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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค
คําจํากัดความ
กฎหมายหลักทรัพย

หมายถึง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ประกาศตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย รวมถึ ง หนั ง สื อ เวี ย น หนั ง สื อ ผ อ นผั น
หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัย
อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน
และฉบับแกไขเพิ่มเติม

กองทุนรวม / กองทุน

หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงิน
ที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และ
จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมทั้ ง ประกาศอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ

การบริหารอสังหาริมทรัพย

หมายถึง การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดีและ
พร อ มที่ จ ะใช ห าผลประโยชน ไ ด ต ลอดเวลา ตลอดจนการจั ด หา
ผลประโยชน จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ดั ง กล า วด ว ย ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 รวมทั้งการบริหาร
อสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนด

การประเมินคา

หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพย หรือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอ
ประชาชน โดยมี วิ ธี ก ารประเมิ น อย า งเต็ ม รู ป แบบ ซึ่ ง ต อ งมี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไข
และข อ จํ า กั ด ทางกฎหมาย ข อ จํ า กั ด อื่ น ของการใช ป ระโยชน
รายละเอี ย ดการใช ป ระโยชน ใ นป จ จุ บั น และรายละเอี ย ดอื่ น ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู

1

2

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

การสอบทานการประเมินคา

หมายถึง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสิน

กลุมบุคคลเดียวกัน

หมายถึง กลุ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ตามประกาศ สํ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง กลุมบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่พิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบ
ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จั ด การทรั พ ย สิ น ของกองทุ น รวมตามที่
กําหนดในขอ 13 ของเอกสารฉบับนี้

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง จํ า นวนเงิ น ทุ น ที่ ก องทุ น ระดมทุ น ได และนํ า ไปจดทะเบี ย นเป น
กองทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เจาของอสังหาริมทรัพย

หมายถึง ผูมีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ

ตลาดหลักทรัพย

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นายทะเบียนหนวยลงทุน

หมายถึง นายทะเบี ย นหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตการ
ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน

หมายถึง บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปนบริษัทประเมิน
มู ล ค า ทรั พ ย สิ น ที่ อ ยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการให
ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักเพื่อ
วัตถุประสงคสาธารณะ พ.ศ. 2552 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

บุคคลที่เกี่ยวของ

หมายถึง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย อาทิ ผู ดู แ ล
ผลประโยชน บริษัท ประเมิน คา ทรัพ ยสิน ผูบ ริห ารอสัง หาริมทรัพ ย
เป น ต น ทั้ ง นี้ ตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่ อ ง การกระทํ า ที่ อ าจ
ก อ ใหเกิ ด ความขัดแยง ทางผลประโยชนใ นการจัด การกองทุน และ
หลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม

บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ

หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
และที่แกไขเพิ่มเติม

ผูจัดการกองทุนรวม

หมายถึง ผูทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย

ผูจัดจําหนาย

หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย
หลักทรัพยและผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน

ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย
(Promotion-area Tenants)

หมายถึง ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายเพื่อการจําหนายสินคา ใหบริการ และ/หรือ
จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

ผูเชารายยอย (Retail Tenants)

หมายถึง ผู เ ช า พื้ น ที่ อ าคารโครงการ ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ภ ายใต
สัญญาเชาต่ํากวา 800 ตารางเมตร

ผูเชาหลัก (Anchor Tenants)

หมายถึง ผูเชาพื้นที่อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งมีพื้นที่ภายใต
สัญญาเชาตั้งแต 800 ตารางเมตร ขึ้นไป และไมรวมถึงผูเชาสํานักงาน

ผูดูแลผลประโยชน

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่มีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ผูจองซื้อทั่วไป

หมายถึง ผูลงทุน ที่จองซื้ อหนว ยลงทุน ดวยวิธีการทั่ วไปตามที่ระบุ ไวในหนัง สือ
ชี้ชวน และมิใชบุคคลดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อพิเศษ
(2) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมจะลงทุน

ผูจองซื้อพิเศษ

หมายถึง ผูลงทุนที่หนังสือชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรรไวแยกตางหากจากผูจองซื้อ
ทั่วไป โดยผูลงทุนดังกลาวเปนบุคคลที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทหลักทรัพยเพื่อการจัดการทรัพยสินของตนเอง
(ค) บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต
(ง) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(จ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฉ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ช) กองทุนประกันสังคม
(ซ) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
(ฌ) สภากาชาดไทย
(ญ) มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน
(ฎ) สหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณ
(ฏ) สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
(ฐ) กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขายหนวยลงทุน
ตอผูลงทุนเปนการทั่วไป
(ฑ) ผูลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (ช)
(ฒ) ผูลงทุนตามที่สํานักงานใหความเห็นชอบ

ผูจองซื้อประเภทกองทุน

หมายถึง ผูจองซื้อพิเศษที่เปนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ข) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ค) กองทุนประกันสังคม
(ง) กองทุ น รวมที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมที่เสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุน
เปนการทั่วไป

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

หมายถึง นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหาร
หรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ
ลงทุน

ผูลงทุนตางดาว

หมายถึง ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนตางดาว
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี

ผูสอบบัญชี

หมายถึง ผูสอบบัญ ชีข องกองทุน รวม ซึ่ ง เปน ผูสอบบัญ ชีที่ อ ยูใ นบัญ ชีรายชื่อ ที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และฉบับแกไขเพิ่มเติม

ผูสนับสนุนการขาย

หมายถึง บุคคลหรือ นิติบุคคลที่บริษั ทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหนว ย
ลงทุนของกองทุน

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนครั้ง
แรก

หมายถึง พื้ น ที่ บ างส ว นของอาคารโครงการ ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค
รั ง สิ ต และสั ญ ญาให สิ ท ธิ ใ ช พื้ น ที่ แ ละหาประโยชน อ าคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ 3.2

พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี
คาตอบแทนสิทธิการเชา

หมายถึง พื้นที่ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนที่ผูเชาพื้นที่ไดทํา
สัญญาเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาวและชําระคาตอบแทน
สิท ธิก ารเชา (คา เซง ) ใหแ กผูใ หเ ชา เดิม แลว กอ นวัน ที่ก องทุน รวมเขา
ลงทุน

พื้นที่สงเสริมการขาย
(Promotion Area)

หมายถึง พื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลาง (Common Area) ของอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต สําหรับใหผูประกอบการเชาเพื่อจัดกิจกรรม
ทางการตลาด อาทิ การจําหนายสินคา ใหบริการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย การนําเสนอสินคา และบริการใหม และสําหรับการเชาเพื่อ
ติดตั้งเครื่องจําหนายสินคาหรือเครื่องใหบริการอัตโนมัติ อาทิ ตูเกมส
หยอดเหรียญ ตูสติ๊กเกอร เครื่องพิมพสัมผัส ตูคาราโอเกะ ตูคีบตุกตา
เปนตน ทั้งนี้ พื้นที่สงเสริมการขายเปนพื้นที่ในสวนที่นอกเหนือจากพื้นที่
ใหเชาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต

พื้นที่สวนกลาง
(Common Area)

หมายถึง พื้น ทางเดิน ภายในอาคารโครงการ ฟว เจอร พารค รัง สิต และพื้น ที่
สงเสริมการขาย
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

พื้นที่สวนใหบริการ
(Service Area)

หมายถึง พื้ น ที่ ภ ายในอาคารของอาคารโครงการ ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต
นอกเหนือจากพื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง และพื้นที่จอดรถยนตใน
อาคาร อั น ได แ ก ห อ งเครื่ อ ง พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณที่ ติ ด ตั้ ง งานระบบ
สาธารณู ป โภคของอาคารโครงการ ฟว เจอร พารค รัง สิต รวมทั ้ง
สํานักงานของบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด เปนตน

พื้นที่ใหเชา (Leasable Area)

หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิตโดยไมรวมพื้นที่
สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต

ที่ปรึกษา

หมายถึง บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)

หมายถึง มู ลค า ทรัพ ยสิน ของกองทุน หั กด ว ยหนี้ สิน ซึ่ ง คํา นวณตามวิ ธี ก ารที่
กําหนดไวในโครงการ

มูลคาหนวยลงทุน

หมายถึง มู ล คา ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ห ารด ว ยจํ า นวนหน ว ยลงทุ น ที่ จํา หนา ยไดแ ล ว
ทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณ

รายงานการประเมินคา

หมายถึง รายงานการประเมินคา ซึ่งจัดทําโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุ
รายละเอี ย ดต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ค า หรื อ การสอบทานการ
ประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัท ประเมิน มูลคาทรัพยสิน
และฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานดังกลาว

รายไดประจํา

หมายถึง รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจาก
การให บุ ค คลอื่ น ใช อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องกองทุ น รวม เช น ค า เช า
คาใหสิทธิการใชพื้นที่ เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของ
รายไดดังกลาวดวย

วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน

หมายถึง วันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค
รัง สิต และสัญญาใหสิท ธิใ ชพื้น ที่แ ละหาประโยชนอ าคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต กับ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

วันทําการ

หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สน. 25/2552

หมายถึง ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง และจั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบัน
การเงิน

สัญญาเชาที่ดิน

หมายถึง สัญญาเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 310 ระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
และบริษัท พิพัฒนสิน จํากัด ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534 และบันทึก
ขอตกลงตอทายสัญญาเชา ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2539 และสัญญา
เชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 92118 ระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และ
บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด ลงวันที่ 12 ธั นวาคม 2543 ซึ่ งสัญญาเชา
ดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยางไรก็ดี บริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด และบริษัท พิพัฒนสิน จํากัดไดลงนามในสัญญาเชา
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 310 และ 92118 มีกําหนดระยะเวลาการเชาเปน
เวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
โดยสัญญาดังกลาวจะมีผลบังคับในวันที่มีการจัดตั้งกองทุนรวม และ
สัญญาเชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 310 และ 92118 มีกําหนดระยะเวลาการ
เชา15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2584

สัญญาเชาอาคาร

หมายถึง สัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ระหวาง บริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอร
พารค

สัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และ
หาประโยชน

หมายถึง สัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารฟวเจอร พารค รังสิต
ระหว า ง บริ ษั ท รั ง สิ ต พลาซ า จํ า กั ด และกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

สํานักงาน หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หนวยลงทุน

หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

อัตราการเชาพืน้ ที่
(Occupancy Rate)

หมายถึง อัตรารอยละของพื้นที่ที่มีการเชาจริงตอพื้นที่ใหเชา
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ชื่อบริษัทจัดการ

:

ที่อยูบริษัทจัดการ :

1.

2.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Future Park Leasehold Property Fund

1.3

ชือ่ ยอ

:

FUTUREPF

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ประเภทไม รั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

อายุโครงการ

:

ไมกําหนดอายุโครงการ

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

6,233,161,000 บาท (หกพัน สองรอ ยสามสิบ สามลา นหนึ่ง แสน
หกหมื่นหนึ่งพันบาท)

•

จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก :

•

จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

4,733,161,000 บาท (สี่ พั น เจ็ ด ร อ ยสามสิ บ สามล า นหนึ่ ง แสน
หกหมื่นหนึ่งพันบาท)
1,500,000,000 บาท* (หนึ่งพันหารอยลานบาท)

:

(* จากการจําหนายหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนเดิม 900 ลานบาท
และเงินกูยืม 600 ลานบาท)

2.2

มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน

:

10 บาท

2.3

จํานวนหนวยลงทุน

:

529,566,100.00 (ห า ร อ ยยี่ สิ บ เก า ล า นห า แสนหกหมื่ น หกพั น
หนึ่งรอยหนวย)

:

473,316,100 หน ว ย (สี่ ร อ ยเจ็ ด สิ บ สามล า นสามแสนหนึ่ ง หมื่ น
หกพันหนึ่งรอยหนวย)

2.4

•

จํานวนหนวยลงทุนเสนอขายครั้งแรก

•

จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม :
ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1

ประเภทหนวยลงทุน

56,250,000.00 (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหนวย)

: ระบุชื่อผูถือ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

3.

2.5

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
(การเพิ่มทุนครั้งที่ 1)

:

16 บาท (สิบหกบาท)

2.6

มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ
(การเพิ่มทุนครั้งที่ 1)

:

ผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering)
อัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิม ตอ 0.1188 หนวยลงทุนใหม

วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1

วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื่อระดมเงิน ทุนจากนักลงทุน ทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสั ญ ชาติไ ทยและตา งประเทศและนิติบุคคลในและ
ตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมจะ
รับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ดังกลาว โดยการ
ใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา
และ/หรื อ ขาย และ/หรื อ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่เ กี่ยวขอ งและจํา เป น เพื่ อ การใชป ระโยชน ใ นอสัง หาริมทรัพ ยเพื่ อ มุ ง
กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น
และ/หรื อหลักทรัพยอื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายว าด วยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ

3.2

นโยบายการลงทุน
3.2.1

การลงทุนครั้งแรก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549)

ที
ทีดดินิน
โฉนด
310
โฉนด 310 และ
และ 92118
92118
เชาที่ดิน

พิพัฒนสิน ปลอยเชา

รังสิตพลาซา
เจาของอาคาร

เชาอาคาร
บางสวน

รังสิตพลาซา ปลอยเชา

กองทุ
กองทุนนรวม
รวม
FUTUREPF
FUTUREPF

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งเปนอาคารศูนยการคาแลวเสร็จ ตั้งอยูบนโฉนดเลขที่ 310
และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ประมาณ 108-1-67.5 ไร (บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะ
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไดเขาทําสัญญาใหเชาที่ดินดังกลาวกับบริษัท
รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคาร) โดยกองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชา
ของพื้นที่อาคารบางสวนที่ไมติดสัญญาเชาระยะยาวแบบมีคาเซง รวมเนื้อที่ประมาณ
52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน
48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร
พารค รังสิต ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพื้นที่หรือ
รูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเชาดังกลาวมีระยะเวลา 20 ป ตั้งแต 24 พฤศจิกายน 2549
ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อใหกองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่

