (Replacement Value) และบริษัทรับประกันภัยภายในประเทศสามารถรับประกันภัยไดและกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตามสวนไดสวนเสียที่มีอยู ทั้งนี้ ผูใหเชาจะ
เปนผูรับผิดชอบชําระเบี้ยประกันสําหรับการประกันดังกลาวแตเพียงฝายเดียว 

 นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของสัญญา กองทุนรวมตกลงจะจัดใหมี 

(ก)  การทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)  

 เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินที่เชา โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวา
คาใชจายคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไรที่ขาดหายไป ตามที่
กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา โดยจะ
ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม และ 

(ข)  การทําประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)  

 เพื่อคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือความบกพรองของทรัพยสินที่เชาซึ่งกฎหมายได
กําหนดใหตองรับผิดชดใชคาเสียหายภายใตวงเงินประกันภัย 

 ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจพิจารณาจัดใหมีการประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาเพิ่มเติมจากการประกันภัยดังกลาว ใน
กรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับ
การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
ของสัญญาเชา  โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม 

 ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก และการประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดังกลาวขางตนแตเพียงฝายเดียว อยางไรก็ดี
กองทุนรวมอาจมอบหมายหนาที่ในการจัดทําประกันภัยดังกลาวขางตนใหผูเชาชวงทรัพยสินที่เชาเปนผูจัดทําตามที่
กองทุนรวมเห็นสมควรก็ไดโดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายและคาเบี้ยประกันภัย 
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Q :  รายชื่อหรือลักษณะผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี           

กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ท่ีจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด ? 

A : บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย โดยจะจองซื้อไมเกิน 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยที่เสนอขายทั้งหมด 

 
Q :  ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน ?   

A : กองทุนนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและตราสารทางการเงิน เมื่อกองทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน           
อันไดแก  รายไดคาเชา  ดอกเบี้ยรับจากตราสารที่กองทุนลงทุน และกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย  (ถามี) จะทําใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน  ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิ 
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ       

 นอกจากนี้  ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะสะทอนอยูในมูลคาหนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น   ดังนั้น เมื่อผูถือ
หนวยลงทุนทําการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย   ผูถือหนวยลงทุนจึงมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากราคาขาย
หนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น  

Q : กองทุนนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูลงทุนอยางไร ? 

A : โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 
90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น  โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปน
ผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปน
ลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน
งวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล  บริษัทจ ัดการจะดําเนินการใหเป นไปตามที ่ระบุไว เว นแตกรณีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

เง่ือนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata 
Basis) เปนฐานในการคํานวณ    (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน         ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผล
ของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะกันเงินสวนที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวออกจากบัญชีของกองทุนรวม 
โดยจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวมาคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และบริษัทจัดการ
จะดําเนินการยกเงินปนผลทั้งจํานวนดังกลาวใหแกแผนดิน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนผูจองซื้อพิเศษตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata 
Basis) เปนฐานในการคํานวณ    (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน          ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผล
ของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ 
เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือ
ผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวย
ลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับ
หนวยลงทุน   

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือ
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หนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ตามขอ (1) โดยอนุโลม  

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไวที่
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแล
ผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 

(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

Q :  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 

A :  •     ความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยและโลก โดยเฉพาะในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก จะสงผล
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมในทายที่สุด  

• ความผันผวนของอัตราคาเชา 

เนื่องจากรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวมมาจากรายไดคาเชา ดังนั้น หากอัตราคาเชามีความ             
ผันผวนจะมีผลกระทบถึงผลประกอบการของกองทุน 

ทั้งนี้  ความผันผวนของอัตราคาเชาอาจมีสาเหตุมาจากการแขงขันที่สูงขึ้น หรือการไดรับผลกระทบจากความ         
ผันผวนทางเศรษฐกิจ   

• ความผันผวนของราคาซื้อขายหนวยลงทุนและสภาพคลองในการซื้อขาย 

ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหนวย
ลงทุนนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน  ฯลฯ  ดังนั้น  ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขาย 
หนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม 

Q :   การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกันอยางไร ? 

A : การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
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กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ อยางไรก็ตามการกระจายของอสังหาริมทรัพยในหลายพื้นที่
และมีผูเชาในหลากหลายอุตสาหกรรม จะชวยลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง 

Q :  บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัท

ประเมินคาทรัพยสิน ท่ีปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธ        

กับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือไม                

อยางไร ? 

A : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท อาจมีการทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้  

1.    กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาที่มีบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะผูใหเชา
เปนเจาของกรรมสิทธิ์อยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน โดยอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
ดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยบางสวนที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

2. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
จํากัด มีสิทธิลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน              
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

3. กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

Q :  กองทุนรวมนี้ กําหนดนโยบายการกูยืมเงินไวอยางไร ? 

A : ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวย
หรือไมก็ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก)   ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยู
ในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ
การเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติม
บนที่ ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม  (1)(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึง
กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  และในกรณีที่ตอมาภายหลัง
จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม  บริษัท



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 

37 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

จัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวน
การกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
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ขอมูลท่ีควรรูเก่ียวกับการลงทุน 

 

Q :  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  เปนเทาไร ? 

A : 10 บาท   

Q :  มูลคาขั้นต่ําการจองซื้อหนวยลงทุน  เปนเทาไร ? 

A :   10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)  

Q :  วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน เปนอยางไร ? 

A :   บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้              
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

 ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  ดังนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผู
จองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกบุคคลดังกลาวรวมกันวา “ผูลงทุนกลุม
ที่ 1”)   เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (3) หรือ (4) 

 ทั้งนี้  ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา 
ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

 อนึ่ง ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1 ตามที่กลาวขางตน บริษัทจัดการกองทุน
รวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดดังกลาวมาเสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมที่ 2 ตอไป    

(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกผูจองซื้อทั่วไป เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (3) หรือ (4) 

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาว อีกไดก็ตอเมื่อเปนการเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป 

(4) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปนการ เสนอ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และผูจอง
ซื้อพิเศษตาม (3)   
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Q :   ผูสั่งซื้อจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดอยางไร ? 