ซึ่งกองทุ นรวมจะเข าลงทุ นครั้ งแรกโดยสมบูรณตามกฎหมาย กองทุ นรวมและบริษัท รังสิ ตพลาซ า จํ ากั ด
ไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคาร เนื้อที่ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิการ
ใชพื้นที่บางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตามจํานวนพื้นที่สวนกลางที่สามารถกอใหเกิดรายได
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จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร (จากจํานวนพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร) ภายใตสัญญาให
สิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตอกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2549 รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดทั้งสิ้น 60,155.88 ตารางเมตร
(1) ขอมูลทั่วไปของศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต เปนศูนยการคาขนาดใหญ เปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2538
ตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูในทําเลที่แวดลอมดวยโครงการหมูบานจัดสรรที่มีการ
ขยายตัวมากที่สุดของประเทศไทย (คิดเปนรอยละ 33 ในป 2554 ซึ่งคํานวณจากจํานวนโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นพื้ น ที่ ด อนเมื อ ง หลั ก สี่ สายไหม จตุ จั ก ร ปทุ ม ธานี เที ย บกั บ จํ า นวนโครงการ
อสังหาริมทรัพยทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และอยูในแหลงสถาบันอุดมศึกษาถึง
25 แหง (นักศึกษาประมาณ 250,000 คน) มีหนวยงาน ราชการ 30 หนวยงาน (ขาราชการประมาณ
195,000 คน) จึงทําใหมีผูมาใชบริการโดยเฉลี่ยถึง 150,000 คนตอวัน
ฟวเจอรพารค รังสิต เปนศูนยการคาขนาดใหญแหงเดียวที่รวมหางรานชั้นนําไวมากที่สุดถึง 17
หางราน ไดแก เซ็นทรัล โรบินสัน บิ๊กซี พาวเวอรบาย ซูเปอรสปอรต บีทูเอส ท็อปสมารเก็ต โฮมเวิรค
โฮมโปร ออฟฟ ศ ดี โ ป เอสบี ดี ไ ซน ส แควร อิ น เด็ ก ซ ลิ ฟ วิ่ ง มอลล โรงภาพยนตร เ มเจอร ซิ นิ เ พล็ ก ซ
ฟตเนสเฟรสท ไอทีซิตี้ โรงพยาบาลสัตวทองหลอ และโรงเบียรเยอรมันคันทรีเพลส และกวา 900 รานคา
ที่กระจายอยูในโซนตางๆ ทั้ง Fashion Park Gourmet Park Digital Park Campus Park และ
Banking Park พรอมตอบสนองความตองการไดครบทุกไลฟสไตล
(1.1) ทําเลที่ตั้งของโครงการ
ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ตั้งอยูเลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปนถนนสายหลักเชื่อมไปสูจุดศูนยกลาง หรือเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกวา 56 จังหวัด นอกจากนี้ พื้นที่ดังกลาวอยู
ในบริเวณใกลเคียงกับหมูบานจัดสรร มหาวิทยาลัย และแหลงนิคมอุตสาหกรรม โดยประชากร
เปาหมายสามารถเดินทางสูศูนยการคาโดยใชเสนทางตางๆ ดังนี้
- ถนนพหลโยธิน 10 ชองทางจราจร เปนเสนทางหลักสําหรับประชากรจากจังหวัดสระบุรี
ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ปราจีนบุรี นครสวรรค อุทัยธานี
- ดอนเมืองโทลเวย ที่เชื่อมตอทางดวนดินแดง สําหรับประชากรที่พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
- ถนนวงแหวนรอบนอก เชื่อมตอระหวางบางปะอิน-ออนนุช-บางนา-ชลบุรี-บางใหญ-บางแคพระราม 2
- ทางด ว นเชื่ อ มต อ ครบวงจรระหว า งบางนา-สุ ขุ มวิ ท -รามอิ น ทรา-พระราม 9-พระราม 4ดาวคะนอง- สีลม-ยมราช-พระราม 6-แจงวัฒนะ-บางพูน-บางปะอิน
- โครงการรถไฟฟาสีแดงบางซื่อ-รังสิต (คาดวาจะแลวเสร็จในป 2558)
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(1.2) ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต เฉพาะในสวนของ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนอาคารสูง
5 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) กอสรางแลวเสร็จในป 2538 ตั้งอยูบนที่ดินที่เชาประมาณ 108 ไร มีพื้นที่
กอสรางรวมประมาณ 500,000 ตารางเมตร (ปจจุบันมีพื้นที่จอดรถภายนอกอาคารเพิ่มเติมอีก
20 ไร)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีพื้นที่เชาภายในอาคาร 180,749 ตารางเมตร พื้นที่สวนกลางใน
อาคาร 48,690 ตารางเมตร และพื้นที่ขายภายนอกอาคาร 8,016 ตารางเมตร
นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการหลักอื่นๆ ที่ตั้งอยูในโครงการบนที่ดินประมาณ 37 ไร มีพื้นที่เชา
ประมาณ 35,196 ตารางเมตร อันไดแก โฮมโปร อินเด็กซ ลีฟวิ่งมอลล ออฟฟศดีโป โรงเบียร
เยอรมันคันทรีเพลส และโรงพยาบาลสัตวทองหลอ
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา ระบบโทรศัพท ระบบทอระบายน้ํา พรอมทางเดินเทา ไฟฟาสองสวาง โดยมีรถโดยสาร
และรถประจําทางรถเมลผาน
(1.3) รูปแบบการบริหารงาน
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินและเจาของอาคาร และเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยดูแลศูนยการคา การใหบริการพื้นที่เชาและการใหบริการระบบสาธารณูปโภค
และบริการทั่วไป อาทิ ระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ บริการรักษาความปลอดภัย บริการ
รักษาความสะอาดของศูนยการคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มี
บุคลากรจํานวน 265 คน
(1.4) สถิติผูเขามาใชบริการในศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
ป

จํานวนผูเ ขามาใชบริการเฉลี่ย (คน/วัน)

2549

123,000

2550

124,000

2551

144,000

2552

146,000

2553

150,000

2554

137,000*

มกราคม-มิถุนายน 2555

150,000

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
หมายเหตุ: * ผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาส 4
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(2) สรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก
ทําเลที่ตั้ง

เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะโครงการ

เปนอาคารสูง 5 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) อายุอาคารประมาณ 17 ป ความยาวประมาณ
500 เมตร และมีอาคารจอดรถทั้งหมด 7 ชั้น อยูดานหลังศูนยการคา และมีลานจอด
รถอยู ในระดั บพื้ นที่ ราบด านนอกอาคารอี ก 3 แห ง รวมจอดรถยนต ได ประมาณ
7,000 คัน (รวมที่จอดรถชั่วคราว 1,000 คัน)
(บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์)

ที่ดิน

โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ 106-0-9.5 ไร1
(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาใหเชา
ที่ดินดังกลาวกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด)
กองทุนรวมไมไดลงทุนและไมไดเชาชวงที่ดินดังกลาว

ประเภทการใชงาน

อาคารศูนยการคา

พื้นที่ทั้งหมดของโครง
รายละเอียด
การและพื้นที่ที่กองทุน
ลงทุนซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของพื้นที่โครงการ ณ
1. พื้นที่ศูนยการคา แบงเปน
วันที่ 30 พฤศจิกายน
* พื้นที่ใหเชา
2549
* พื้นที่สวนกลาง
- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได
- พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได

พื้นที่ทั้งหมด
ของโครงการ
(ตารางเมตร)

พื้นที่ที่
กองทุนลงทุน
(ตารางเมตร)

179,156.61
48,190.51

52,573.09

7,582.79

7,582.79

40,607.72

40,607.72

48,190.51

* พื้นที่สวนใหบริการ

56,281.33

-

2. พื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร

115,325.61

-

100,314.98

-

499,269.04

100,763.60

(จอดรถยนตไดประมาณ 4,500 คัน)
3. พื้นที่ลานจอดรถยนตภายนอกอาคาร
(จอดรถยนตไดประมาณ 1,500คัน)
รวมพื้นที่ทั้งหมด
รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได
อายุการเชา

60,155.88

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

คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพื้นที่
คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ
คาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยการคา
รวม

4,536,443,000

บาท

42,695,493

บาท

313,984,586

บาท

4,893,123,079

บาท

ราคาประเมินลาสุด

5,175,000,000 บาท (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555)
โดย บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จํากัด โดยวิธีพิจารณาจากรายได
(Income Approach)

รายไดตอป

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 668.065 ลานบาท

ภาระผูกพัน

ไมมี

1

เนื่องจากเนื้อที่บางสวนของที่ดินที่เชาไดถูกเวนคืนเพื่อกอสรางทางแยกตางระดับตามโครงการของกรมทางหลวง แตไม
กระทบกับพื้นที่เชาของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนไมรวมถึงการเชาพื้นที่ดังตอไปนี้
ก. พื้นที่บริการ พื้นที่จอดรถภายในอาคาร และพื้นที่ลานจอดรถนอกอาคาร
ข. ผูเชาที่ติดสัญญาเชาระยะยาว (สัญญาเซง) กับบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด ไดแก หางสรรพสินคา
โรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เอส.บี. เฟอรนิเจอร
รายละเอียดพื้นที่อสังหาริมทรัพยเฉพาะสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุน (ณ พฤศจิกายน 2549) ดังนี้
ชั้น

พื้นที่กองทุนรวมไมไดลงทุน
(ตารางเมตร)

ผูเชาหลัก:
หางสรรพสินคาโรบินสัน

41,612

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล

33,851

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร

19,693

เอส.บี. เฟอรนิเจอร

3,576

บมจ.สยามแม็คโคร

1,576

รวมผูเชาหลัก
ผูเชารายยอย:

100,308

B

4,925

G

10,870

1

5,166

2

2,920

3

2,394
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ชั้น
รวมผูเชารายยอย
พื้นที่จอดรถภายในอาคาร

พื้นที่กองทุนรวมไมไดลงทุน
(ตารางเมตร)
26,276
115,326

พื้นที่ลานจอดรถนอกอาคาร
พื้นที่สวนใหบริการ
รวมพื้นที่สวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุน

100,315
56,281
398,505

(3) การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชาและสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยนําพื้นที่ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกใหเชาแกผูเชา
เพื่อประกอบธุรกิจตางๆ ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร สถานออกกําลังกาย รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
รานจําหนายสินคาแฟชั่น สุขภาพ และความงาม รานจําหนายคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ ราน
เฟอรนิเจอร สถาบันดานการศึกษา และศูนยรวมบริการตางๆ โดยกองทุนรวมจะดําเนินการทําสัญญา
เชาอาคารและสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนในรูปแบบที่เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอกองทุนรวม
อยางไรก็ดี ในวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต นั้น กองทุนรวมตองรับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาเชาและสัญญาใหสิทธิ
ในการใชพื้นที่รวมถึงสัญญาอื่นที่เกี่ยวของจากบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งมีฐานะเปนผูใหเชาและ
ผูใหบริการรายเดิมโดยตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาภายใตสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ กองทุนรวม
คาดวาผูเชาหรือผูมีสิทธิในการใชพื้นที่บางรายอาจไมสามารถใหความยินยอมแกการรับโอนสิทธิและ
หนาที่ของกองทุนรวมไดภายในวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
ในกรณีดังกลาว กองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตองดําเนินการตางๆ เพื่อให
ไดรับความยินยอมจากผูเชาและผูมีสิทธิในการใชพื้นที่ดังกลาวภายใน 1 ปนับแตวันที่กองทุนรวมเขา
ทํา สัญ ญาเชาอาคารและสัญญาตางๆ ที่ เกี่ยวของกับอาคารโครงการ ฟ วเจอร พารค รังสิต โดยใน
ระหวางระยะเวลาดังกลาว บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด จะนําสงผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับจากผูเชาหรือ
ผูรับสิทธิดังกลาวใหแกกองทุนรวมนับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน โดย บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนกวา (ก) ผูเชาดังกลาวจะใหความยินยอมแกการรับโอนสิทธิและหนาที่ของ
กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร หรือ (ข) สัญญาเชาหรือสัญญาใหสิทธิการใชพื้นที่ของผูเชาดังกลาว
สิ้นสุดลง แลวแตระยะเวลาใดเกิดขึ้นภายหลัง
ทั้งนี้ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) 15
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

(3.1) ขอมูลการเชาของกองทุนรวม (Tenant Profile)
ในการปลอยพื้นที่เชาของกองทุนรวมนั้น พื้นที่อาจปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของการจัดหา
ผลประโยชนของพื้น ที่ ซึ่งอาจทําใหจํานวนพื้น ที่อาคารและพื้นที่สวนกลางปรับเปลี่ยนไป
จากเดิม แตอ ยา งไรก็ดีจ ะไมนอ ยไปกวา พื้นที่เชาที่กอใหเกิดรายไดกอนการเพิ่มทุนทั้งสิ้น
60,155.88 ตารางเมตร (พืน้ ที่เชาอาคารจํานวน 52,573.09 ตารางเมตร รวมกับพื้นที่สวนกลางที่
กอใหเกิดรายไดจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร)
(3.2) ลักษณะของรานคาผูเชา
ลักษณะของรานคาผูเชาแบงตามประเภทของผูเชา ประกอบดวย
1) ผูเชาหลัก (Anchor Tenants) ซึ่งไมรวมถึงผูเชาสํานักงาน คือ รานคาที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต
800 ตารางเมตร ขึ้นไป ไดแก เมเจอร ฟตเนส เฟรสท และ ไอที ซิตี้
2) ผูเชารายยอย (Retail Tenants) รานคาที่มีขนาดพื้นที่ต่ํากวา 800 ตารางเมตร ไดแก
ร า นคา ที่ จํา หนา ยสิน คา และบริก ารประเภทตา งๆ อาทิ ดา นความบั น เทิง อาหารและ
เครื่องดื่ม สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม เฟอรนิเจอร คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ
และบริการตางๆ เปนตน
3) ผูเชาพื้นที่สวนกลาง ไดแก รานขายของเล็กๆ (Kiosk), ผูเชาเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด
เชน การจําหนายสินคา การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การนําเสนอสินคาและบริการ
ใหมๆ และผูเชาเพื่อติดตั้ง เครื่องบริการเงินอัตโนมัติ (ตู ATM) เครื่องจําหนายสินคาหรือ
เครื่องใหบริการอัตโนมัติ อาทิ ตูเกมสหยอดเหรียญ ตูคอมพิวเตอรหยอดเหรียญ เปนตน
(3.3) ขอมูลการเชาพื้นที่ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนของกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
รายละเอียด
รายไดคาเชา (ลานบาท)
รายไดอื่น
รวมรายได

2552

2553

2554

2555
6 เดือนแรก

661.1

727.7

668.1

396.1

3.8

6.5

11.7

52.4

664.9

734.2

679.8

448.5

3

3

3

3

738

765

767

758

จํานวนผูเชาทั้งหมดของกองทุน (ราย) (ก)
- ผูเชาหลัก
- ผูเชารายยอย
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รายละเอียด
พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร)

2552

2553

2554

2555
6 เดือนแรก

52,878

52,879

52,889

53,066

94

97

98

97

866

895

801(ค)

852

อัตราการเชาพืน้ ที่ (รอยละ)
คาเชาเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร)(ข)

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
หมายเหตุ:
(ก)
ไมรวมผูเชาในพื้นที่สวนกลาง
(ข)
เปนอัตราคาเชาเฉลี่ยของผูเชารายยอยทุกประเภท ไมรวมพื้นที่สวนกลาง
(ค)
มีการลดคาเชา เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาส 4

ผู เ ชา ในศูน ยก ารคา ฟว เจอร พารค รัง สิต ประกอบดว ย ผู เ ชา หลัก ผู เ ชา รายยอ ย และผู เ ชา พื ้น ที่
สวนกลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียดผูเชาแบงตามประเภทผูเชา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ประเภทผูเชา

พื้นที่ของกองทุน
(ตร.ม.)

รอยละ
ของพื้นที่ใหเชา

ผูเชาหลัก

8,105(ก)

15

ผูเชารายยอย

44,961

85

รวมพื้นที่ใหเชา

53,066(ข)

100

อัตราการเชาพื้นที่

97

อัตราคาเชาพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) (ค)

944

จํานวนผูเชา (ราย)(ง)

761

พื้นที่สวนกลาง
- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได

8,277(จ)

17

39,421

83

รวมพื้นที่สวนกลาง

47,698(ฉ)

100

รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดทงั้ สิ้น

61,343

- พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
หมายเหตุ:
(ก)
มีการลดพื้นที่ของผูเชาหลักจากพื้นที่ 8,641 ตารางเมตรเปนพื้นที่ 8,105 ตารางเมตรเพื่อนํามาปรับปรุงเปนพื้นที่ให
เชาแกผูเชารายยอย ทําใหพื้นที่เชารวมลดลง
(ข)
พื้นที่ใหเชาจริงปจจุบันซึ่งแตกตางจากพื้นที่จดทะเบียน 52,573.09 ตารางเมตร เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่
(ค)

เปนอัตราคาเชาเฉลี่ยของผูเชารายยอยทุกประเภท ไมรวมพื้นที่สวนกลาง
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(ง)

ไมรวมผูเชาในพื้นที่สวนกลาง

(จ)

พื้นที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดปจจุบันซึ่งแตกตางจากพื้นที่จดทะเบียน 7,583 ตารางเมตร เนื่องจากการปรับปรุง
พื้นที่
พื้นที่สวนกลางปจจุบันซึ่งแตกตางจากพื้นที่ตามสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน 48,190.51 ตารางเมตร
เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่

(ฉ)

ตารางแสดงขอมูลผูเชาของกองทุนรวมจําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ประเภทธุรกิจ

พื้นที่กองทุน
(ตร.ม.)

บริการดานความบันเทิง (Entertainment)

รอยละ
ของพื้นที่ใหเชา

4,541

9

อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

10,788

20

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม
(Fashion, Health and Beauty)

13,915

26

เฟอรนิเจอร (Furniture)

1,996

4

คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ (IT and Mobile)

5,992

11

บริการตางๆ (Services)

9,478

18

ประเภทอื่น ๆ (Others)

4,958

9

พื้นที่วาง (Vacant)

1,398

3

53,066

100

รวม
ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

ผูเชาหลักของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกอบดวย
รายชื่อผูเชาหลัก

ชื่อรานคา

พื้นที่กองทุน
(ตร.ม.)