A :  ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ  ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุน
การขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมตํ่า
กวา 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

 วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

ระหวางวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553   ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

ทั้งนี้ การจองซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เปนตนไปนั้น ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อดวยวิธีเงินสด หรือโอนบัญชีเทานั้น 

 การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือ
คําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและ        
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้ในชื่อ “บัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” ของธนาคารดังตอไปนี้    

ช่ือธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 

กรุงไทย สวนมะลิ 153-6-09908-2 

กรุงศรีอยุธยา สํานักพระราม3 777-0-04854-1 

ไทยพาณิชย ยอยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) 295-3-00099-9 

กสิกรไทย ถนนพระรามที่ 3 057-1-07543-1 

นครหลวงไทย พระราม 3 079-1-00694-1 

กรุงเทพ ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ 195-3-05057-0 

ทหารไทย ชองนนทรี 028-1-05955-0 

ซิต้ีแบงก สํานักงานใหญ 080-0-56700-9 

สแตนดารดชารเตอร สํานักงานใหญ 000-1-71006-0 

โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ
และเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลา
การเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

Q :  วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน เปนอยางไร ? 

A :   บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในขอนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่น
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ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไว
ในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ 

วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทุนรวมไม
สามารถลงทุนตามการลงทุนครั้งแรกตามขอ 3.2.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและกําหนด
ขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
เพื่อลงทุนครั้งแรกตามขอ 3.2.1 บางสวน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการ
จัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนรวมไมมี
สภาพคลองสวนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวน
เงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 

         อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเลือกที่
จะไมดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได และเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุน
รวมเพื่อคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(2)    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1  และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ              
และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

 ผูลงทุนกลุมที่ 1  ซึ่งหมายถึง  ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (2.3) หรือ (2.4) 

ทั้งนี้    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันได
ไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่         
จองซื้อ   ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมากเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
ออกและเสนอขายทั้งหมด ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1 
ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่1 ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้   ผูลงทุนกลุมที่ 1 ไดแก บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด   
 
(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2  
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 ผูลงทุนกลุมที่ 2 ซึ่งหมายถึง ผูจองซื้อทั่วไป  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2  ในสัดสวนไมนอยกวา รอย
ละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ 
(2.3) หรือ (2.4) ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

(2.2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.2.1)  ทุกราย โดย
จัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย)  ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 
ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2.2) ไดครบ
ทุกรายในการจัดสรรรอบใดๆ บริษัทจัดการจะใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร 
(Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตาม
จํานวนที่จองซื้อ 

(2.2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวย
ลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ (2.2.1) ตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ
หนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผู
จองซื้อกลุมที่ 2 โดยใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวย
ลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือกจากการสุมรายชื่อตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา 

(2.3)    ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (2.1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอขาย
และจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อ เปนการ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป   

(2.4) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (2.1) แลว  
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคล
ดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (2.3) 

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร 
โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมได
รับการจัดสรร 

(4)  ในกรณีที ่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื ่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม  หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

(5)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวย
ลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียน
หนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผู
จองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการ ถัดจากวันเสร็จสิ้นการเสนอขาย
หนวยลงทุน 

 
Q :  กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดหรือไม ? 

A : ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุน จะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตาม
 หลักเกณฑดังตอไปนี้   

(1.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตาม
สัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวย
ลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน  1 
ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

(1.2)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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(1.3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้   

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) หรือมีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคาร
เดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อทําหนาที่ควบคุมการถือหนวยลงทุน
ของผูลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมครั้ง
แรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดขางตน ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาว
จะมีขั้นตอนมากกวาผูลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาว
ทราบทุกราย รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนที่จะเปนผลทําใหกองทุนรวมมีผู
ถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนดดวย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจงหลักเกณฑ เรื่อง หามมิใหมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตาง
ดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกนายหนาคาหลักทรัพย
ทราบกอนมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหนายหนาคาหลักทรัพยปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และจะดําเนินการใหการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว 

Q :  ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย 

ไดแลวท้ังหมด มีอะไรบาง? 

A : หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไดกําหนดไวดังนี้ 

 (1)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวน
เสียงในการขอมติ 

(2)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
Q :   ทานจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ไดอยางไร ? 

A :  ในการเสนอขายครั้งแรก  ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดโดยผาน: 
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• บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ันเอ็ม , จี และ 10  

ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท (02) 670-4900            โทรสาร (02) 679-1824 

Q :  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพยภายในเมื่อไหร ? 

A :  บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

Q :  ในกรณีปกติ  ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   ทานจะสามารถซื้อขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมนี้ได

อยางไร ? 

A :   บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อให               
หนวยลงทุนนั้นมีสภาพคลอง   ดังนั้น  ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานระบบการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยในการซื้อขายหนวยลงทุน   

-  ผูลงทุนจะตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเชนเดียวกับ
การซื้อขายหุน 

-  ราคาซื้อขายหนวยลงทุนจะเปนไปตามราคาตลาดที่ขึ้นอยูกับความตองการซื้อหรือขายของผูถือหนวย              
ขณะนั้น ๆ  ซึ่งอาจจะสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อมา หรือในบางชวงเวลา หนวยลงทุนดังกลาว
อาจไมมีสภาพคลองได   

Q :  ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร ? 

A :  สําหรับราคาซื้อขายหนวยลงทุน : 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      

 สําหรับมูลคาหนวยลงทุน   และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน :   

 บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันสุดทายของเดือนภายใน            
วันทําการสุดทายของเดือนถัดไป  โดยผูลงทุนสามารถติดตามขอมูลไดทางเวบไซทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย www.set.or.th  และที่เวบไซทของบริษัทจัดการ  www.ktam.co.th  

Q :  ใครทําหนาที่เปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว  ? 

A :  ธนาคารซิต้ีแบงก  เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ  

 โทรศัพท (02) 788-2672    

Q :   ใครทําหนาที่เปนผูบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุน ? 
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A :  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 

โทรศัพท  (02) 908-4490-9    โทรสาร    (02) 908-4309 และ (02) 908-4311 
 
Q :   ใครทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน ? 

A :  บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

 โทรศัพท   (02) 664-3125-9        โทรสาร   (02) 664-3134 

 บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

 โทรศัพท   (02) 295-3905                  โทรสาร   (02) 295-1154 

Q : ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน ?  

A :  นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 

สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

โทรศัพท  (02) 332-5126-9        โทรสาร   (02) 742-1239, (02) 311-5567 

Q :  ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวยเปนไป

อยางถูกตอง ? 

A :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

  โทรศัพท (02) 670-4900    

Q : หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร ? 

A : สามารถนําสงขอรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปนี้   

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ันเอ็ม , จี และ 10 

 ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท (02) 670-4900            โทรสาร (02) 679-1824 

 www.ktam.co.th  

• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Help Center) 
โทรศัพท 0-2263-6000    www.sec.or.th
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ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงอื่นๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต ซึ่งหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของกองทุนรวม
ในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยง
ตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรือ
อาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการ
เปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ  

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคา
เครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ   การลงทุนของ
กองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุนในตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผัน
ผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เปนตน ซึ่ง
ไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคา
ของหนวยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุน 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ความไมแนนอนในสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถ
รับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 

 ทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ 
และการเติบโตของกองทุนรวม 
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3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แต
หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของ
กองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนรวม
อยางประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับธุรกิจตลาดกลางซึ่งเปนการใหเชาพื้นที่และบริการ 

4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของ
ผูประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการ
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาว
ปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผู
ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการ
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะ
ตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการ
ตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการ
แกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่ง ของหนวยงาน
ราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น 
กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันได
วาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีหลักประกันวา
สภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุน
อาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลอง
กับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน 
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณ
การซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวย
ลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน 
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7) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพ้ืนฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหาก
มีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณ
ความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ
เชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายใน
ตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอน
กรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตรา
คาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 

10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาสิทธิ การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู  อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชา
พ้ืนที่ และ/หรือ อัตราคาเชา หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบาย
การกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ การแขงขัน การ 
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 เปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความ
เสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไม
สามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอ ๆ ไป 

13) ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงาน
การประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประ เม ินค าครั ้งล าส ุด เป นฐานในการกําหนดม ูลค า
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(ข) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย มหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง 
การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ เปนตน 
อันอาจจะสงผลกระทบตอกําลังซื้อหรือปริมาณผูเชา 

2) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย การเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูประกอบการตลาด การเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของความตองการเชา การที่มีจํานวนตลาดเพิ่มขึ้นจะสงผลใหอุปทาน
ของตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันในการจัดหาผูเชาเพิ่มขึ้น 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหาก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุน
รวมแลว จะยังคงความสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ดี 
กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว
สําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป 
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ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาชวง 

 คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของ
กองทุนรวม แมวาทรัพยสินดังกลาวจะมีผูเชาชวงหลายราย แตหากผูเชาชวงดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่ง
สงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชาชวง ไมชําระคาเชาชวง หรือ ยอมเลิกสัญญาเชาชวงกอน
กําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชาชวงรายใหมมาทดแทนผูเชาชวงดังกลาวได อาจสงผลกระทบ
โดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได ถึงแมวากองทุนรวมจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายและริบเงินประกัน
จากผูเชาชวงก็ตาม 

2) ความเสี่ยงจากสัญญา 

2.1)    ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชา 

 เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวของกองทุนรวม  เปนการลงทุนโดยการเชา
อสังหาริมทรัพย และนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอยในโครงการตลาด
ไทเพื่อการจัดหาผลประโยชน แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดังกลาวจะไดมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเชา 20 ป ตอเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลว ก็ตาม แตกองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา ในกรณีที่ผูใหเชาซึ่งไดแก บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด          
ปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื ่อนไขของสัญญาเชาที ่ไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาดังกลาว ซึ่ง
เหตุการณดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวมทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากการนํา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอย ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจาย
ผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

 เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนรวมมีโอกาสไดรับการชดเชยจาก
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวม กองทุนรวมจึงจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงดังกลาว โดยกําหนดเงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาวา ในกรณีที่ผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาใน
สาระสําคัญจนทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาได จนเปนเหตุใหกองทุน
รวมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือ
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา ที่เหลืออยู โดยใชวิธีการคํานวณตามวิธีเสนตรง (Straight-line 
Method) รวมถึงชดเชยเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแก
กองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา ซึ่งจะเปนไปตามขอตกลงในสัญญาเชา 

2.2) การถูกโตแยงสิทธิตามสัญญาเชา 

ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวมจะดําเนินการลงทุนเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา เมื่อผูเชาพื้นที่รายยอยได
ยินยอมลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมรวมถึงเอกสารหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม  
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(“ความยินยอม”)  ไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนพื้นที่ที่ผูเชาพื้นที่รายยอยเชาอยูในสวนของที่ดินที่
เชาและอาคารที่เชาซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกภายในเวลากอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชนตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ 

 ซึ่งการลงทุนในกรณีเชนวานี้จะครอบคลุมพื้นของผูเชารายยอยที่ไมใหความยินยอมดวย การที่ไมไดให
ความยินยอมดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสิทธิดอยกวาผูเชาพื้นที่รายยอย
ที่ยังไมไดใหความยินยอมซึ่งเปนผูเชาพื้นที่ภายในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนอยูกอนวันที่
กองทุนรวมจะลงทุน และอาจมีผลทําใหกองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนสิทธิการเชาในที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาในสวนนี้ได 

เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น กองทุนรวมจะจัดทําสัญญาเชาสําหรับที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชาในสวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยและในสวนที่ไมไดรับความยินยอม
จากผูเชาพื้นที่รายยอยเปนสัญญาแตละฉบับแยกจากกัน ทั้งนี้หากกองทุนรวมถูกโตแยงสิทธิจากผู
เชาพื้นที่รายยอยที่ไมไดใหความยินยอมดังกลาวก็ไมมีผลกระทบตอสิทธิการเชาของกองทุนรวมในที่ดินที่
เชาและอาคารที่เชาในสวนที่ไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยแลว นอกจากนี้ กองทุนรวมได
กําหนดให บริษัท ไทย   แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ตองดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหไดรับความยินยอมจากผู
เช าพื้นที่ รายยอยบนที่ดิน  ที่ เช าและอาคารที่ เช าใหครบถวนทุกรายภายใน  3  ปนับแต วันที่             
กองทุนรวมไดจดทะเบียนสิทธิการเชากับ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว เวน
แตกรณีที่สัญญาเชาหรือสัญญา ใหใชพ้ืนที่ของผูเชาพื้นที่รายยอยที่มีอยูเดิมกับบริษัท ไทย แอ็กโกร         
เอ็กซเชนจ จํากัด ไดสิ้นสุดลงกอน ในกรณีที่สัญญาเชาที่บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด มีกับผู
เชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมสิ้นสุดลงและผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาวมีความประสงคจะเชา
พ้ืนที่ในทรัพยสินที่เชาตอไป บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะไมตออายุการเชานั้นใหแกผูเชา
พ้ืนที่รายยอยที่ไมใหความยินยอมดังกลาวและจะตองดําเนินการใหผูเชาพื้นที่รายยอยที่ไมใหความ
ยินยอมดังกลาว ลงนามในสัญญาเชาฉบับใหมกับกองทุนรวมโดยตรง และหากไมสามารถดําเนินการ
ไดบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะชวยจัดหาผูเชาพื้นที่รายยอยรายใหมมาทําสัญญาเชาพื้นที่
ดังกลาวกับกองทุนรวมตอไป 

ในระหวางระยะเวลาที่ยังมิไดรับความยินยอมจากผูเชาพื้นที่รายยอยดังกลาวรายใด บริษัท ไทย แอ็กโกร 
เอ็กซเชนจ จํากัด จะตองนําสงผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาพื้นที่ รายยอยที่ไมใหความยินยอม
ดังกลาวนั้นใหแกกองทุนรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเวลาแปด (8.00) นาฬิกาของวันถัดจากวันที่กองทุนรวม
กับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ ์ที ่ดินที ่เชาและอาคารที ่เชาได
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาฉบับที่กองทุนรวมไดรับความยินยอม
จากผูเชาพื้นที่รายยอย ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว  

2.3) การยกเลิกสัญญาเชาชวง 

 คาเชาชวงที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักของกองทุน
รวม  หากผูเชาชวงในทรัพยสินบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาชวงอัน 
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 เปนการผิดสัญญาเชาชวง หรือกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาภายใตสัญญาเชาชวง กองทุนรวมอาจตองบอกเลิก
สัญญาเชาชวง และอาจใชเวลาหาบุคคลอื่นเพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาชวงเพื่อเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาตอไป  

2.4) การไมตออายุสัญญาเชาชวง 

 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จะใหกองทุนรวมเชาที่ดินและอาคารบางสวนที่อยูในโครงการ
ตลาดไท และกองทุนรวมจะนําทรัพยสินที่เชาดังกลาวไปดําเนินการหาผลประโยชนโดยการใหเชาชวง
แกผูเชาพื้นที่รายยอยในโครงการตลาดไทภายใตสัญญาเชาชวง ในกรณีที่ผูเชาชวงไมตออายุสัญญาเชา
ชวงและกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชาชวงรายใหมไดอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุน
รวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแกผู
ถือหนวยลงทุน    

3) ความเสี่ยงจากการขาดรายได กรณีท่ีมีการรื้อถอนอาคารที่สรางตามสัญญาเชาสรางบนที่ดินที่เชา (เชาสราง) 

 ดวยเหตุที่ การลงทุนของกองทุนรวมในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาบางสวนไดแก สวนที่ 60 (บางสวน) สวน
ที่ 12 สวนที่ 13 สวนที่ 78 (บางสวน) สวนที่ 74 (บางสวน) และสวนที่ 23 (ตามหมายเหตุ * ทายตารางแสดง
รายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน) เปนการลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาที่ดินเทานั้นไมรวมถึงสิทธิ
การเชาอาคารสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในบางกรณี บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของ
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน จึงมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะใหคงไวหรือใหรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่
ตั้งอยูบนที่ดินที่เชาดังกลาวเมื่อการเชากับผูเชาชวงที่ดินจากกองทุนรวมสิ้นสุดลงหรือในบางกรณีจะตองขอ
ความเห็นชอบจากกองทุนรวมดวย โดยเปนไปภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชา 

 ดังนั้น  หากบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ตัดสินใจที่จะใหรื้อถอนอาคาร  อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินการและผลประกอบการของกองทุนรวม  

4) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

 ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันภายใตกรมธรรมการเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
(Industrial All Risk Insurance) เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา (หมายความรวมถึง
อาคารที่เชา) โดยมีทุนประกันภัยไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑชดใชตามมูลคาในการ
จัดการทดแทนทรัพยสิน (Replacement Value) และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือเปนผู
เอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตามสวนไดสวนเสียที่มีอยู นอกจากนี้ กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เพื่อคุมครองความเสียหายตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิด
กับทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวาคาใชจายคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก 
รวมถึงผลกําไร ที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการกอสราง
หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม อีกทั้งกองทุน
รวมจะจัดใหมีการทําประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อคุมครองความ
บาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจาก
ความประมาทเลินเลอหรือความบกพรองของทรัพยสินที่เชาซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหตองรับผิดชดใช 
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คาเสียหายภายใตวงเงินประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจ
พิจารณาจัดใหมีการเอาประกันภัยคุ มครองสิทธิการเชาเพิ ่มเติมจากการประกันภัยดังกลาว ในกรณีที่
กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
ของสัญญาเชา โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม 

 อนึ่ง หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหายนั้นเกินกวา
วงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือผูใหเชาหรือกองทุนรวมไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทน
ไดครบถวนตามกรมธรรม  ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  และอาจทํา
ใหรายไดในอนาคตไมเปนไปตามประมาณการที่คาดไว  

5) ความเสี่ยงเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

 เนื่องจากในการนําที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาออกหาผลประโยชนโดยการใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่รายยอยเพื่อนํา
พ้ืนที่ไปใชประโยชนในการจําหนายสินคานั้น กองทุนรวมในฐานะผูใหเชาชวงไมจําตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาด และใบอนุญาตอื่นที่จําเปน (ถามี) โดยผูที่ถือใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดังกลาวในระหวางเวลาที่กองทุนรวมลงทุน
ในที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาจะยังคงเปนบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา และตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชา บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด 
จะตองทําหนาที่ในการจัดใหมีสาธารณูปโภคตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดกําหนด 
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุที่ทําใหใบอนุญาตจัดตั้งตลาดของบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด สําหรับ
พ้ืนที่ในโครงการตลาดไทที่กองทุนรวมจะเชาถูกพักหรือถูกเพิกถอน หรืออาจมีกรณีที่กองทุนรวมและ/หรือ
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในฐานะผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด รวมกันดําเนินการใดๆ โดยใช
ความพยายามอยางดีที่สุดเพื่อแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดแลว แตไมสามารถแกไขได  ซึ่งอาจมีผลใหมีการถูกพักหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในอาคารบางสวนหรือทั้งหมดได ในกรณีนี้อาจสงผล
กระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้บริษัทจัดการอาจดําเนินการเลิกกองทุนรวม 

 ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมเนื่องจากกรณีดังกลาวขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไปตาม
ยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ดังนั้น  ในกรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
เงินลงทุนคืนในจาํนวนที่ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน (ตํ่ากวา 10 บาท)   

6) ความเสี่ยงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในอาคารที่เชา 

 เนื่องจากอาคารที่เชาบางสวนมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในพื้นที่สวนที่เปนพื้นที่จอดรถใหเปนพื้นที่
การคา ดังนั้น เจาของอาคารดังกลาวอาจถูกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสั่งใหดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขกรณี
ดังกลาวใหถูกตอง ซึ่งอาจมีผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในอาคารบางสวนหรือทั้งหมดได ใน
กรณีนี้อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม 
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7)    ความเสี่ยงในการจัดหาผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม   เนื่องจากผลประกอบการของ กองทุนรวมขึ้นอยูกับ
การบริหารจัดการทรัพยสินของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 เนื่องจากกองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน โดยการนําออกใหเชาชวงแกผูเชาพื้นที่
รายยอยโดยตรง ซึ่งจะมีจํานวนผูเชานับพันราย  ดังนั้น กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ 
จํากัด  ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพย และเปนผูบริหารตลาดไทมาตั้งแตกอตั้งตลาดไท ใหเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยกําหนดใหมีหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน ซึ่งรวมถึง
การรวมกําหนดนโยบายในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลประกอบการของ
กองทุนรวม 

 ดวยเหตุดังกลาว หากบริษัท  ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ จํากัด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  กองทุนรวมอาจตองใชความพยายามในการจัดหาบุคคลอื่นที่สามารถ
บริหารจัดการทรัพยสินไดดีเทียบเทากับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในกรณีเชนวานี้ อาจจะสง 
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 

8) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

 ดวยในการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น สามารถทําไดทั้งในลักษณะ
ของการนําทรัพยสินออกใหผูเชาพื้นที่รายยอยทําการเชาชวงโดยตรง  และ/หรือใหผูประกอบกิจการเชาชวง
เหมาทรัพยสินเพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนตอไป 

 ในกรณีที ่กองทุนรวมนําทรัพยสินออกใหเชาชวงเหมาภายใตขอตกลงที่กองทุนรวมจะตองไดรับความ
ยินยอมจากบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินแกกองทุนรวม แมวาผลตอบแทนที่
กองทุนรวมจะไดรับคือคาเชาชวงเหมาซึ่งจะเปนไปตามอัตราตามที่ไดตกลงกันไวกับผูเชาชวงเหมา ดังนั้น จึง
ทําใหผลตอบแทนที่กองทุนรวม จะไดรับคอนขางสม่ําเสมอ อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระคาเชาชวง
ของผูเชาชวงเหมาเปนความเสี่ยงสําคัญที่ตองคํานึงถึง เนื่องจากในกรณีที่ผูเชาชวงเหมาประสบปญหาทาง
การเงินซึ่งสงผลตอความสามารถในการชําระคาเชาชวงแกกองทุนรวมทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือยกเลิก
สัญญาเชาชวงเหมากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาชวง เหตุการณดังกลาวจะกระทบตอผลประกอบการ
และฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอยางมีนัยสาํคัญ    

 ในอีกทางหนึ่ง หากกองทุนรวมนําทรัพยสินออกใหผูเชาพื้นที่รายยอยทําการเชาชวงโดยตรงนั้น กองทุนรวมก็
จะไดรับผลตอบแทนจากคาเชาอยางเต็มที่  ซึ่งจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บริหารทรัพยสินของกองทุนรวม และผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมแตงตั้ง    

 อนึ่ง ในการใหเชาชวงโดยตรงนั้น กองทุนรวมจะตองติดตอประสานงานกับผูเชาพื้นที่รายยอยนับพัน
ราย ซึ่งการควบคุมดูแลผูเชาพื้นที่รายยอยจํานวนมากใหปฏิบัติตามสัญญาเชา กฎระเบียบและตามกฎหมาย
โดยเครงครัดนั ้น มีขอจํากัดและอาจเปนไปดวยความยากลําบาก อาทิ อาจมีกรณีที ่ผู เชาชวงนําสิ ่งผิด
กฎหมายและ/หรือยินยอมใหมีแรงงานที่ไมชอบดวยกฎหมายเขามาในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  
และ/หรือผูเชาชวงอาจชําระคาเชาชวงลาชาหรือไมชําระคาเชาชวง เปนตน ในกรณีเชนวานี้อาจจะสงผล 
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 กระทบตอการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวมโดยตรง และ/หรือ อาจทําให
กองทุนรวมในฐานะผูใหเชาชวงทรัพยสินถูกพิจารณาวามีสวนผิดหรือตองรับผิดดวย อยางไรก็ดี เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยงดังกลาว กองทุนรวมจะแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงานกับผูเชา
พ้ืนที่รายยอยแทนกองทุนรวม และดูแลใหผูเชาพื้นที่รายยอยปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาเชากฎระเบียบและ
ตามกฎหมาย 

9.  ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

 ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทําสัญญาเชากับเจาของ
อสังหาริมทรัพย  และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพื่อ
ประโยชนในการจัดหาจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม และผูกพันใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา 

 
 อยางไรก็ดี  ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณใด ๆ อันเปนเหตุแหง