รอยละของพื้นที่
ใหเชา

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท

Major Cineplex

4,540

8.56

บจก.ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย)

Fitness First

2,740

5.16

บจก.ไอที ซิตี้

IT City

825

1.55

8,105

15.27

53,066

100.00

รวมพื้นที่ของผูเ ชาหลัก
รวมพื้นที่ใหเชา
ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
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ขอมูลของสัญญาเชาที่ครบระยะเวลาการเชาเฉพาะพื้นที่ที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ป

พื้นที่ใหเชาภายใตสัญญาเชา
ที่จะครบกําหนด(ก)

2555

13,811

27

2556

15,933

31

2557

9,853

19

12,071

23

หลังป 2558

รอยละของพื้นที่ใหเชา

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
หมายเหตุ: (ก) ไมรวมผูเชาในพื้นที่สวนกลาง

ขอมูลของสัญญาเชาที่ตออายุและสัญญาเชาใหมของกองทุน
สัญญาเชาที่ตออายุ และสัญญาเชาใหม(ก)
ป

อัตราการเพิ่ม
ของคาเชา

จํานวนสัญญา พื้นที่ (ตร.ม.) % ของพื้นที่เชา(ข)

2552

405

24,474

46.3

7.4%

2553

370

24,575

46.5

6.7%

2554

338

20,301

38.4

10.6%

156

9,263

17.5

8.6%

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
หมายเหตุ:
(ก)
สัญญาเชาของผูเชารายยอยไมรวมพืน้ ที่สวนกลาง
(ข)
รอยละของพื้นที่ใหเชารวมของกองทุน

โครงสรางของอายุสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ระยะเวลาของสัญญา

จํานวนสัญญา

พื้นที่ใหเชาภายใตสัญญา
เชาที่จะครบกําหนด(ก)

1 ป

346

10,748

21

3 ป

212

32,815

64

3

8,105

15

มากกวา 3 ป
ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

รอยละของ
พื้นที่ใหเชา
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สรุปสาระสําคัญของสัญญาของผูเชาหลักของกองทุนรวม
1. บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท – สัญญาเชาโรงภาพยนตร
วันเริ่มตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2538
วันสิ้นสุดสัญญา : 30 ธันวาคม 2564
คาเชา: ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชารายเดือน และเพิ่มขึ้นตามสัญญาสําหรับระยะเวลา 15 ป
แรก และสําหรับระยะเวลาของอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู
2. บจก.ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย)
วันเริ่มตนสัญญา : 1 กุมภาพันธ 2553
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 มกราคม 2556
(โดยมีเงื่อนไขการตอสัญญาทุก 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
คาเชา: ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชารายเดือน และเพิ่มขึ้นตามสัญญาทุก 3 ป
3. บจก.ไอที ซิตี้
วันเริ่มตนสัญญา : 1 สิงหาคม 2555
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 กรกฎาคม 2558
คาเชา: ผูเชาตกลงชําระคาเชาใหแกผูใหเชารายเดือน และอาจเพิ่มขึ้นตามสัญญานี้
3.2.2

การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
(1) การลงทุน
บริษัทจัดการจะทําการระดมเงินทุนโดยการจําหนายหนวยลงทุนไมเกิน 900 ลานบาท และเงินกูยืมไม
เกิน 600 ลานบาท ไปลงทุนดังตอไปนี้ ในมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,500 ลานบาท
1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66
ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร
โดยเปนพื้นที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพื้นที่ผนังภายนอกอาคาร
ของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงทรัพยสิน อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใช
ประโยชนของอาคารสิ่งปลูกสราง ออกใชหรือหาประโยชนอีก 15 ป (ตั้งแตป 2570 ถึงป 2584) และ
2. การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตสําหรับพื้นที่เชาเพิ่มเติมซึ่งไมติด
สัญญาเซงกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเนื้อที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลา
ประมาณ 29 ป ตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของ จนถึงป 2584 (“ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม”)
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังคงเปนผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเชนเดิม
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ราคาประเมินทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เพื่อการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ตามตารางทายนี้
ลําดับที่

ผูประเมิน

ราคาประเมิน (บาท)

1.

บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จํากัด

1,675,000,000

2.

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

1,431,000,000

หมายเหตุ : การประเมินดังกลาวผูประเมินอิสระทั้ง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการประเมิน
มูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได

(2) รายละเอียดพื้นที่เชาในสวนของกองทุนรวม
(2.1) ขอมูลสิทธิการเชาพื้นที่/สิทธิในการใชพื้นที่สวนกลางของกองทุนรวม
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนกอนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
สิทธิการเชา /
สิทธิในการใชพื้นที่สวนกลาง

การลงทุน
ครั้งแรก(ตร.ม.)

พื้นที่ใชประโยชน
ปจจุบัน (ตร.ม.)

พื้นที่เพิ่ม
(ตร.ม.)

หลังการเพิ่มทุน
(ตร.ม.)

สิทธิการเชาอาคาร

52,573.09

53,065.66ก

3,840.08

56,905.74

สิทธิในการนําพื้นที่บางสวน
ของพื้นที่สวนกลางออกหา
ประโยชน
- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได

48,190.51

47,697.94

992.27

48,690.21

7,582.79

8,276.88ก

-

8,276.88

992.27

40,413.33

- พื้นที่ที่ไมกอใหเกิดรายได

40,607.72

สิทธิการเชา /
กอนการเพิ่มทุน
สิทธิในการใชพื้นที่สวนกลาง
(ตร.ม.)
รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได
รวมพื้นที่ทั้งหมด
ระยะเวลาสิทธิการเชา /
สิทธิในการใชพื้นที่สวนกลาง

39,421.06
พื้นที่ใชประโยชน
ปจจุบัน (ตร.ม.)

พื้นที่เพิ่ม
(ตร.ม.)

หลังการเพิ่มทุน
(ตร.ม.)

60,155.88

61,342.54

3,840.08

65,182.62

100,763.60

100,763.60

4,832.35

105,595.95

สิ้นสุด
สิ้นสุด
24 พฤศจิกายน 2549 24 พฤศจิกายน 2549
ถึง 31 ธันวาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 31 ธันวาคม 2584 31 ธันวาคม 2584

หมายเหตุ :
ก

กองทุนจะนําพื้นที่ใชประโยชนปจจุบันไปจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมในสวนที่ตางจากการลงทุนครั้งแรก
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(2.2) ขอมูลการเชาพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
พื้นที่เชา 3,840.08 ตารางเมตร ที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติม เปนพื้นที่เชาที่สิ้นสุดสัญญาเซง
กับบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด และกองทุนรวมประสงคจะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค
ในการปลอยเชาใหกับผูเชารายยอยโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ดังตอไปนี้
ชั้น

ชื่อรานคา

ชั้นที่ใตดิน
พื้นที่ฝง Central

รวมพื้นที่ชั้นใตดิน

ชั้นลาง
พื้นที่ฝง Central กิมเอ็ง
พื้นที่ฝง Robinson โดมอน
พื้นที่ฝง Robinson H2O

เลขที่
PLZ.B.SHP028A

198.33
198.33

PLZ.G.SHP092
PLZ.G.SHP051A
PLZ.G.SHP051B

71.28
125.88
88.30
285.46

PLZ.1.SHP010
PLZ.1.SHP013
PLZ.1.SHP004A

138.31
276.20
114.47
528.98

PLZ.2.SHP015B
PLZ.2.SHP015A
PLZ.2.SHP016
PLZ.2.SHP017A
PLZ.2.SHP017B 018A
PLZ.2.SHP018B
PLZ.2.SHP019

100.00
40.96
220.29
101.52

รวมพื้นที่ชั้นลาง
ชั้นที่ 1
พื้นที่ฝง Central โฟโตฮัท
พื้นที่ฝง Central HIS & HER
พื้นที่ฝง Robinson Samsonite
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
พื้นที่ฝง Central Q cut
Vaio
M SHOP
พื้นที่ฝง Central TOT SHOP
ธนาคารกรุงเทพ
DIRECT 2U
บางกอกสตูดิโอ
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
Campus Park

Babies Genius
มุมนมสด
ศูนยฝกวิชาชีพฯเชือกเทียน
หองวาง
Quality Kids
ตักกศิลา

พื้นที่ (ตรม.)

PLZ.3.FCS110
PLZ.3.FCS111
PLZ.3.FCS112
PLZ.3.FCS113-114
PLZ.3.FCS115
PLZ.3.FCS116

209.48
113.24
161.61
947.10
82.01
23.00
12.80
25.60
14.00
14.00
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ชั้น
Campus Park

โซน 3F Fashion

โซน Feelfit

ชื่อรานคา
Hi-tech Kids
ร.ร.ฟวเจอรคณิตศาสตรและภาษา
โรงเรียนกวดวิชาอาจารยปง
New Education World
โรงเรียนกวดวิชานวศึกษา (JIA)
โรงเรียนสอนศิลปะตนศิลป
Clay Works
PLZ.3.FCS125
ศูนยทันตกรรมฟวเจอร
พื้นที่สวนกลาง
ขนมจีนสตรีท
ตําตํา
SIRIUM BEAUTY CARE
รวมพื้นที่ชั้นที่ 3
รวมพื้นที่ทั้งหมด

เลขที่
PLZ.3.FCS117
PLZ.3.FCS118
PLZ.3.FCS119
PLZ.3.FCS120
PLZ.3.FCS121-122
PLZ.3.FCS123
PLZ.3.FCS124
PLZ.3.FAS012A
PLZ.3.FAS012B
PLZ.3.FAS013
PLZ.3.FAS014
PLZ.3.FFS017

พื้นที่ (ตรม.)
14.00
105.01
326.85
295.18
415.37
89.66
89.66
86.97
107.98
109.20
68.92
1,880.21
3,840.08

โครงสรางรายไดในชวง 3 ปที่ผานมา ดังนี้
รายละเอียด

2552

2553

2554

2555
6 เดือนแรก

รายไดคาเชา (ลานบาท)
• ผูเชาหลัก
• ผูเชารายยอย

25.1

27.7

28.7

15.9

จํานวนผูเชาทั้งหมด (ราย)(ก)
• ผูเชาหลัก
• ผูเชารายยอย

28

29

30

28

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร)

3,220

3,667

3,804

3,840

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)

99

95

100

93

คาเชาเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร)(ข)

656

661

630(ค)

744

ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
หมายเหตุ:
(ก)
ไมรวมผูเชาพื้นที่ในพื้นที่สวนกลาง
(ข)
เปนอัตราคาเชาเฉลี่ยของผูเชารายยอยไมรวมพื้นที่สวนกลาง
(ค)
มีการลดคาเชา เนื่องจากสถานการณน้ําทวมในไตรมาส 4
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ประเภทของผูเชาของพื้นที่เพิ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
จํานวน (ราย)

พื้นที่ (ตร.ม.)

รอยละของ
พื้นที่

โรงเรียนกวดวิชา

9

1,204

32

แฟชั่นและเสริมความงาม

6

774

20

อาหาร

3

240

6

10

1,156

30

-

466

12

28

3,840

100

ประเภทของผูเชา

อื่นๆ
หองวาง
รวม
ที่มา: บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

(3) สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับการลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1ดังตอไปนี้
(3.1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน
ผูใหเชา

บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด

ผูเชา

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

ทรัพยสินที่เชา

ที่ดินบางสวนตามโฉนดเลขที่ 310 ตั้งอยูที่ตําบลบึงทะเลสาบ (คลองรังสิต
ฝงเหนือ) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 106 ไร 2 งาน และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 92118 ตั้งอยูที่ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี เนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 67.5 ตารางวา

ระยะเวลาการเชา

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

หนาที่ของรังสิตพลาซา

(1) รังสิตพลาซาจะตองชําระคาเชาที่ดินที่เชาใหถูกตองครบถวน
(2) รังสิตพลาซาจะตองดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมอาคารและสิ่งปลูก
สรางบนที่ดินที่เชา ใหอยูในสภาพเรียบรอยและใชการไดดี ดวยคาใชจาย
ของรังสิตพลาซาเอง
(3) เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด รังสิตพลาซาจะตองสงมอบ
ที่ดินที่เชาพรอมกับทรัพยสินทั้งหมดตามที่กําหนดไวในสัญญาใหแก
พิพัฒนสินในสภาพใชงานตามปกติ (ยกเวนการสึกหรอหรือการเสื่อม
โทรมตามสภาพ)
(4) รังสิตพลาซาจะตองรับผิดชอบชดใชและกระทําการใดๆ เพื่อมิใหพิพัฒน
สิน ถูกเรียกรอ งหรือ ฟองรอ งใดๆ อัน เกิดจากการกอสรา งและดํา เนิน
โครงการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต บนที่ดินที่เชา และกระทําการ
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ใดๆ เพื่อมิใหพิพัฒนสินถูกเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามหนาที่ของรังสิตพลาซาที่มีอยูตามขอตกลง คํารับรองหรือ
ขอสัญญา หรือที่ เกิ ดขึ้นจากความประมาทเลินเลอของรัง สิตพลาซา
หรือตัวแทนตลอดจนลูกจางและคูสัญญาของรังสิตพลาซา
(5) รังสิตพลาซาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางและซอมแซม
ถนนและทางเดินเทาในบริเวณที่ดินที่เชา
(6) ภายใต เงื่ อ นไขและข อ ยกเว น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญา รั ง สิ ต พลาซ า จะขอ
ความยิ น ยอมจากพิ พั ฒ นสิ น เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรก อ นในการทํ า
สัญญาเชา หรือสัญญา คํามั่น หรือคําเสนอใดๆ ที่เกี่ยวของกับอาคารซึ่ง
มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกินกวา 3 ป อันตองจดทะเบียนการเชา
ทั้งนี้ พิพัฒนสินจะไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลสมควรมิได
(7) รังสิตพลาซาจะไมดัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใชอาคารสําหรับ
กิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่งซึ่งตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมิไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพิพัฒนสิน
(8) รังสิตพลาซาจะตองไมโอนสิทธิเรียกรองหรือสิทธิใด ๆ ของรังสิตพลาซา
ตามสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารซึ่งรังสิตพลาซาทํากับบุคคลภายนอกและ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือกอใหเกิดภาระติดพันโดยประการอื่น
โดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพิพัฒนสิน
(9) รั ง สิ ต พลาซ า จะต อ งไม แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาเช า อาคารศู น ย ก ารค า
ฟ ว เจอร พ าร ค รั ง สิ ต และสั ญ ญาให สิ ท ธิ ใ ช พื้ น ที่ ส ว นกลางและหา
ประโยชนอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ซึ่งรังสิตพลาซาทํากับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยมิไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากพิพัฒนสิน
(10) รัง สิตพลาซา จะตอ งจัดทํารายการสัญ ญาหรือ ขอ ตกลงใดๆ ที่รัง สิต
พลาซาไดเขา ทํา กับบุคคลภายนอกและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย
เกี่ยวกับการเซง การใหเชาที่ดินที่เชาและอาคารบนที่ดินที่เชา การให
เชาอุปกรณและเครื่องตกแตง และการใหบริการบนที่ดินที่เชาหรือใน
อาคารบนที่ดิน ที่เชา อัน มีระยะเวลาการเชา หรือใหบริการตั้งแตวัน ที่
1 มกราคม 2570 เปนตนไป และมอบใหแกพิพัฒนสิน ภายในเวลาที่
กําหนด
การประกันภัย

รังสิตพลาซาจะตองทําการประกันอัคคีภัยและวินาศภัยอื่นๆ คือการจลาจล
การระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแกสที่ใชประโยชนในทางการคา
ภัย ทางอากาศและเครื่ อ งบิ น ตก แผน ดิ น ไหว หรื อ ภั ย ธรรมชาติ อ ย า งอื่ น
สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรางตลอดจนทรัพยสินของรังสิตพลาซาที่กําหนด
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ไวในสัญญาทั้งหมด กับบริษัทประกันภัยที่พิพัฒนสินใหความเห็นชอบ ทั้งนี้
รังสิตพลาซาจะเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยเองแตเพียงผูเดียวและกรมธรรม
ประกัน ภัย จะตอ งระบุใ หพิพั ฒ นสิน เปน ผูรับ ประโยชน และรั ง สิตพลาซ า
จะตองสงสําเนากรมธรรมประกันภัยใหแกพิพัฒนสิน ทั้งนี้ จํานวนวงเงินที่
เอาประกันภัยตางๆ ดังกลาวจะเทากับมูลคาทรัพยสินที่จะสรางขึ้นแทนใหม
(replacement value) ของทรัพยสินของรังสิตพลาซา
ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย

ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นบนที่ดินที่เชาเกิดสูญหายหรือเสียหาย
ไมวาทั้งหมดหรือแคบางสวนก็ตาม รังสิตพลาซาจะตองแจงใหพิพัฒนสิน
ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่บริษัทประกันภัยไดแจงใหรังสิต
พลาซ า ทราบถึ ง จํ า นวนเงิ น ค า สิ น ไหมทดแทน ว า รั ง สิ ต พลาซ า มี ค วาม
ประสงคจะซอมแซมหรือสรางอาคารขึ้นใหมตามรูปแบบเดิมหรือไม หาก
รังสิตพลาซาตกลงซอมแซมหรือจัดสรางอาคารขึ้นใหม พิพัฒนสินจะจายคา
สินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันใหแกรังสิตพลาซาเปนงวดๆ ตาม
สัดสวนที่รังสิตพลาซาไดซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหม และเมื่อรังสิตพลาซา
ไดซอมแซมหรือจัดสรางขึ้นใหมภายในกําหนดเวลาตามที่ตกลงรวมกันแลว
รังสิตพลาซาจะมีสิทธิครอบครองใชที่ดินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ไดตอไป
ภายในกําหนดระยะเวลาการเชาที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ถาเงินคา
สินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยไมเพียงพอที่จะใชในการซอมแซม
หรือจัดสรางอาคารขึ้นใหม รังสิตพลาซาตกลงรับผิดชอบในเงินสวนที่ขาด
นั้ น เอง หากรั ง สิ ต พลาซ า ตกลงไม ซ อ มแซมหรื อ จั ด สร า งขึ้ น ใหม ต ามรู ป
แบบเดิมหรือรูปแบบอื่นใดที่คูสัญญาทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดลง

การโอนสิทธิการเชาและ รังสิตพลาซาจะตองไมโอนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ใหแกผูอื่น เวนแต
การใหเชาชวง
จะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพิพัฒนสิน
เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา และผล
ของการผิดนัดหรือผล
แหงการเลิกสัญญา

รังสิตพลาซามีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ไดเมื่อปรากฏเหตุการณใดเหตุการณ
หนึ่งดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่พิพั ฒนสินปฏิบัติผิดสัญญา หรือไมป ฏิบัติตามขอกําหนด
และไดทําการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลา
ที่กําหนด รังสิตพลาซามีสิทธิเลิกสัญญาไดทันที หากรังสิตพลาซามิได
ใชสิทธิเลิกสัญญา รังสิตพลาซาอาจเขาทําการแกไขเหตุแหงการผิด
สัญญาดังกลาวดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นทําการแกไข
แทนตน ในการนี้พิพัฒนสินตกลงรับผิดชอบชดใชคาใชจายทั้งหลายที่
รังสิตพลาซาไดจายไปเพื่อการดังกลาวใหแกรังสิตพลาซา
(2) เมื่อที่ดินที่เชา และ/หรือ สิ่งปลูกสรางใดๆ ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือ
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บางสวนถูกเวนคืน ถูกยึด หรือถูกครอบครองดวยประการใดๆ โดยรัฐ
ทั้งนี้ หากรังสิตพลาซามิไดใชสิทธิในการเลิกสัญญา รังสิตพลาซาตก
ลงเปนผูรับผิดชอบโดยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง ในการซอมแซม
แกไขหรือปรับปรุงที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นในที่ดินที่เชา
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเช า ที่ ดิ น ให แ ล ว เสร็ จ ใน
ระยะเวลาอันสมควร และในกรณีเชนนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงให
สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับตอไปเฉพาะสวนที่ดินที่มิไดถูกเวนคืน
ถูกยึด หรือถูกครอบครองดัง กลาวขางตน โดยพิพัฒนสินและรังสิต
พลาซาตกลงจะปรับอัตราคาเชาลดลงตามสวนที่ดินที่ถูกเวนคืน ถูกยึด
หรือถูกครอบครอง
พิพัฒนสินมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ไดเมื่อปรากฏเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อรังสิตพลาซาไมชําระคาหนาดิน หรือคาเชาเปนเวลาติดตอกัน 2
งวด และการไมชําระหนี้ดังกลาวไดลวงเลยเกินกวาระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่พิพัฒนสินไดใหคําเตือนเปนหนังสือใหรังสิตพลาซาแลว
และรังสิตพลาซายินยอมใหพิพัฒนสินเรียกคา เสียหายไดดวย
(2) เมื่อรังสิตพลาซาปฏิบัติผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือคํา
รั บ รองที่ ใ ห ไ ว ใ นสั ญ ญาฉบั บ นี้ แ ละมิ ไ ด ทํ า การแก ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห
ถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด พิพัฒนสินมีสิทธิเลิก
สัญญาฉบับนี้ไ ดทัน ที หากพิพัฒนสินมิไดใ ชสิท ธิในการเลิกสัญญา
พิพัฒนสินอาจเขาทําการแกไขเหตุแหงการผิดสัญญาดังกลาวนั้นดวย
ตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นทําการแกไขแทนตน ในการนี้รังสิต
พลาซาตกลงรับผิดชอบชดใชคาใชจายทั้งหลายที่พิพัฒนสินไดจายไป
เพื่อการดังกลาวใหแกพิพฒ
ั นสิน
(3) เมื่อศาลพิพากษาใหรังสิตพลาซาลมละลาย หรือมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของรั ง สิ ต พลาซ า หรื อ เมื่ อ ทรั พ ย สิ น ของรั ง สิ ต พลาซ า ทั้ ง หมดหรื อ
บางสวนถูกยึดหรืออายัดตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
หมายเหตุ : คูสัญญาไดดําเนินการจดทะเบียนการเชาตามสัญญาฉบับนี้เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
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(3.2)

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาอาคารสําหรับพื้นที่สวนเพิ่ม
3,840 ตารางเมตร (สํ า หรั บ ระยะเวลาการเช า ตั้ ง แต วั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาฉบั บ นี้
ถึงป พ.ศ. 2569)

ผูใหเชา

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

ผูเชา

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

ทรัพยสินที่เชา

พื้ น ที่ เ ช า เพิ่ ม เติ ม ในอาคารโครงการ ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต คิ ด เป น เนื้ อ ที่
ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร (“พื้นที่เชาเพิ่มเติม”) และอุปกรณสวนควบ
ตางๆ ที่ติดตั้งและใชงานอยูในพื้ นที่เชาเพิ่มเติม (“อุปกรณเพิ่มเติม”) ทั้ง นี้
คู สั ญ ญารั บ ทราบและตกลงให คํ า ว า “ทรั พ ย ที่ เ ช า ” ในสั ญ ญาเช า อาคาร
ศูน ย การค า ฟ ว เจอร พาร ค รัง สิ ต หมายความรวมถึ ง พื้ น ที่ เชา เพิ่ ม เติม และ
อุ ป กรณ เ พิ่ ม เติ ม และ คํ า ว า “อุ ป กรณ ” ในสั ญ ญาเช า อาคารศู น ย ก ารค า
ฟวเจอร พารค รังสิต หมายความรวมถึงอุปกรณเพิ่มเติมที่ระบุไวในสัญญา
แกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ดวย

ระยะเวลาการเชา

ประมาณ 14 ป ตั้งแต นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมจนถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด

เมื่อรังสิตพลาซาไดสิทธิในการตออายุสัญญาเชาที่ดินออกไปอีก รังสิตพลาซา
ยินยอมใหคํามั่นแกกองทุนรวม โดยจะใหกองทุนรวมมีสิทธิเชาทรัพยที่เชา
ตอ ไปอี กเปน ระยะเวลาเท า กับ ระยะเวลาที่รัง สิตพลาซา ได รับ การตอ อายุ
สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น นั บ แต วั น ที่ สั ญ ญาเช า สิ้ น สุ ด ลง รั ง สิ ต พลาซ า จะแจ ง ให
กองทุนรวมทราบถึงการไดรับการตออายุสัญญาเชาที่ดินดังกลาว

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด

หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชาทรัพยที่เชาตอไป กองทุนรวม
จะตองแจงใหรังสิตพลาซาทราบภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาคูสัญญา
ตกลงทําสัญญาเชาใหมโดยมีเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนอัตราคาเชา
และระยะเวลาการเชาที่คูสัญญาจะตองตกลงกันใหม) ทั้งนี้ การเชาดังกลาว
ตองมีระยะเวลาไมเกินระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินตามที่รังสิต
พลาซามีสิทธิในการตออายุสัญญาเชาที่ดิน

คาเชา

กองทุนรวมจะตองชําระคาตอบแทนการใหเชาพื้นที่เชาเพิ่มเติมและอุปกรณ
เพิ่มเติมใหแกรังสิตพลาซาเปนจํานวนทั้งสิ้น 227,000,000 บาท โดยจะชําระทั้ง
จํานวนในวันที่จดทะเบียนการเชาตามสัญญาฉบับนี้ตอสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ

หนาที่ของกองทุนรวม

(1) กองทุ น รวมตกลงปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดในสั ญ ญาฉบั บ นี้ ตลอดจน
ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่รังสิตพลาซาไดกําหนด และประกาศซึ่งใช
กั บ กองทุ น รวมทุ ก ราย รวมถึ ง ควบคุ ม ดู แ ลให ผู เ ช า ช ว งปฏิ บั ติ ต าม
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ระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย
(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ในทรัพย
ที่เชา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของทรัพยที่เชา เวนแตจะ
เปนการปรับปรุงทรัพยที่เชาเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม โดยกองทุนรวมตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลงพื้นที่ใน
ทรัพยที่เชาและไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากรังสิตพลาซา
(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสรางสิ่งปลูก
สร า ง หรื อ ส ว นควบ หรื อ การแก ไ ขดั ด แปลงส ว นใดๆ ในทรั พ ย ที่ เ ช า
ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บุ ค คลหรื อ อาคารอื่ น ใด หรื อ การทํ า ผิ ด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใด
(4) กองทุ น รวมตกลงรั บ ผิ ด ชดใช ต อ รั ง สิ ต พลาซ า ในค า เสี ย หายและ
คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองในการ
ปฏิบัติหนาที่ ไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือที่เกิด
จากความประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้ เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือการ
ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดของรังสิตพลาซา ในฐานะผูใหเชา
(5) กองทุ น รวมมี ห น า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษา ซ อ มแซม และปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย ที่ เ ช า
เพื่ อ ให ท รั พ ย ที่ เ ช า คงอยู ใ นสภาพที่ ดี (Maintenance) หรื อ การ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการตกแตงภายใน (Renovation) ดวยคาใชจาย
ของกองทุนรวมเอง
(6) กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่
เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชานับแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้
หนาที่ของรังสิตพลาซา (1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยที่เชา และ
พื้นที่ตางๆ ของอาคารโครงการ ฟ วเจอร พารค รัง สิต ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมอยูภายใตสิทธิการเชา หรือสิทธิการใช
ประโยชน ข องบุ ค คลภายนอก เช น เดี ย วกั บ ผู เ ช า รายอื่ น ๆ ของรั ง สิ ต
พลาซา
(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลางและสาธารณูปโภค
ทั้งหมดสําหรับทรัพยที่เชา ตลอดอายุสัญญาเชา
(3) รังสิตพลาซาตกลงบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร
ทันทีที่ทราบวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ
สถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบตอการใชทรัพยของ
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กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้
(4) ในกรณีที่รั ง สิตพลาซา พัฒ นาอาคารพาณิชย อาคารสํา นั ก งาน หรื อ
อาคารศูนยการคาใดๆ บนที่ดินที่เชาหรือที่ดินขางเคียงที่รังสิตพลาซาจะ
ไดมาหรือจะไดเชาในอนาคต เมื่อรังสิตพลาซาไดพัฒนาหรือกอสราง
อาคารดังกลาวแลวเสร็จ รังสิตพลาซาจะตองเสนอตอกองทุนรวมเพื่อ
พิจารณาวากองทุนรวมจะเชาทรัพยสินที่สรางเสร็จนั้นเพิ่มเติมหรือจะ
ซื้อทรัพยสินนั้นหรือไม เมื่อกองทุนรวมไดแสดงเจตนาที่จะซื้อหรือเชา
ทรัพยสินนั้นแลว รังสิตพลาซาตกลงที่จะใหเชาหรือขายทรัพยสินนั้นแก
กองทุ น รวมและรั ง สิ ต พลาซ า ตกลงที่ จ ะไม เ สนอต อ บุ ค คลภายนอก
เพื่อ ใหเชา หรือ ซื้อ ทรัพ ยสิน นั้น เวน แตก องทุน รวมไดป ฏิเสธเปน ลาย
ลักษณอักษรตอรังสิตพลาซาที่จะเชาหรือซื้อทรัพยสินนั้นแลว
(5) รั ง สิ ต พลาซ า มี ห น า ที่ ซ อ มแซมเหตุ ชํ า รุ ด บกพร อ งของโครงสร า ง
(Structure) ของอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
(6) รังสิตพลาซาตกลงจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมและอากรแสตมปในการ
จดทะเบี ย นการแกไ ขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาเช า อาคารศูน ย ก ารคา ฟ ว เจอร
พารค รังสิต กับเจาพนักงานที่ดิน
การประกันภัย

(1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกันภัยสิทธิการเชาและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) สําหรับทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของตนเอง
(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง
(3) รัง สิต พลาซา จะเปน ผูเ อาประกัน สํา หรั บ ประกัน การเสี่ยงภัยทุ กชนิ ด
(All Risk Insurance) สําหรับอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
ซึ่งรวมถึงทรัพยที่เชา และกําหนดใหรังสิตพลาซาเปนผูรับผลประโยชน
ในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยที่เชา ดวยคาใชจายของ
รังสิตพลาซาเอง
(4) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะจัดใหมีการประกันภัยเพื่อความรับผิด
ตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับพื้นที่
ที่เกี่ยวของตามปกติธุรกิจของตน ตลอดระยะเวลาการเชาดวยคาใชจาย
ตนเอง