การเลิกหรือผิดสัญญาได เชน ในสัญญาเชาจะกําหนดหามมิใหบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด จําหนาย 
จาย โอน หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชาโดยไมไดรับความยินยอมจากกองทุนรวม แตบริษัท ไทย 
แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด อาจจําหนาย จาย โอนทรัพยสินที่เชา โดยผิดสัญญา เปนตน ในกรณีเชนวานี้ แม
กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคาขาดประโยชนและคาเชาที่ชําระ
ไปแลวก็ตาม แตเหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว ทําใหกองทุนรวมอาจไมไดรับผลประโยชนหรือบังคับ
การใหเปนไปตามสัญญาตามที่กําหนดไวดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทุนรวม
ในการที่จะซื้อทรัพยสินของ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ในโครงการตลาดไท ตามขอกําหนด หรือ 
คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสู
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟองรองตอศาล  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการไมสามารถคาดการณได
ถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตาง ๆ 
นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับคําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาใหกองทุนรวมชนะคดี 
กองทุนรวมอาจประสบความยุงยากในการบังคับการใหเปนไปคําพิพากาษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไว  

10. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาได 

 ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่เชาและ/หรืออาคารที่เชาไดไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนเนื่องจากที่ดินที่เชาและ/หรืออาคารที่เชาถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่งศาล ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษ
ทรัพยช่ัวคราว หรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือสั่งใหลมละลาย   

 ซึ่งในกรณีดังกลาวหากผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา  
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนาม            
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 กองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตลอดจนคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวม   ไมสามารถใชประโยชนซึ่ง
ทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา (โปรดดูรายละเอียด
ในสรุปสัญญาเชา - ขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และผลแหงการเลิกสัญญา) 

11) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการกูยืมเงินตามหลักเกณฑที่กําหนดที่กําหนดไวในโครงการ  กองทุน
รวมอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินดังกลาวได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสภาพคลองไมเพียงพอ 
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยลดลง และอาจสงผล
กระทบตอความสามารถของในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใชความพยายาม
ในการดําเนินการใดๆเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เชน การปองกันความเสี่ยงจาการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน อยางไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดังกลาว กองทุนรวมจะ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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1.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน    รอยละของมูลคาหนวยลงทุน 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน   ไมมี 

2.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง 

2.1   คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

2.2   คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ไมมี 

2.3   คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   ไมมี 

2.4   คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ 

  ก)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุน 

  ข)  คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินการใหผูถือหนวย 
   ลงทุนเปนกรณีพิเศษ 

 

ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุนกําหนด 

ตามที่จายจริง 

3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม   รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

3.1    คาธรรมเนียมการจัดการ    ไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ ไมต่ํากวา 2,000,000 บาทตอป ** 

3.2    คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   ไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ ไมต่ํากวา 180,000 บาทตอป** 

คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย 
และคาใชจายอื่น ๆ ในอัตราไมเกิน 180,000 บาทตอป ทั้งนี้ ผูดูแล

ผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสิน
จากกองทุนรวมได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง** 
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3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตอ)  รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

3.3    คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน  ไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ ไมต่ํากวา 180,000 บาทตอป ** 

3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษา   

 ก) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

 ข) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ  
  ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย 
  ในแตละคร้ัง 

 ค) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะ
  ดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ                     
  คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงาน
  กอสรางและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน 

 

ไมเกินรอยละ  3.00  ตอป ** 

ไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละคร้ัง** 

 

ตามที่จายจริง 

3.5 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน    

 ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก  

 ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน 

 

 ค) กรณีอื่นๆ 

 

ไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได** 

ไมเกินรอยละ ไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงิน 
ที่ระดมทุนไดในแตละคร้ัง** 

ตามที่จายจริง  แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป** 

3.6  คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

  ก)   คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน 

 ข)   คาคอมมิชชั่น (Commission) จากการจัดหาผูเชาและ 
  การบริหารจัดการผูเชาใหแกกองทุนรวมในตลาดไท 

  ค)   คาธรรมเนียมพิเศษ 

  ง)  คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย 

 

ไมเกินรอยละ 3.50 ของรายไดคาเชาสทุธิของกองทุนรวม**1 

ไมเกินรอยละ 6.00 ของรายไดคาเชาสทุธิของกองทุนรวม**1 

ไมเกินรอยละ 7.00 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย**2 

ไมเกิน 60 ลานบาทตอปสําหรับปแรก และจะปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรา
คาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีสิทธิ
ไดรับกอนการปรับขึ้นในแตละคราวในอัตรารอยละ 5 เปนประจําทุก ๆ 3 ป** 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตาม (ก) – (ง) ขางตน รวมแลวไม
เกิน รอยละ 30 ของรายไดคาเชาสุทธขิองกองทุนรวม 

3.7 คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ตามที่จายจริง 

3.8   คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ในการเสนอขายครัง้แรกและครั้งตอไป 
ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย ** 

3.9 คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน   ในการเสนอขายครัง้แรกและครั้งตอไป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จําหนาย  ** 

3.10 คาธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บ ไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได** 
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3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม   (ตอ)    รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

3.11 คาเบี้ยประกันภัย ตามที่จายจริง 

3.12 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมเกิน 10,000 บาท ตอคร้ัง ตอคน ** 

3.13   คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ไมเกิน 3,000,000 บาท ** 

4.2   ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   

ก)  เมื่อกองทุนมีการเพิ่มทุนในแตละคร้ัง   

ข)  คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อให           
 นักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุน   

 

ไมเกิน 3,000,000 บาท ตอคร้ัง ** 

ไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี ** 

5. อัตราสวนคาใชจายท้ังหมด ตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ *** 3 

หมายเหตุ  :     

1. รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชาและบริการ และรายไดหรือผลประโยชน         
ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในตลาดไท หักดวยอัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจาย 
เชน สวนเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนตน 

2. รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจากการใหเชาหรือใหบริการเกี่ยวกับอสังหา            
ริมทรัพย หักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวม
คาตอบแทน และคาใชจายของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในขอ ก. ขอ ข. และขอ ง “เปนตน 

3.    เนื่องจากเปนรอบระยะเวลาบัญชีปแรกจึงยังไมสามารถคํานวณได 

**        เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

***    ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

60 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 

คําเตือน / ขอแนะนํา   
 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท  
ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือ  
ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกัน             
กับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
จัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม  ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการได ท่ี 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคาร Q House สาทร ชั้น M, G และ 10 ถ.สาทร
ใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-670-4900 

 ผูสนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
ประกาศ ตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ  
เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  
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ภาคผนวก 

 

• ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร 

• สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน ของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 

• สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน ของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท  
แอฟแฟรส จํากัด  
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ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร



ภาพรวมของตลาดกลางสินคาเกษตร 
 

ตลาดกลางสินคาเกษตรคืออะไร 

ตลาดกลางสินคาเกษตรเปนสถานที่ที่เปนแหลงนัดพบเพื่อการซื้อขายสินคาเกษตรที่มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก เขามา
ทําการซื้อขายโดยตรง ดวยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากันอยางเปดเผย ภายใตราคาที่เปนธรรมที่เกิดจากอุปสงค
และอุปทาน ดวยการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับผูซื้อและขาย อาทิ อาคารและลานสําหรับซื้อขาย
สินคา อุปกรณช่ังตวงวัดสินคาและคัดเกรดสินคาทีไ่ดมาตรฐาน และระบบสาธารณปูโภคอื่น ๆ รวมถึงใหบริการดานขอมูล
ขาวสารทางการตลาดเพื่อประกอบการซื้อขาย ตลาดกลางสินคาเกษตรเปนตลาดที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย โดยตลาดที่จะไดรับการสงเสรมิใหเปนตลาดกลางสินคาเกษตร มี 4 ประเภท ไดแก ตลาดขาวและพืชไร 
ตลาดผักและผลไม ตลาดปศุสัตว และตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑที่แปรสภาพมาจากสัตวน้ํา สําหรับตลาดไทนั้นจัดเปน
ตลาดกลางประเภทผักและผลไม 
 
สิทธิประโยชนที่ตลาดกลางสินคาเกษตรจะไดรับ 

ตามระเบียบของกรมการคาภายในวาดวยการสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร พ.ศ. 2541 ตลาดกลางสินคาเกษตร
จะไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี ้ 
1. ไดรับอนุญาตใหใชช่ือวา "ตลาดกลาง …..(ระบุประเภทสินคาเกษตร) จังหวัด ……………. ในความสงเสริมของ

จังหวัดและกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย" ตลาดกลางสินคาเกษตรที่ไดรับการสงเสริมอยูกอนวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับใหใชช่ือที่ใชอยูเดิมไดตอไป  

2. ไดรับการชวยเหลือดานการบริหารและการตลาด ดังนี้  
2.1  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานและประโยชนของตลาดกลางสินคาเกษตร เพื่อจูงใจใหผูซื้อผูขาย

มาใชบริการมากขึ้น 
2.2 การไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลรวมทั้งไดรับการแนะนําและชวยติดตอ

ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ  
2.3 ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานตลาด  
2.4 ไดรบัขอมูลและขาวสารการตลาดสินคาเกษตรจากภายในประเทศและตางประเทศ  
2.5    จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกของตลาดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

3. ไดสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการจากการอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย เชน การบริการเครื่องช่ัง การขนสงสินคา
การรับฝากสินคา การรับจํานําสินคา การรักษาความปลอดภัย การขนถายสินคา โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บ
ตองไมเกินอัตราที่อธิบดีกรมการคาภายในกําหนด  

4.  ไดรับการสนับสนุนดานสินเชื่อในการพัฒนาตลาดตามความจําเปน  
5. ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนดานอื่น ๆ ตามที่กรมการคาภายในเห็นสมควร  
 
 



ตลาดกลางสินคาเกษตรประเภทตลาดผักและผลไมที่สําคัญ 

จากการตรวจสอบขอมูลกับ กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ตลาด
กลางสินคาเกษตรประเภทผักและผลไมที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายในทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 19 ตลาด 
โดยตั้งอยูในภาคกลางจํานวน 5 ตลาด มีดังนี้ 
 
ช่ือตลาด ผูประกอบการ วันที่ไดรับ 

การสงเสริม 
สถานที่ต้ัง เนื้อที่ 

(ไร) 
รูปแบบการคา 

(สวนใหญ) 
ตลาดไท บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด  19 มีนาคม 2539 31 หมู 9 ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

450 คาสง 

ตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต 

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จํากัด  24 กันยายน 2525 1187 ตําบลคูคต  
อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 

60 คาสง 

ตลาดบางใหญ บริษัท บิ๊กดีเวลลอปเมนท จํากัด  12 พฤษภาคม 2537 22/22 หมู 6  
ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 
ตําบลเสาธงหิน  
อําเภอบางใหญ         
จังหวัดนนทบุรี 

15 คาปลีก  

ตลาดปฐมมงคล หางหุนสวนจํากัด ตลาดปฐมมงคล  30 ตุลาคม 2540 182 ถนนราชวิถี  
ตําบลพระปฐมเจดีย  
อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

60 คาสง 

ตลาดศรีเมือง บริษัท แอ็กโกร คอมเมอรส กรุป 
จํากัด 

1.มิถุนายน 2537 479 ถนนศรีสุริยวงศ 
ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 

26 คาสง 

 
หากพิจารณาจากสถานที่ต้ัง เนื้อที่ และรูปแบบการคา ตลาดที่มีลักษณะและสถานที่ต้ังใกลเคียงกับตลาดไทมากที่สุด คือ 
ตลาดสี่มุมเมืองรังสิต แตในมุมมองของตลาดไทแลว ตลาดสี่มุมเมืองจะมีกลุมลูกคาคนละกลุมกัน และตลาดไทอาจมี
ความไดเปรียบกวาในเรื่องสถานที่และการจัดวางพื้นที่จําหนายสินคาซึ่งจะทําใหมีความหลากหลายของชนิดและประเภท
สินคาที่มากกวา รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันรองรับการใหบริการไดสะดวกกวา 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของตลาดไท 

จุดแข็ง (Strength) 

1. ทําเลที่ต้ังซึ่งตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ แวดลอมไปดวยทางหลวงหลายสาย ซึ่งมุงตรงสูกรุงเทพมหานคร  
นอกจากนั้น รอบนอกตลาดไทยังรายลอมไปดวยหองเย็นมากกวา 10 แหง จึงเหมาะแกการเปนศูนยกลางรวบรวม
และกระจายสินคาเกษตรของประเทศไทย 

2. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปนถนนหลัก (เมน)  
6 ชองทางเดินรถ กวาง 30 เมตร ที่จอดรถซึ่งสามารถรองรับรถยนตและรถจักรยานยนตไดจํานวนมาก ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบรักษาความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย เชน แผงคาใหเชา 
ลานจําหนาย หองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในสินคาเกษตร หองเย็น ศูนยรวบรวมผักและผลไมเพื่อ
การสงออก (POSSEC : Perishable One Stop Service Export Center) เว็บไซตใหบริการขอมูลขาวสาร เปนตน 

3. ความรูและประสบการณที่ยาวนานทั้งดานธุรกิจคาปลีกคาสงและธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมถึงประสบการณ
ในการเปนผูบริหารตลาดไทมากวา 12 ป ทําใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วไปโดยเฉพาะในแวดวงการเกษตร
และเปนที่ยอมรับวาเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่เปนแหลงรวมและกระจายสินคาเกษตรแทบทุกชนิด 
กอใหเกิดความเชื่อมั่นในสายตาของบุคคลโดยทั่วไป 

4. เปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่มีพ้ืนที่ใหญที่สุด แมพ้ืนที่สวนใหญไดรับการพัฒนาไปบางแลว แตพ้ืนที่ที่เหลืออยู
ก็เพียงพอตอการพัฒนาและตอยอดธุรกิจใหม ๆ ประกอบกับมีการจัดทําผังแบงโซนพื้นที่ของตลาดอยางชัดเจน
เพื่อรองรับสําหรับโครงการในอนาคต 

5. ความเปนตลาดกลางสินคาเกษตรที่มีจํานวนและความหลากหลายของผูคามากมาย มีการกําหนดราคาอยาง
ยุติธรรมเปนไปตามอุปสงคและอุปทาน ไมขึ้นอยูกับผูซื้อหรือผูขายเพียงดานเดียว จึงทําใหมีปริมาณการซื้อขาย
ในแตละวันสูง ตนทุนการตลาดของตลาดไทจึงต่ําเพราะเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) 

6. การเปนชุมชนขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวย อาคารพาณิชยพักอาศัยและทําการคาเกือบ 900 คูหาซึ่งอยูภายใต
โครงการจัดสรรฯ ธนาคารพาณิชยเกือบทุกแหง รานสะดวกซื้อ สถานประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ รวมทั้ง
การเปนที่ต้ังของสถานที่ราชการบางหนวยงาน เชน สํานักงานสรรพากรพื้นที่ เปนตน ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกิจ การติดตอและใชบริการอยางครบวงจรไดเปนอยางดี นอกเหนือจากอาคารและลาน
ตลาดตาง ๆ   

จุดออน (Weakness)  
1. ลักษณะทําเลที่ต้ังที่เปนที่ลุมลอมรอบดวยคลองทั้ง 2 ฝง เมื่อมีฝนตกหนักและน้ําคลองหนุน จึงประสบปญหา

น้ําเออลนและระบายไมทันในบางครั้ง 
2. ปญหาดานการการจราจรเชื่อมตอภายนอกในชวงเทศกาลหรือในชวงฤดูกาลของสินคาเกษตรตางๆ เนื่องจากมี

ปริมาณสินคาและผูซื้อเขามาในตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหประสบปญหาการจราจรสูภายนอกซึ่งเปนการ
เช่ือมตอกับเสนทางการจราจรหลักซึ่งจะมีปริมาณรถหนาแนน 

โอกาส (Opportunity) 
1. การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันจะมีความผันผวน และทําใหผูบริโภค

อาจลดรายจายที่ฟุมเฟอยและไมจําเปน แตอาหารก็ยังถือเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต 
2. โอกาสในการเขามาของคูแขงรายใหมมีนอย  เนื่องจากเงื่อนไขในการไดรับสงเสริมตามระเบียบกรมการคา

ภายใน วาดวยการสงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร พ.ศ. 2541 ระบุวา ตลาดผักและผลไมที่จะไดรับ



การสงเสริมตองมีเพียงจังหวัดละหนึ่งแหง ถาจะมีมากกวาหนึ่งแหง สถานที่ต้ังตลาดผักและผลไมที่ขอรับการ
สงเสริม ตองมีระยะหางจากตลาดประเภทเดียวกันที่ไดรับการสงเสริมไปกอนแลวไมนอยกวา 50 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ตลาดจะตองมีบริการสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เพียบพรอม ซึ่งจะตอง
ใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากอีกดวย 

3. ในอนาคตหากมีการรวมมือกันระหวางตลาดไทกับผูประกอบการขนสงและโลจิสติกสช้ันนํา จะทําใหตลาดไท
มีโอกาสขยายธุรกิจครอบคลุมหวงโซระหวางผูผลิตและผูบริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการเก็บเกี่ยว
ประสบการณดานการจัดสงและกระจายสินคา อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีในการที่ตลาดไทจะขยาย
ธรุกิจใหครอบคลุมไปยังลูกคาในตลาดตางประเทศ 

4. การบังคับใชมาตรฐานการประกอบการบางรายการ เชน  ขอกําหนดในเรื่อง GMP : Good Manufacturing Practice  
และ HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ตอสินคาเกษตรที่นําออกขายทั้งในและตางประเทศใน
ปจจุบันและในอนาคต รวมถึงการนําเขาจากตางประเทศ ก็นาจะเปนโอกาสของตลาดไทที่จะจัดตั้งธุรกิจเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มแบบครบวงจร และพัฒนาไปสูจุดสูงสุดของการเปนผูนําในการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

อุปสรรค (Threat) 
1. การแขงขันกับสินคาเกษตรจากตางประเทศจากการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) การเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูบริโภคจากการเลือกซื้ออาหารสด (Fresh Foods) เปนอาหารที่จัดเตรียมแลว (Prepared 
Foods) และการเขามาของผูประกอบการดานธุรกิจขนสงและโลจิสติกสระดับโลก เชน กลุม DHL International  
GmbH. เหลานี้อาจสงผลกระทบตอธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร 

2. ความไมแนนอนของฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะโลกรอน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงนโยบายภาครัฐตอการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสูตลาดตามฤดูกาล
ทั้งดานปริมาณ แหลงรองรับและกระจายสินคา 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน  

ของบริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด 







หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท 
 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานการประเมินคาทรัพยสิน  

ของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท  
แอฟแฟรส จํากัด  
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