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย (1) ในกรณี ที่ ท รั พ ย ที่ เ ช า เกิ ด ความเสี ย หายบางส ว นไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดๆ
หรือถูกทําลาย
นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ใหสัญญาฉบับนี้
ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยที่เชาในสวนที่ไมเสียหาย
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และยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได
(2) หากทรั พ ย ที่ เ ช า ได รั บ ความเสี ย หาย และกองทุ น รวมไม ส ามารถใช
ประโยชนในทรัพยที่เชาไดโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวของ หรืออาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใชงานไดเกินกวารอยละ 50
ของพื้ น ที่ ข องอาคาร หรื อ ในกรณี อื่ น ใดที่ เ ป น ความคุ ม ครองภายใต
ประกันคุมครองสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจัดทําขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของ
กองทุนรวมภายใตสัญญาฉบับนี้ (“เหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการ
เชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้
ก. ใหสัญญาสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตรังสิตพลาซา
ยืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหม
ข. ในกรณีที่รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่
เช า ขึ้ น ใหม รั ง สิต พลาซ า ตกลงจะสร า งทรั พ ย ที่เ ช า ขึ้ น ใหมด ว ย
คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
ค. รังสิตพลาซาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบแปลน
แผนงาน และขอผูกพันตามที่รังสิตพลาซามีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน
และรัง สิตพลาซา จะต อ งดํา เนินการกอสรา งใหแ ลวเสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยทรัพยที่ เชาที่กอ สรางขึ้นใหมตองอยูใ น
สภาพที่ ไ ม ดอ ยไปกว า สภาพของทรั พ ย ที่ เ ชา ในวั น ก อ นวั น ที่ เกิ ด
ความเสียหายดังกลาว
ใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผล
ตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยที่
เชาตามสัญญาฉบับนี้
(3) หากทรั พ ย ที่ เ ช า ได รั บ ความเสี ย หายบางส ว นไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดๆ
นอกเหนื อ จากเหตุ คุ ม ครองภายใต ป ระกั น สิ ท ธิ ก ารเช า โดยยั ง คง
สามารถใชทรัพยที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได
รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยที่เชาใหคงเดิมดวยคาใชจาย
ของรังสิตพลาซาเอง
(4) หากรังสิตพลาซาไมเริ่มดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการซอมแซมอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองทุนรวมมี
สิทธิในการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนที่บริษัทผูรับประกันอนุมัติใน
การซอมแซมอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมด หรือแตบางสวนใหแกบุคคล
ใดๆ เวนแต (ก) รังสิตพลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปน
การนํ า ทรั พ ย ที่ เ ช า ออกให บุ ค คลภายนอกเช า ช ว งพื้ น ที่ ภ ายในทรั พ ย ที่ เ ช า
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(“ผูเชาพื้นที่รายยอย”) ภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้
ระยะเวลาการเชาจะตองไมเกินกวาระยะเวลาการเชาของกองทุนรวมที่เหลืออยู
เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง (ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
การเลิกสัญญา
สัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค
รัง สิ ต หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที่ ใ ห ไ ว ใ นสั ญ ญาฉบับ นี้ ห รื อ สั ญ ญาดั ง กล า ว
ขางตน และไมสามารถดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่คูสัญญาได
ตกลงกัน
(ข) รั ง สิ ต พลาซ า ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาด หรื อ ถู ก ศาลสั่ ง ให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท หรือการชําระบัญชี หรือ มี
การร อ งขอให ฟ น ฟู กิ จ การของรั ง สิ ต พลาซ า ต อ ศาลหรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลตอความสามารถของรังสิตพลาซาในการชําระหนี้
หรือปฏิบัติตามสัญญา
(ค) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
หรือผิดคํา รับรองที่ใ หไ วในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถดําเนินการ
แกไขภายในระยะเวลาที่คูสัญญาไดตกลงกัน
(ง) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชา
(จ) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา
(ฉ) การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟว
เจอรพารค
(ช) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ
(ซ) ทรัพยที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อ
การเวนคืน และ (ก) พื้นที่เชาในสวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นที่เกินกวารอยละ
10 ของพื้นที่รวมของทรัพ ยที่เชา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้น ที่
นอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา แตสงผลใหกองทุน
รวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคของสัญญา
เชาอยางมีนัยสําคัญ
(ฌ) หากทรัพยที่เชาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา ใหสัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เวนแตภายใน
ระยะเวลาดั งกล า ว รั ง สิ ต พลาซ า ยื น ยั น ความประสงคว า จะก อ สรา ง
ทรั พ ยที่ เ ชา ขึ้ น ใหม แ ละกองทุน รวมได แ จ ง ให รั ง สิ ต พลาซ า ทราบเป น
ลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว
มิไดเปนผลจากการที่รัง สิตพลาซาไมปฏิบัติหนา ที่หรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก
กองทุนรวมจากเหตุดังกลาวโดยใหถือ วาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับ นี้
สิ้นสุดลง
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ข) กองทุนรวมอาจบอกเลิก
สัญญาได โดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา
(3) ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ (ค) หรื อ ข อ (ช) และ
เหตุก ารณดังกลา วมิไ ดเ ปนผลจากการที่ก องทุน รวมไมป ฏิ บัติห นา ที่
หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดตามสั ญ ญานี้ กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ เ รี ย ก
คาเสียหายจากรังสิตพลาซาเนื่องจากเหตุดังกลาว โดยใหถือวาไมมีผล
ทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ง) ขอ (จ) หรือ (ฉ) ใหถือวา
สั ญ ญาฉบั บ นี้ สิ้ น สุ ด ลงโดยที่ คู สั ญ ญาแต ล ะฝ า ยไม มี สิ ท ธิ เ รี ย ก
คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
(5) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ซ) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้
สิ้น สุดลงเมื่อ การเวนคืน ทรัพยที่เชา ซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนด เสร็จ
สมบูรณหรือเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนด ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใช
สิทธิบอกเลิกสัญญาเชาเนื่องจากมีการเวนคืนนอยกวารอยละ10 ของ
พื้นที่รวมของทรัพยที่เชา และสวนที่ถูกเวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญใน
การใชประโยชนในทรัพยที่เชา รังสิตพลาซาและกองทุนรวมจะเจรจา
และตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชาใหม
(6) เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงดวยเหตุครบกําหนดอายุสัญญาเชาหรือ
เหตุอื่นใด กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยที่เชาคืน ตามสภาพที่เปนอยู ณ
เวลานั้น
(7) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวในขอ (ก) และขอ (ค)
หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาที่มิไดปฏิบัติผิดสัญญา คูสัญญา
ดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองที่
ใหไวในสัญญาฉบับนี้ได เมื่อคูสัญญายอมรับการชําระคาเสียหายเพื่อ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาวระงับ
สิ้นลง
(8) ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมได ใ ช สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาตามเงื่ อ นไขใดๆ ที่
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กําหนดแลวโดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงตาม
ระยะเวลาที่กองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวมจะไดรับชําระคาเสียหาย
คาเชาทรัพยที่เชาคงเหลือ ยกเวนการสิ้นสุดลงของสัญญาตามขอ (ฌ)
(9) ภายหลังจากที่สัญญาเชาสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา
อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของรังสิตพลาซา เวนแตการสิ้นสุดลงของ
สัญญาตามขอ (ฌ) รังสิตพลาซาตกลงคืนคาเชาใหแกกองทุนรวมตาม
สัดสวนของระยะเวลาเชาคงเหลือ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่กําหนด
คูสัญญาฝายที่ไมไดปฏิบัติผิดสัญญา มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
หมายเหตุ : คูสัญญาจะดําเนินการจดทะเบียนการเชาพื้นที่เพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้

(3.3)

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาอาคาร
(สําหรับระยะเวลาการเชาตั้งแตป พ.ศ. 2570 ถึง ป พ.ศ. 2584)

ผูใหเชา

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

ผูเชา

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

ทรัพยสินที่เชา

พื้น ที่ บ างสว นของอาคารโครงการ ฟ ว เจอร พารค รั ง สิ ต อาคารเลขที่ 94
ปลูกสรางบนที่ดินโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งเปนอาคาร 5 ชั้น (รวมชั้น
ใตดิน 1 ชั้น) ตั้งอยูบนศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิ ป ต ย อํ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี รวมเป น พื้ น ที่ เ ช า ประมาณ
56,905.74 ตารางเมตร รวมถึงอุปกรณสวนควบที่ตั้งอยูในทรัพยที่เชาดวย

ระยะเวลาการเชา

15 ป ตั้งแต นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2584

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด

เมื่อรังสิตพลาซาไดสิทธิในการตออายุสัญญาเชาที่ดินออกไปอีก รังสิตพลาซา
ยินยอมใหคํามั่นแกกองทุนรวม โดยจะใหกองทุนรวมมีสิทธิเชาทรัพยที่เชา
ตอ ไปอี กเปน ระยะเวลาเทา กับ ระยะเวลาที่รัง สิ ตพลาซ า ไดรั บ การตอ อายุ
สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น นั บ แต วั น ที่ สั ญ ญาเช า สิ้ น สุ ด ลง รั ง สิ ต พลาซ า จะแจ ง ให
กองทุนรวมทราบถึงการไดรับการตออายุสัญญาเชาที่ดินดังกลาว

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด

หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชาทรัพยที่เชาตอไป กองทุนรวม
จะตองแจงใหรังสิตพลาซาทราบภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาคูสัญญา
ตกลงทําสัญญาเชาใหมโดยมีเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนอัตราคาเชา
และระยะเวลาการเชาที่คูสัญญาจะตองตกลงกันใหม) ทั้งนี้ การเชาดังกลาว
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ตองมีระยะเวลาไมเกินระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินตามที่รังสิต
พลาซามีสิทธิในการตออายุสัญญาเชาที่ดิน
คาเชา

กองทุนรวมตกลงชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาใหแกรังสิตพลาซาเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 891 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)โดยจะชําระทั้งจํานวนในวันที่จด
ทะเบียนการเชาตามสัญญาฉบับนี้ตอสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และชําระ
คาเชาพื้นที่และคาเชาอุปกรณเปนรายเดือน ตั้งแตป พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2584
โดยในป พ.ศ. 2570 กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาพื้นที่และคาเชาอุปกรณ
จํานวนประมาณ 430 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ
3 ทุกปจนถึงป 25841

หนาที่ของกองทุนรวม

(1) กองทุ น รวมตกลงปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดในสั ญ ญาฉบั บ นี้ ตลอดจน
ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่รังสิตพลาซาไดกําหนด และประกาศซึ่ง
ใชกับกองทุนรวมทุกราย รวมถึง ควบคุมดูแลใหผูเชาชวงปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย
(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ในทรัพย
ที่เชา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของทรัพยที่เชา เวนแต
จะเปนการปรับปรุงทรัพยที่เชาเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลง
พื้นที่ในทรัพ ยที่เชาและไดรับความยินยอมลวงหนา เปนหนังสือ จาก
รังสิตพลาซา
(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสรางสิ่งปลูก
สร า ง หรื อ ส ว นควบ หรื อ การแก ไ ขดั ด แปลงสว นใดๆ ในทรัพ ย ที่เ ช า
ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บุ ค คลหรื อ อาคารอื่ น ใด หรื อ การทํ า ผิ ด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใด
(4) กองทุ น รวมตกลงรั บ ผิ ด ชดใช ต อ รั ง สิ ต พลาซ า ในค า เสี ย หายและ
คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองในการ
ปฏิบัติหนาที่ ไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือที่เกิด
จากความประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้ เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอ
หรือความบกพรองในการปฏิบัติ หนาที่ ห รือการไมป ฏิบัติตามหนา ที่
หรือการปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดของรังสิตพลาซา ในฐานะผูใหเชา
(5) กองทุ น รวมจะไมกระทําการใดๆ ซึ่ งอาจเปนผลใหการประกัน ภัย ใน
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต เปนโมฆะหรือเปนโมฆียะ หรือ
อัตราเบี้ยประกันภัยอาจจะตองเพิ่มขึ้น และจะตองไมอนุญาตใหบุคคลอื่น
รวมถึงผูเชาชวง ทําการดังกลาวดวย และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
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ของผู รั บ ประกั น ภั ย และหน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น
อัคคีภัยสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
(6) กองทุนรวมมีหนาที่บํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยที่เชาเพื่อให
ทรัพยที่เชาคงอยูในสภาพที่ดี (Maintenance) หรือการดําเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการตกแตงภายใน (Renovation) ดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง
(7) กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่
เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชานับแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้
หนาที่ของรังสิตพลาซา

(1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยที่เชา และ
พื้นที่ตางๆ ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมอยูภายใตสิทธิการเชา หรือสิทธิการใช
ประโยชนข องบุค คลภายนอก เชนเดี ย วกับ ผู เชา รายอื่น ๆ ของรั ง สิต
พลาซา
(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลางและสาธารณูปโภค
ทั้งหมดสําหรับทรัพยที่เชา ตลอดอายุสัญญาเชา
(3) รังสิตพลาซาตกลงบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร
ทันทีที่ทราบวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอ
สถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบตอการใชทรัพยของ
กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้
(4) ในกรณีที่รัง สิตพลาซาพัฒนาอาคารพาณิชย อาคารสํ านักงาน หรือ
อาคารศูนยการคาใดๆ บนที่ดินที่เชาหรือที่ดินขางเคียงที่รังสิตพลาซา
จะไดมาหรือจะไดเชาในอนาคต เมื่อรังสิตพลาซาไดพัฒนาหรือกอสราง
อาคารดังกลาวแลวเสร็จ รังสิตพลาซาจะตองเสนอตอกองทุนรวมเพื่อ
พิจารณาวากองทุนรวมจะเชาทรัพยสินที่สรางเสร็จนั้นเพิ่มเติมหรือจะ
ซื้อทรัพยสินนั้นหรือไม เมื่อกองทุนรวมไดแสดงเจตนาที่จะซื้อหรือเชา
ทรัพยสินนั้นแลว รังสิตพลาซาตกลงที่จะใหเชาหรือขายทรัพยสินนั้นแก
กองทุ น รวมและรั ง สิ ต พลาซ า ตกลงที่ จ ะไม เ สนอต อ บุ ค คลภายนอก
เพื่อใหเชาหรือซื้อทรัพยสินนั้น เวนแตกองทุนรวมไดปฏิเสธเปนลาย
ลักษณอักษรตอรังสิตพลาซาที่จะเชาหรือซื้อทรัพยสินนั้นแลว
(5) รั ง สิ ต พลาซ า มี ห น า ที่ ซ อ มแซมเหตุ ชํ า รุ ด บกพร อ งของโครงสร า ง
(Structure) ของอาคาร โครงการ ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต ในส ว นที่
เกี่ยวกับทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชา
(6) รังสิตพลาซาตกลงจะเปนผูชําระคาอากรแสตมป รวมถึงคาใชจายอื่นใด
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อั น เกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นการเช า ทรั พ ย ที่ เ ช า และการเช า ภายใต
สั ญ ญาฉบั บ นี้ รวมถึ ง การต อ อายุ สั ญ ญาเช า ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้
การประกันภัย

(1) กองทุ น รวมจะเป น ผู เ อาประกั น ภั ย และเป น ผู รั บ ประโยชน สํ า หรั บ
การประกันภัยสิทธิการเชาและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) สําหรับทรัพยที่เชาดวยคาใชจายของตนเอง
(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง
(3) รัง สิตพลาซา จะเปนผูเอาประกัน สํา หรับ ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
(All Risk Insurance) สําหรับอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่ง
รวมถึงทรัพยที่เชา และกําหนดใหรังสิตพลาซาและ/หรือ บุคคลอื่น ที่
รังสิตพลาซาจะกําหนดเปนผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่
จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยที่เชา ดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
(4) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะจัดใหมีการประกันภัยเพื่อความรับผิด
ตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับพื้นที่
ที่ เ กี่ ย วข อ งตามปกติ ธุ ร กิ จ ของตน ตลอดระยะเวลาการเช า ด ว ย
คาใชจายตนเอง

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย

(1) ในกรณี ที่ ท รั พ ย ที่ เ ช า เกิ ด ความเสี ย หายบางส ว นไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดๆ
นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ใหสัญญาฉบับนี้
ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยที่เชาในสวนที่ไมเสียหาย
และยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได
(2) หากทรั พ ย ที่ เ ช า ได รั บ ความเสี ย หาย และกองทุ น รวมไม ส ามารถใช
ประโยชนในทรัพยที่เชาไดโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวของ หรืออาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใชงานไดเกินกวารอยละ 50
ของพื้น ที่ ข องอาคาร หรื อ ในกรณี อื่ น ใดที่เ ป น ความคุ ม ครองภายใต
ประกันคุมครองสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจัดทําขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิ
ของกองทุนรวมภายใตสัญญาฉบับนี้ (“เหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิ
การเชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้
ก. ใหสัญญาสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตรังสิตพลาซา
ยืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหม
ข. ในกรณีที่รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่
เช า ขึ้ น ใหม รั ง สิ ต พลาซ า ตกลงจะสร า งทรั พ ย ที่ เ ช า ขึ้ น ใหม ด ว ย
คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
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ค. รั ง สิ ต พลาซ า จะเป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด ให มี ก ารก อ สร า งตามแบบ
แปลน แผนงาน และขอผูกพันตามที่รังสิตพลาซามีอยูตามสัญญา
เชาที่ดิน และรังสิตพลาซาจะตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยทรัพยที่เชาที่กอสรางขึ้นใหมตอง
อยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพของทรัพยที่เชาในวันกอนวันที่
เกิดความเสียหายดังกลาว ใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา
ตามสั ญ ญาฉบั บ นี้ ยั ง คงมี ผ ลต อ ไปจนกว า จะได มี ก ารก อ สร า ง
ทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยที่เชาตามสัญญาฉบับนี้

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง

(3)

หากทรั พ ย ที่ เ ช า ได รั บ ความเสี ย หายบางส ว นไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดๆ
นอกเหนื อ จากเหตุ คุ ม ครองภายใต ป ระกั น สิ ท ธิ ก ารเช า โดยยั ง คง
สามารถใชทรัพยที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไป
ได รั ง สิ ต พลาซ า จะดํ า เนิ น การซ อ มแซมทรั พ ย ที่ เ ช า ให ค งเดิ ม ด ว ย
คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง

(4)

หากรังสิตพลาซาไมเริ่มดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการซอมแซมอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองทุนรวม
มี สิ ท ธิ เ รี ย กให รั ง สิ ต พลาซ า ดํ า เนิ น การซ อ มแซมอาคาร โครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งนี้ หากรังสิตพลาซาเพิกเฉยไมดําเนินการตามที่
กองทุนรวมเรียกรอง กองทุนรวมอาจดําเนินการใชสิทธิตามกฎหมาย
เพื่อบังคับใหรังสิตพลาซาดําเนินการดังกลาวตอไป

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคล
ใดๆ เวนแต (ก) รังสิตพลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปน
การนํา ทรัพ ยที่ เชา ออกให บุ ค คลภายนอกเช า ช ว งพื้ น ที่ ภ ายในทรัพ ยที่ เช า
(“ผูเชาพื้นที่รายยอย”) ภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้
ระยะเวลาการเช า จะต อ งไม เ กิ น กว า ระยะเวลาการเช า ของกองทุ น รวมที่
เหลืออยู

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง (ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
การเลิกสัญญา
สัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค
รังสิต หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาดังกลาว
ขางตน และไมสามารถดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่คูสัญญาได
ตกลงกัน
(ข) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถดําเนินการ
แกไขภายในระยะเวลาที่คูสัญญาไดตกลงกัน
(ค) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชา
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(ง) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา
(จ) การเลิ ก กองทุ น รวมตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในโครงการจั ด การ
กองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ฟวเจอรพารค
(ฉ) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ
(ช) ทรัพยที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อ
การเวนคื น และ (ก) พื้น ที่เ ชา ในสว นที่ ถูก เวนคื น นั้ น มี พื้ น ที่เ กิน กว า
รอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยที่เชา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมี
พื้น ที่น อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของพื้ น ที่ร วมของทรัพ ย ที่เ ช า แตส ง ผลให
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคของ
สัญญาเชาอยางมีนัยสําคัญ
(ซ) หากทรัพยที่เชาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา ใหสัญญา
ฉบั บ นี้ สิ้ น สุ ด ลงภายหลั ง จากพ น ระยะเวลาที่ กํ า หนด ทั้ ง นี้ เว น แต
ภายในระยะเวลาดั ง กล า ว รั ง สิ ต พลาซ า ยื น ยั น ความประสงค ว า จะ
กอสรางทรัพยที่เชาขึ้นใหมและกองทุนรวมไดแจงใหรังสิตพลาซาทราบ
เปนลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว
มิไดเปนผลจากการที่รังสิตพลาซาไมปฏิบัติหนาที่หรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก
กองทุนรวมจากเหตุดังกลาวโดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลง
(2) ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ (ข) หรื อ ข อ (ฉ) และ
เหตุการณดัง กลาวมิไ ดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนา ที่
หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดตามสั ญ ญานี้ กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ เ รี ย ก
คาเสียหายจากรังสิตพลาซาเนื่องจากเหตุดังกลาว โดยใหถือวาไมมีผล
ทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ค) ขอ (ง) หรือ (จ) ใหถือวา
สั ญ ญาฉบั บ นี้ สิ้ น สุ ด ลงโดยที่ คู สั ญ ญาแต ล ะฝ า ยไม มี สิ ท ธิ เ รี ย ก
คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ช) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลงเมื่อการเวนคืนทรัพยที่เชาซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนด เสร็จ
สมบูรณหรือเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนด ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใช
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สิทธิบอกเลิกสัญญาเชาเนื่องจากมีการเวนคืนนอยกวารอยละ10 ของ
พื้นที่รวมของทรัพยที่เชา และสวนที่ถูกเวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญใน
การใชประโยชนในทรัพยที่เชา รังสิตพลาซาและกองทุนรวมจะเจรจา
และตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชาใหม
(5) เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงดวยเหตุครบกําหนดอายุสัญญาเชาหรือ
เหตุอื่นใด กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยที่เชาคืน ตามสภาพที่เปนอยู ณ
เวลานั้น
(6) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวในขอ (ก) และขอ
(ข) หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ คู สั ญ ญาที่ มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญา
คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือ
ผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ได เมื่อคูสัญญายอมรับการชําระ
ค า เสี ย หายเพื่ อ เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ให ถื อ ว า เหตุ ผิ ด
สัญญาดังกลาวระงับสิ้นลง
(7) ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมได ใ ช สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาตามเงื่ อ นไขใดๆ ที่
กําหนดแลวโดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงตาม
ระยะเวลาที่กองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวมยังคงมีหนาที่จะตอง
ชําระคาเชาสําหรับระยะเวลาที่เหลือดังกลาวตามสัดสวน รวมทั้งปฏิบัติ
ตามหนาที่และภาระผูกพันที่กําหนดจนกวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(8) หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่
กําหนดไวในขอ (ก) (ข) หรือ (ฉ) คูสัญญาฝายที่ไมไดปฏิบัติผิดสัญญา
มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากคูสัญญา
อีกฝายหนึ่ง
หมายเหตุ:

1

คาเชาพื้นที่และคาเชาอุปกรณรายเดือนดังกลาวไดถูกสะทอนอยูในมูลคาสินทรัพยตามรายงานการ
ประเมินราคาโดยผูประเมินราคาแลว
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(3.4)

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน
อาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต
(สําหรับระยะเวลาการเชาตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ถึงป พ.ศ. 2569)

ผูใหเชา

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

ผูเชา

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

ทรัพยสินตามสัญญา

พื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต
จํ า นวน 992 ตารางเมตร (เรี ย กว า “พื้ น ที่ ส ว นกลางเพิ่ ม เติ ม ”) ออกหา
ประโยชนกับบุคคลภายนอกในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใช
พื้นที่หรือรูปแบบอื่นในรูปแบบหนึ่งตามที่กําหนดในสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่
และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต คูสัญญารับทราบ
และตกลงให คํ า ว า “พื้ น ที่ ส ว นกลาง” ในสั ญ ญาให สิ ท ธิ ใ ช พื้ น ที่ แ ละหา
ประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หมายความรวมถึงพื้นที่
สวนกลางเพิ่มเติมที่ระบุไวในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ดวย

ระยะเวลาการใหสิทธิ

ประมาณ 14 ป ตั้งแตนับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

สิทธิและเงื่อนไขในการ ในกรณีที่กองทุนรวมตกลงเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป รังสิต
ตออายุสัญญาเมื่อ
พลาซาตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิใช และ/หรือหาประโยชนจากทรัพยสิน
สัญญาครบกําหนด
ตามสัญญาตอไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่กองทุนรวมตกลงเชา
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป
คาเชา

ไมมี

หนาที่ของกองทุนรวม

(1) กองทุนรวมตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ระเบียบและ
กฎเกณฑ ต า งๆ ที่ รั ง สิ ต พลาซ า ได กํ า หนด รวมถึ ง ควบคุ ม ดู แ ลให
บุคคลภายนอกปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย
(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ใน
ทรัพยสินตามสัญญา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของ
ทรัพยสินตามสัญญา เวนแตจะเปนการปรับปรุงทรัพยสินตามสัญญา
เพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม โดยที่กองทุน
รวมตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลงพื้นที่ในทรัพยสินตามสัญญา
และไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากรังสิตพลาซา
(3) กองทุ น รวมตกลงรั บ ผิ ด ชดใช ค า เสี ย หาย ในกรณี ที่ ก ารก อ สร า ง
สิ่งปลูกสราง หรือสวนควบ หรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยสิน
ตามสัญญา กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือ
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กระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
(4) กองทุ น รวมตกลงรั บ ผิ ด ชดใช ต อ รั ง สิ ต พลาซ า ในค า เสี ย หายและ
คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองใน
การปฏิ บัติ ห น า ที่ หรื อ ปฏิบั ติ ห น า ที่ ผิ ด พลาด หรื อ ที่ เ กิ ด จากความ
ประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เวน
แตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความ
บกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือการไมปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติ
หนาที่ผิดพลาดของรังสิตพลาซาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม
(5) กองทุ น รวมตกลงว า จะไม นํ า พื้ น ที่ ส ว นกลางออกหาประโยชน ใ น
ลักษณะที่อาจขัดหรือแยงกับรูปแบบ (Concept) ในการดําเนินธุรกิจ
ของรังสิตพลาซาสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
(6) สําหรับการหาประโยชนในพื้นที่สวนกลาง กองทุนรวมจะตองคํานึงถึง
ความสะดวกปลอดภัยของผู เชา ผูมารับบริการในอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต
(7) กองทุ น รวมมี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การใดๆ เกี่ ย วกั บ การตกแต ง ภายใน
(Renovation) ของพื้ น ที่ ส ว นกลางและผนั ง ภายนอกของอาคาร
โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง
(8) กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่
ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญานับแตวันที่ทํา
สัญญา
(9) กองทุนรวมตกลงจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชา
คาอากรแสตมป รวมถึงคาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน
การเชาทรัพยสินตามสัญญาตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กําหนดใน
สัญญาฉบับนี้
หนาที่ของรังสิตพลาซา

(1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยสินตามสัญญา
อยางเต็มที่ ตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้
(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลาง และสาธารณูปโภค
ทั้งหมดสําหรับทรัพยสินตามสัญญา ตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ
(3) รัง สิต พลาซา ตกลงบอกกล า วใหก องทุ น รวมทราบเปน ลายลั ก ษณ
อั ก ษรทั น ที ที่ ท ราบว า เกิ ด เหตุ ก ารณ ใ ดๆ ที่ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี
ผลกระทบตอสถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญซึ่ง
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือมีผลกระทบตอการใช
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ทรัพยสินตามสัญญา
(4) รั ง สิ ต พลาซ า มี ห น า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษา ซ อ มแซมเหตุ ชํ า รุ ด บกพร อ งของ
โครงสราง (Structure) และปรับปรุงพื้นที่สวนกลาง (Common Area)
พื้น ที่จอดรถยนต และพื้น ที่ผนัง ภายนอกอาคารโครงการ ฟว เจอร
พารค รังสิต เพื่อใหคงอยูในสภาพที่ดี (Maintenance) ดวยคาใชจาย
ของรังสิตพลาซาเอง
การประกันภัย

(1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกั น ภั ย สิ ท ธิ ก ารเช า และประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) สําหรับทรัพยสินตามสัญญาดวยคาใชจาย
ของตนเอง
(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง
(3) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะไดจัดใหมีการประกันภัยเพื่อความรับ
ผิดตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับ
พื้นที่ที่เกี่ยวของตามปกติธุรกิจของตน ดวยคาใชจายของตนเอง

ทรัพยสินตามสัญญา
เสียหายหรือถูกทําลาย

(1) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาเกิดความเสียหายบางสวนไมวาดวย
เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ให
สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินตาม
สัญญาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหาย และกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาไดโดยผลของกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรืออาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใชงาน
ไดเกินกวารอยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร หรือในกรณีอื่นใดที่เปน
ความคุมครองภายใตการประกันคุมครองสิทธิการเชา (“เหตุคุมครอง
ภายใตประกันสิทธิการเชา”) คูสัญญาตกลงดําเนินการดังตอไปนี้
ก. ให สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลงภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด เว น แต รั ง สิ ต
พลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยสินตามสัญญา
ขึ้นใหม
ข. ในกรณีที่รังสิตพลาซายืนยันความประสงควาจะกอสรางทรัพยที่
เชาขึ้นใหม รังสิตพลาซาตกลงจะสรางทรัพยสินตามสัญญาขึ้น
ใหมดวยคาใชจา ยของรังสิตพลาซาเอง
ค. รังสิตพลาซาจะเปน ผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบ
แปลน แผนงาน และข อ ผู ก พั น ตามที่ รั ง สิ ต พลาซ า มี อ ยู ต าม
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สัญญาเชาที่ดิน และตองดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยทรัพยสินตามสัญญาที่กอสรางขึ้นใหม
ตองอยูในสภาพที่ไมดอยไปกวาสภาพของทรัพยสินตามสัญญา
ในวันกอนวันที่เกิดความเสียหายดังกลาว ใหถือวาสิทธิและหนาที่
ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปจนกวาจะไดมี
การกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยสินตามสัญญาฉบับนี้
(3) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายบางสวนไมวาดวย
เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา โดย
ยังคงสามารถใชทรัพยสินตามสัญญาบางสวนเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยสิน
ตามสัญญาใหคงเดิม ดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
(4) หากรังสิตพลาซาไมเริ่มดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการซอมแซม อาคาร
โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองทุนรวม
มี สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การค า สิ น ไหมทดแทนดั ง กล า วเพื่ อ การ
ซอมแซมอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต
การโอนสิทธิและการให กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิตามสัญญาใหแกบุคคลใดๆ เวนแต (ก) รังสิต
เชาชวง
พลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปนการนําพื้นที่ภายใน
ทรัพยสินตามสัญญาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวง (“ผูรับสิทธิ”) ภายใต
ขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่บุคคลภายนอกมี
สิทธิในการเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินตามสัญญาตองไมเกินกวา 3 ป
หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาการใหสิทธิของกองทุนรวมที่เหลืออยู
เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง (ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
การเลิกสัญญา
สั ญ ญาเช า อาคารหรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที่ ใ ห ไ ว ใ นสั ญ ญาฉบั บ นี้ หรื อ
สั ญ ญาดั ง กล า วข า งต น และไม ส ามารถดํ า เนิ น การแก ไ ขภายใน
ระยะเวลา ที่คูสัญญาไดตกลงกัน
(ข) รั ง สิ ต พลาซ า ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาด หรื อ ถู ก ศาลสั่ ง ให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท หรือการชําระบัญชี หรือมี
การรองขอใหฟนฟูกิจการของรังสิตพลาซาตอศาลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลตอคามสามารถของรังสิตพลาซาในการชําระหนี้
หรือปฏิบัติตามสัญญา
(ค) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถดําเนินการ
แกไขภายในระยะเวลาใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน
(ง) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคาร
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และ/หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิตามสัญญานี้
(จ) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา
(ฉ) การเลิ ก กองทุ น รวมตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในโครงการจั ด การ
กองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ฟวเจอรพารค
(ช) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยสินตามสัญญาไดอยางมีนัยสําคัญ
(ซ) ทรัพยสินตามสัญญาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขต
สํ า รวจเพื่ อ การเวนคื น และ (ก) ทรั พ ย สิ น ตามสั ญ ญาในสว นที่ ถู ก
เวนคืนนั้นมีพื้นที่เกินกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยสินตาม
สัญญา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นที่นอยกวารอยละ 10 ของ
พื้นที่รวมของทรัพยสินตามสัญญา แตสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถ
ใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ
(ฌ) หากทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา
ใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวรังสิตพลาซายืนยันความประสงควา
จะกอ สรา งทรั พ ยสิ น ตามสัญ ญาขึ้ น ใหม แ ละกองทุน รวมไดแ จง ให
รังสิตพลาซาทราบเปนลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคให
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว
มิไดเปนผลจากการที่รังสิตพลาซาไมปฏิบัติตามหนาที่หรือขอกําหนด
ตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวม
โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ข) กองทุนรวมอาจบอก
เลิกสัญญาได โดยแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา
(3) ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ (ค) หรื อ ข อ (ช) และ
เหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตาม
หนาที่หรือขอกําหนดตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
จากรังสิตพลาซา โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ง) ขอ (จ) หรือ ขอ (ฉ) ให
ถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก
ค า เสี ย หาย ค า ใช จ า ย หรื อ เงิ น หรื อ ประโยชน ต อบแทนอื่ น ใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
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(5) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ซ) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลงเมื่อการเวนคืนทรัพยสินตามสัญญาเสร็จสมบูรณ หรือเมื่อ
พนระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีการเวนคืนนอยกวา
ร อ ยละ 10 ของพื้ น ที่ ร วมของทรั พ ย สิ น ตามสั ญ ญา และส ว นที่ ถู ก
เวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญในการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
สัญ ญา รัง สิ ต พลาซ า และกองทุ น รวมจะเจรจาและตกลงเกี่ ย วกั บ
อัตราคาตอบแทนการใหสิทธิใหม
(6)

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงดวยเหตุครบกําหนดระยะเวลาหรือดวย
เหตุ อื่ น ใด กองทุ น รวมจะระงั บ การใช และ/หรื อ การหาประโยชน
ทรัพยสินตามสัญญา และสงมอบทรัพยสินตามสัญญา ตามสภาพที่
เปนอยู ณ เวลานั้น

(7) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวในขอ (ก) และ (ค)
หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ คู สั ญ ญาที่ มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญา
คู สั ญ ญาดั ง กล า วมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กร อ งค า เสี ย หายจากคู สั ญ ญาอี ก
ฝายหนึ่ง เมื่อคูสัญญายอมรับการชําระคาเสียหายเพื่อเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาวระงับสิ้นลง
(8) ในกรณีที่ก องทุน รวมไดใ ชสิท ธิบ อกเลิกสัญ ญาตามเงื่อ นไขใดๆ ที่
กําหนด โดยเปนการแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวม
สงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพ ยสินตามสัญญาจนกวาสัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวม
จะไดรับชําระคาเสียหาย คาตอบแทนการใหสิทธิคงเหลือ (ยกเวน
กรณีสิ้นสุดสัญญาตามขอ (ฌ))
(9) ภายหลังที่สัญญาสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอัน
เนื่ อ งมาจากการผิ ด สั ญ ญาของรั ง สิ ต พลาซ า (เว น แต ก รณี สิ้ น สุ ด
สัญญาตามขอ (ฌ)) รังสิตพลาซาตกลงคืนคาตอบแทนการใหสิทธิ
ให แ ก ก องทุ น รวมตามสั ด ส ว นของระยะเวลาการให สิ ท ธิ ค งเหลื อ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด หากมี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาก อ นครบ
กําหนดระยะเวลาการใหสิทธิ คูสัญญาฝายที่ไมไดปฏิบัติผิดสัญญามี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากคูสัญญา
อีกฝายหนึ่ง
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(3.5)

สรุปสาระสํ า คัญของรา งสัญญาใหสิท ธิใชพื้น ที่และหาประโยชน อ าคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต (สําหรับระยะเวลาการใหสิทธิตั้งแตป พ.ศ. 2570 ถึง ป พ.ศ. 2584)

ผูใหเชา

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

ผูเชา

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค

ทรัพยสินที่เชา

พื้นที่สวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงพื้นที่จอด
รถยนตภ ายในและภายนอกอาคาร พื้น ที่ภ ายนอกอาคาร และอุป กรณ
อํานวยความสะดวกตางๆ ที่ติดตั้งและใชงานอยูในทรัพยที่เชาและพื้นที่
ส ว นกลางและมี สิ ท ธิ นํ า พื้ น ที่ บ างส ว นของพื้ น ที่ ส ว นกลางของอาคาร
โครงการฟวเจอรพารค รังสิต จํานวน 48,690.21 ตารางเมตร

ระยะเวลาการใหสิทธิ

15 ป ตั้งแต นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2584

สิทธิและเงื่อนไขในการ ในกรณี ที่ กองทุ น รวมตกลงเช า ทรั พ ย ที่เช า ตามสั ญ ญาเช า อาคารต อ ไป
ตออายุสัญญาเชาเมื่อ รั ง สิ ต พลาซ า ตกลงให ก องทุ น รวมมี สิ ท ธิ ใ ช และ/หรื อ หาประโยชน จ าก
สัญญาเชาครบกําหนด ทรัพยสินตามสัญญาตอไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่กองทุนรวม
ตกลงเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาอาคารตอไป
คาตอบแทนการใหสิทธิ กองทุ น รวมจะต อ งชํ า ระค า สิ ท ธิ ใ ห แ ก รั ง สิ ต พลาซ า เป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
382 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระทั้งจํานวนในวันที่จดทะเบียน
สิทธิตามสัญญาฉบับนี้ตอสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และชําระคาตอบแทน
การใหสิทธิรายเดือนตั้งแตป พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2584 โดยในป พ.ศ. 2570
กองทุนรวมตกลงชําระคาตอบแทนการใหสิทธิจํานวนประมาณ 75.88 ลานบาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ทุกปจนถึงป 25841
หนาที่ของกองทุนรวม

(1) กองทุนรวมตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ระเบียบและ
กฎเกณฑ ต า งๆ ที่ รั ง สิ ต พลาซ า ได กํ า หนด รวมถึ ง ควบคุ ม ดู แ ลให
บุคคลภายนอกปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑดังกลาวดวย
(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ใน
ทรัพยสินตามสัญญา และจะไมทําการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ของ
ทรัพยสินตามสัญญา เวนแตจะเปนการปรับปรุงทรัพยสินตามสัญญา
เพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม โดยที่กองทุนรวม
ตองสงแบบแปลนการแกไขดัดแปลงพื้นที่ในทรัพยสินตามสัญญา
และไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากรังสิตพลาซา
(3) กองทุนรวมตกลงรับผิดชดใชคาเสียหาย ในกรณีที่การกอสราง สิ่ง
ปลูกสราง หรือสวนควบ หรือการแกไขดัดแปลงสวนใดๆ ในทรัพยสิน
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ตามสัญญา กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรืออาคารอื่นใด หรือ
กระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
(4) กองทุ น รวมตกลงรั บ ผิ ด ชดใช ต อ รั ง สิ ต พลาซ า ในค า เสี ย หายและ
คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญา ความบกพรองใน
การปฏิบัติห นา ที่ หรือ ปฏิบัติห นาที่ผิดพลาด หรือ ที่เกิด จากความ
ประมาทเลินเลอของกองทุนรวมในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เวน
แตความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความ
บกพรองในการปฏิบัติหนาที่หรือการไมปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติ
หนาที่ผิดพลาดของรังสิตพลาซาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม
(5) กองทุ น รวมตกลงว า จะไม นํ า พื้ น ที่ ส ว นกลางออกหาประโยชน ใ น
ลักษณะที่อาจขัดหรือแยงกับรูปแบบ (Concept) ในการดําเนินธุรกิจ
ของรังสิตพลาซาสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
(6) สําหรับการหาประโยชนในพื้นที่สวนกลาง กองทุนรวมจะตองคํานึง
ถึงความสะดวกปลอดภัยของผูเชา ผูมารับบริการในอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต
(7) กองทุนรวมจะไมกระทําการใดๆ ซึ่งอาจเปนผลใหการประกันภัยใน
อาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต เปนโมฆะหรือเปนโมฆียะ หรือ
อัตราเบี้ย ประกั น ภัย อาจจะตอ งเพิ่มขึ้น และจะตอ งไมอ นุญ าตให
บุคคลอื่น รวมถึงบุคคลภายนอกผูเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินตาม
สัญญาทําการดังกลาวดวย และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูรับ
ประกันภัยและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การปองกัน อัคคีภัย
สําหรับอาคาร โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
(8) กองทุ น รวมมี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การใดๆ เกี่ ย วกั บ การตกแต ง ภายใน
(Renovation) ของพื้ น ที่ ส ว นกลางและผนั ง ภายนอกของอาคาร
โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ดวยคาใชจายของกองทุนรวมเอง
(9) กองทุนรวมมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่
ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญานับแตวันที่ทํา
สัญญา
หนาที่ของรังสิตพลาซา

(1) รังสิตพลาซาตกลงใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากทรัพยสินตาม
สัญ ญาอยา งเต็ม ที่ ตามเจตนารมณแ ละวัตถุป ระสงคข องสัญ ญา
ฉบับนี้
(2) รังสิตพลาซาตกลงเปนผูใหบริการพื้นที่สวนกลาง และสาธารณูปโภค
ทั้งหมดสําหรับทรัพยสินตามสัญญา ตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ
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(3) รัง สิตพลาซาตกลงบอกกลา วใหก องทุนรวมทราบเปน ลายลั ก ษณ
อั ก ษรทั น ที ที่ ท ราบว า เกิ ด เหตุ ก ารณ ใ ดๆ ที่ มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี
ผลกระทบตอสถานะทางการเงินของรังสิตพลาซาอยางมีนัยสําคัญซึ่ง
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือมีผลกระทบตอการใช
ทรัพยสินตามสัญญา
(4) รัง สิต พลาซ า มี ห นา ที่บํ า รุ ง รั กษา ซ อ มแซมเหตุ ชํ า รุ ดบกพรอ งของ
โครงสร า ง (Structure) และปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ส ว นกลาง (Common
Area) พื้ น ที่ จ อดรถยนต และพื้ น ที่ ผ นั ง ภาย นอกอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต เพื่อใหคงอยูในสภาพที่ดี (Maintenance) ดวย
คาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
(5) รัง สิต พลาซา ตกลงจะเปน ผูชํ าระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
การเช า ค า อากรแสตมป รวมถึ ง ค า ใช จ า ยอื่ น ใดอั น เกี่ ย วกั บ การ
จดทะเบียนการเชาทรัพยสินตามสัญญาตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
ที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้
การประกันภัย

(1) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกั น ภัยสิ ท ธิก ารเช า และประกัน ภั ยธุรกิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) สําหรับทรัพยสินตามสัญญาดวยคาใชจาย
ของตนเอง
(2) กองทุนรวมจะเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับประโยชน สําหรับการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาดวยคาใชจายของตนเอง
(3) กองทุนรวมและรังสิตพลาซาจะไดจัดใหมีการประกันภัยเพื่อความ
รับผิดตอบุคคลภายนอก (General Public Liability Insurance) สําหรับ
พื้นที่ที่เกี่ยวของตามปกติธุรกิจของตน ดวยคาใชจายของตนเอง

ทรัพยสินตามสัญญา
เสียหายหรือถูกทําลาย

(1) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาเกิดความเสียหายบางสวนไมวาดวย
เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา ใหสัญญา
ฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินตามสัญญา
ในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหาย และกองทุนรวม
ไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาไดโดยผลของกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรืออาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถใช
งานไดเกินกวารอยละ 50 ของพื้นที่ของอาคาร หรือในกรณีอื่นใดที่
เปน ความคุม ครองภายใต ก ารประกัน คุ มครองสิท ธิก ารเชา (“เหตุ
คุ ม ครองภายใต ป ระกั น สิ ท ธิ ก ารเช า ”) คู สั ญ ญาตกลงดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
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ก.

ใหสัญญาสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตรังสิต
พลาซ า ยื น ยั น ความประสงค ว า จะก อ สร า งทรั พ ย สิ น ตาม
สัญญาขึ้นใหม

ข.

ในกรณี ที่ รั ง สิ ต พลาซ า ยื น ยั น ความประสงค ว า จะก อ สร า ง
ทรัพยที่เชาขึ้นใหม รังสิตพลาซาตกลงจะสรางทรัพยสินตาม
สัญญาขึ้นใหมดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง

ค.

รังสิตพลาซาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางตามแบบ
แปลน แผนงาน และขอผูกพันตามที่รังสิตพลาซามีอยูตาม
สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น และต อ งดํ า เนิ น การก อ สร า งให แ ล ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด โดยทรั พ ย สิ น ตามสั ญ ญาที่
กอสรางขึ้นใหมตองอยูในสภาพที่ไ มดอยไปกวาสภาพของ
ทรั พ ย สิ น ตามสั ญ ญาในวั น ก อ นวั น ที่ เ กิ ด ความเสี ย หาย
ดังกลาว
ใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคง
มี ผ ลต อ ไปจนกว า จะได มี ก ารก อ สร า งทรั พ ย สิ น ใหม ขึ้ น มา
แทนที่ทรัพยสินตามสัญญาฉบับนี้

(3) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายบางสวนไมวาดวย
เหตุใดๆ นอกเหนือจากเหตุคุมครองภายใตประกันสิทธิการเชา โดย
ยังคงสามารถใชทรัพยสินตามสัญญาบางสวนเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได รังสิตพลาซาจะดําเนินการซอมแซมทรัพยสิน
ตามสัญญาใหคงเดิม ดวยคาใชจายของรังสิตพลาซาเอง
(4) หากรังสิตพลาซาไมเริ่มดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการซอมแซม อาคาร
โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ภายในระยะเวลาที่กําหนด กองทุนรวม
มี สิ ท ธิ เ รี ย กให รั ง สิ ต พลาซ า ดํ า เนิ น การซ อ มแซม อาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต หากรังสิตพลาซาเพิกเฉยไมดําเนินการตามที่
กองทุนรวมเรียกรอง กองทุนรวมอาจดําเนินการใชสิทธิตามกฎหมาย
เพื่อบังคับใหรังสิตพลาซาดําเนินการดังกลาวตอไป
การโอนสิทธิและการให กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิตามสัญญาใหแกบุคคลใดๆ เวนแต (ก) รังสิต
เชาชวง
พลาซาจะใหความยินยอมเปนประการอื่น หรือ (ข) เปนการนําพื้นที่ภายใน
ทรัพยสินตามสัญญาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวง (“ผูรับสิทธิ”) ภายใต
ขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่บุคคลภายนอกมี
สิทธิในการเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินตามสัญญาตองไมเกินกวา 3 ป
หรื อ (ในกรณี ร ะยะเวลาการให สิ ท ธิ เ หลื อ น อ ยกว า 3 ป ) ไม เ กิ น กว า
ระยะเวลาการใหสิทธิของกองทุนรวมที่เหลืออยู
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เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง (ก) กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
การเลิกสัญญา
สั ญ ญาเช า อาคารหรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที่ ใ ห ไ ว ใ นสั ญ ญาฉบั บ นี้ หรื อ
สั ญ ญาดั ง กล า วข า งต น และไม ส ามารถดํ า เนิ น การแก ไ ขภายใน
ระยะเวลาที่คูสัญญาไดตกลงกัน
(ข) รังสิตพลาซาฝาฝนหรือไมปฏิบัติขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถดําเนินการ
แกไขภายในระยะเวลาใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน
(ค) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาอาคาร
และ/หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิตามสัญญานี้
(ง) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา
(จ) การเลิ ก กองทุน รวมตามรายละเอีย ดที่ กํา หนดในโครงการจัด การ
กองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ฟวเจอรพารค
(ฉ) รังสิตพลาซาไดหยุดประกอบกิจการซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถ
ใชประโยชนจากทรัพยสินตามสัญญาไดอยางมีนัยสําคัญ
(ช) ในกรณีที่ทรัพยสินตามสัญญาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน
หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน และ (ก) ทรัพยสินตามสัญญาในสวน
ที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นที่เกินกวารอยละ 10 ของพื้นที่รวมของทรัพยสิน
ตามสัญญา หรือ (ข) สวนที่ถูกเวนคืนนั้นมีพื้นที่นอยกวารอยละ 10
ของพื้นที่รวมของทรัพยสินตามสัญญา แตสงผลใหกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ
(ซ) หากทรัพยสินตามสัญญาไดรับความเสียหายตามที่กําหนดในสัญญา
ใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงภายหลังจากพนระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
เวนแตภายในระยะเวลาดังกลาวรังสิตพลาซายืนยันความประสงควา
จะกอสรางทรัพ ยสินตามสัญญาขึ้นใหมและกองทุนรวมไดแจงให
รังสิตพลาซาทราบเปนลายลักษณอักษรวากองทุนรวมไมประสงคให
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
ผลของการผิดนัดหรือ
ผลแหงการเลิกสัญญา

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ก) และเหตุการณดังกลาว
มิ ไ ด เ ป น ผลจากการที่ รั ง สิ ต พลาซ า ไม ป ฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ หรื อ
ขอกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ รังสิตพลาซามีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก
กองทุนรวม โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(2) ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ (ข) หรื อ ข อ (ฉ) และ
เหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตาม
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หนาที่หรือขอกําหนดตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
จากรังสิตพลาซา โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(3) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ค) ขอ (ง) หรือ ขอ (จ) ให
ถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก
คา เสี ย หาย ค า ใช จ า ย หรื อ เงิ น หรื อ ประโยชน ตอบแทนอื่ น ใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
(4) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ (ช) ใหถือวาสัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลงเมื่อการเวนคืนทรัพยสินตามสัญญาเสร็จสมบูรณ หรือเมื่อ
พนระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีการเวนคืนนอยกวา
รอ ยละ 10 ของพื้ น ที่ร วมของทรั พ ย สิ น ตามสั ญ ญา และสว นที่ ถู ก
เวนคืนไมเปนสวนสาระสําคัญในการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
สัญ ญา รัง สิต พลาซา และกองทุน รวมจะเจรจาและตกลงเกี่ย วกั บ
อัตราคาตอบแทนการใหสิทธิใหม
(5) เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงดวยเหตุครบกําหนดระยะเวลาหรือดวย
เหตุ อื่ น ใด กองทุ น รวมจะระงั บ การใช และ/หรื อ การหาประโยชน
ทรัพยสินตามสัญญา และสงมอบทรัพยสินตามสัญญา ตามสภาพที่
เปนอยู ณ เวลานั้น
(6) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่กําหนดไวในขอ (ก) และ (ข)
หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ คู สั ญ ญาที่ มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญา
คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ ง เมื่ อ คูสั ญ ญายอมรั บ การชํ า ระค า เสี ย หายเพื่ อ เยีย วยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแลวใหถือวาเหตุผิดสัญญาดังกลาวระงับสิ้นลง
(7) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิ กสัญญาตามเงื่อนไขใดๆ ที่
กําหนด โดยเปนการแจงใหรังสิตพลาซาทราบลวงหนา กองทุนรวม
สงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินตามสัญญาจนกวาสัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กองทุนรวมกําหนด โดยกองทุนรวม
ยังคงมีหนาที่จะตองชําระคาตอบแทนการใหสิทธิสําหรับระยะเวลาที่
เหลือดังกลาวตามสัดสวน รวมทั้งปฏิบัติตามหนาที่และภาระผูกพันที่
กําหนดในสัญญาฉบับนี้จนกวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
(8) หากมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาการใหสิทธิอัน
เนื่องมาจากเหตุแหงการเลิกสัญญาที่กําหนดไวในขอ (ก) (ข) หรือ
(ฉ) คูสัญญาฝายที่ไมไดปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ จะตอง
เปนคาเสียหายที่แทจริงอันเปนผลโดยตรงจากการเลิกสัญญาตาม
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ขอ กําหนดดังกลา ว ไมรวมคาเสียหายอันเกิดแตพ ฤติการณพิเศษ
การสูญเสียผลกําไรหรือขาดกําไร
หมายเหตุ 1 คาตอบแทนรายเดือนดังกลาวไดถูกสะทอนอยูในมูลคาสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาโดยผูประเมิน
ราคาแลว

(3.6)

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย

คูสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
การเลิกสัญญา

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารคกับบริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด
10 ป และในกรณีที่คูสัญญาไมไดมีการตกลงเปนประการอื่น ใหสัญญา
นี้มีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 10 ป
หากเกิดเหตุการณใดๆ ดังตอไปนี้ ใหคูสัญญาที่เกี่ยวของแจงการบอก
เลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร
(1) กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งใหลมละลาย หรือ
อยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือ มีการรองขอให
ฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอศาลหรือหนวยงาน
ราชการที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต อ ความสามารถของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้
(2) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหมีการเลิกสัญญา
(3) ในกรณีที่อัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ในศูนยการคา
ลดลงต่ํากวารอยละ 60 เปนระยะเวลาตอเนื่องกันเกินกวา 3 เดือน
ใหกองทุนรวมเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาและลง
มติใหมีการเลิกสัญญาฉบับนี้ได ทั้งนี้ มติดังกลาวตองประกอบดวย
เสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม การคํานวณอัตรา
การปลอยเชา (Occupancy Rate) ใหคํานวณจากจํานวนพื้นที่ที่
ปลอยเชาจริงหารดวยพื้นที่ที่สามารถปลอยใหเชาไดทั้งหมด (Net
Leaseable Area) ของอสังหาริมทรัพยซึ่งไมรวมถึงพื้นที่สวนกลาง
(Common Area) และพื้นที่ที่ไมสามารถปลอยใหเชาไดในขณะใด
ขณะหนึ่ง เนื่องจากการซอมแซม ปดปรับปรุง ตกแตงพื้นที่ดังกลาว
โดยใชขอมูลจากรายงานประจําเดือน (Monthly Report) ในการ
คํานวณอัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ดังกลาว และใน
กรณีที่ เกิดภัยพิบัติขึ้น กับทรัพยที่ เชาภายใตสัญญาเชาฟว เจอร
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พารค รังสิต และไดมีการปรับปรุง ซอมแซม ใหทรัพยที่เชากลับคืน
สูสภาพปกติ คูสัญญาตกลงไมนําอัตราการปลอยเชา (Occupancy
Rate) มาปรับใช ภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน นับจากการ
ปรับปรุงซอมแซมแลวเสร็จ
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิก
โครงการจัด การกองทุน รวม” ของรายละเอีย ดโครงการจัด การ
กองทุนรวมฟวเจอรพารค
(5) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหเลิกกองทุนรวม และ
กองทุนรวมไดแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทราบถึงคําสั่งใหเลิก
กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว
(6) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ โครงการ หรือกฎหมายใดๆ หรือปฏิบัติ
ตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ คูสัญญาฝายที่กระทําผิด
ตกลงจะแกไขเหตุการณดังกลาวภายในระยะเวลา 90 วันนับแต
ไดรับแจงจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใหแกไขเหตุการณดังกลาว
(7) ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดใน
สัญญาฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับการเงินหรือฐานะทางการเงิน
ของกองทุนรวมโดยจงใจทุจริต กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาไดทันที
(8) ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่ระบุ
ไวในสัญญาฉบับนี้ในสวนที่นอกเหนือจากหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับ
การเงิ น หรื อ ฐานะทางการเงิ น ของกองทุ น รวมและผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยไมดําเนินการแกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน
90 (เกาสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากกองทุนรวม หากการไม
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดัง กล า วก อ ให เ กิ ด ผลกระทบอย า งมีนั ย สํ า คั ญ ต อ
กองทุนรวม ใหกองทุนรวมดําเนินการใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน
พิจารณาอนุมัติและใหสัญญาฉบับนี้มีผลเปนการเลิกสัญญาเมื่อผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดพิจารณาและมีมติใหเลิกสัญญา
ฉบับ นี้ ทั้ง นี้ มติดัง กล า วต อ งประกอบดว ยเสีย งของผูถื อ หนว ย
ลงทุน ที่มี จํ า นวนหนว ยลงทุ น เกิน กว า กึ่ ง หนึ่ง ของจํ า นวนหน ว ย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม
ผลของการเลิกสัญญา

นับแตวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา
(1) ใหถือวาคูสัญญาปราศจากภาระหนาที่ซึ่งจะตองผูกพันกันตาม
สัญ ญาฉบับนี้ แตทั้ง นี้ ไมตัดสิทธิผูบ ริหารอสังหาริมทรัพ ยที่จะ
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ไดรับ คาตอบแทนตามสวนของระยะเวลาที่ผานไปจริง สํ าหรับ
หน า ที่ที่ ไ ด ดํา เนิน การไปแล ว จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การทํ า หน า ที่ เ ป น
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายที่มิไดปฏิบัติ
ผิดสัญญา ในการเรียกรองคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงจากการที่
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญานี้
(2) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงสงมอบบรรดาทรัพยสิน เอกสาร
และหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยทั้งหมดใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม ให
แล ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยรายใหม
คาตอบแทนในการ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตรา
บริหารอสังหาริมทรัพย
ดังตอไปนี้
1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุนรวม ไดรับในอัตรา
รอยละ 3 ตอเดือนของรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวม
รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใดๆที่
กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหสิทธิการใช
พื้นที่รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion
Area) และร า นค า รถเข็ น หรื อ ซุ ม จํ า หน า ยสิ น ค า (Kiosk) และ
รายได ห รื อ ผลประโยชน ต อบแทนอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ประกอบกิจการศูนยการคาของกองทุนรวม หักดวยอัตราสวนลด
คาเชาไมรวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉลี่ยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน เปนตน
2. คาคอมมิชชั่น (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหาร
จัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวม ในศูนยการคา เมื่อมีการ
เขาทําสัญญาเชาใหมหรือมีการตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประเภท

คาคอมมิชชั่น คํานวณจาก
อัตราคาเชารายเดือนหรือ
รอยละของผูเชารายนั้นๆ

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา 0.5 เดือน
เชาพื้นที่/สัญญาใหใชพื้นที่
2. ในกรณีผูเชารายใหม มี 3 อัตราขึ้นอยูกับอายุสัญญาเชาพื้นที่/
สัญญาใหใชพื้นที่
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- อายุสัญญานอยกวา 1 ป

0.5 เดือน

- อายุสัญญาระหวาง 1 - 3 ป

1.0 เดือน

- อายุสัญญาเชาเกินกวา 3 ป

1.5 เดือน

3. ในกรณีผูเชารายวัน

รอยละ 4 ของรายไดของคาเชา

3. คาธรรมเนียมพิเศษ ในอัตรารอยละ 2.35 ตอเดือนของรายไดสุทธิ
จากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net
Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจาก
การใหเชาหรือใหบริ การเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพ ยหักดว ยตนทุน
และคา ใช จา ยทั้ ง หมดที่ เกิ ดขึ้ น จากการจัด หาผลประโยชน จาก
อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวมคาตอบแทน และ
คาใชจายของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ในขอ 1. และขอ 4.
4. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.3
ตอปองมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือนกอนหนา ซึ่งในวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ ใหคาธรรมเนียม
การบริหารอสังหาริมทรัพยมีอัตราเทากับรอยละ 0.15 ตอปของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
มู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม (NAV) หมายถึ ง มู ล ค า
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่มี การคํานวณตามวิธีการที่กําหนด
ไว ใ นโครงการซึ่ ง คํ า นวณ ณ วั น ทํ า การสุ ด ท า ยของเดื อ น โดย
กองทุนรวมจะแจงมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยทราบโดยไมชักชา
5. ค า ธรรมเนี ย มการซื้ อ และขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องกองทุ น รวม
ได รั บ ในอั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ 1.5 ของมู ล ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่
กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม และไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 0.75
ของมูลคาการขายอสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม
ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) รายละเอียดของการประกันภัยในพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนมีดังตอไปนี้
1. การประกันเพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดรวมกันเอาประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคล
ภายนอกสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยกรมธรรมไดใหความคุมครองในกรณีที่
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กองทุนรวมและ/หรือบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก
เหตุการณที่กําหนดในกรมธรรมตอบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค
รังสิต
2. การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา
กองทุนรวมไดเอาประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา โดยไดรับความคุมครองในกรณีที่กองทุนรวมตอง
สูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการ
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
การเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา
3. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
กองทุนรวมเอาประกันภัยตอความเสียหายจากการที่ธุรกิจของกองทุนรวมตองหยุดชะงักลงจน
เปนเหตุใหกองทุนรวมตองขาดรายไดตามที่ควรจะได โดยจํากัดคาสินไหมทดแทนไวสําหรับการ
หยุดชะงักของธุรกิจเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตวันที่กองทุนรวมไมสามารถประกอบธุรกิจ
ตอไปได
4. การประกันภัยการขาดรายไดอันเกิดความเสียหายจากเครื่องจักรอุปกรณ
กองทุนรวมเอาประกันภัยตอความเสียหายกรณีที่เกิดความเสียหายจากเครื่องจักรอุปกรณ จน
เปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถประกอบธุรกิจเชนปกติได โดยไดจํากัดคาสินไหมทดแทนไว
สําหรับความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
5. การประกันภัยความเสียหายจากอุทกภัย
กองทุนรวมเอาประกันภัยตอความเสียหายจากน้ําทวม โดยจัดหาประกันภัยชนิดนี้โดยเฉพาะ
เนื่องจากในปจจุบันมีบริษัทประกันภัยนอยรายที่รับประกันความเสียหายจากน้ําทวม รวมถึง
จํากัดวงเงินรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากน้ําทวม โดยในป 2555 นี้ กองทุนสามารถจัดใหมี
วงเงินคุมครองความเสียหายอันเกิดจากน้ําทวมจํานวน 40 ลานบาท
6. การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดรวมกันเอาประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคล
ภายนอกสําหรับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยกรมธรรมไดใหความคุมครองในกรณีที่
กองทุนรวม และ/หรือบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนอันเกิดจาก
เหตุการณที่กําหนดในกรมธรรมตอบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
7. การประกันภัยกอการราย (Terrorism Insurance)
กองทุนรวมไดเอาประกันภัยตอความเสียหายกรณีที่เกิดภัยกอการราย เพื่อปองกันความเสียหาย
จากความเสี่ยงเหลานี้ เชน ภัยทางการเมือง ภัยสงคราม การปฏิวัติ การกอการราย เปนตน
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3.3

การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใด โดยในเบื้องตนจะ
มุงเนนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา และ/หรืออสังหาริมทรัพยประเภทคาปลีก ที่บริษัท
รังสิต พลาซา จํากัด และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และจะไดมี
ขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะไดรับสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ในการซื้อ และ/หรือรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจาก บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

3.4

การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ
(1) กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนเจาของในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
(2) กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
สําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย
(3) บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อาจลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ถือหนวยลงทุนเปนจํานวน 157,772,000 หนวย คิดเปนรอย
ละ 33.33 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและที่จะ
ไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา

3.5

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหนวยลงทุนโดยรอบคอบโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการ
ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
กองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แต
ความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
และความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา งมีนั ยสํา คัญ ตอธุรกิจ ผลการดํา เนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม
คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการ
รองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตางๆ จะลดลงหรืออาจ
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ไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยู
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม
ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน
การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณการ
ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณ
ในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณใน
อนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ
บริษัทจัดการไดดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยตรวจสอบขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของกอนการตัดสินใจเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศึกษารายงานของผูประเมินราคา ของอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต อยางไรก็ดี การตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมไดเปนการรับประกันวาอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต ไมมีความเสียหายหรือชํารุดบกพรองอันอาจทําใหกองทุนรวมมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือ
ซอมแซมในจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
นอกจากนี้ รายงานของผูประเมินราคาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจมีขอบกพรองหรือไมถูกตอง
ทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากความบกพรองของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ที่ตรวจสอบไดยาก
หรือไมสามารถตรวจพบได และอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจมีการดําเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่
เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งการตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมสามารถครอบคลุมถึงได
ซึ่งอาจสงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว
ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มี
การเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด
(1) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก
(1.1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจศูนยการคามีความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย
มหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร หรือการโยกยายของชุมชน
อันอาจสงผลกระทบตอความตองการในการใชบริการในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต และสงผล
ใหจํานวนผูเชาพื้นที่ และ/หรือผูใชบริการของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ความตองการในการใชบริการ ผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน รายไดของกองทุนรวมและการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
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(1.2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต มีลักษณะเปนอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ที่
สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูพักอาศัยในสังคมเมืองในปจจุบัน โดยเปนศูนยรวมความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ โดยมีโรงภาพยนตร และบริการศูนยออกกําลังกาย พรอมเสริมดวยบริการ
บั น เทิ ง อื่ น อี ก หลายประเภท อาทิ ร า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สิ น ค า แฟชั่ น สุ ข ภาพ และความงาม
คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกและนําเสนอบริการที่หลากหลายใน
การตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่ใชบริการตางๆ ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
ในกรณีที่ผูพักอาศัยในสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวกับความตองการซื้อสินคา
หรือรูปแบบการเลือกซื้อสินคา โดยลดความตองการในการใชบริการประเภทตางๆ ของอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต และในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบรานคา
ของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ใหสอดคลองกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือกองทุนรวมไมสามารถจัดหาผูเชารายใหมที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบที่สอดคลองกับรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตใหมได อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
(1.3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรมหรือเหตุการณอื่นที่กองทุนรวมไม
สามารถควบคุมได
แมวาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต จะมีการกอสราง การดําเนินงานและการบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถรองรับบางเหตุการณที่แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นอาจทําใหอาคารไดรับ
ความเสียหาย เนื่องจากอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถรองรับตอภยันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นไดในทุกกรณี อาทิ ภัยรายแรงทางธรรมชาติ เหตุการณรายแรงอื่น ๆ อุบัติเหตุรายแรง อัคคีภัย การ
กอการรายหรือเหตุการณในทํานองเดียวกันที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได
นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใดๆ เพื่อแกไขความเสียหายของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
อันเกิดจากเหตุการณดังกลาวขางตน อาจมีคาใชจายสูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวม
สูญเสียรายไดในจํานวนที่มีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาดังกลาวซึ่งทําใหการดําเนินงานของกองทุนรวม
หยุดชะงัก รวมถึงเงินชดเชยที่ไดจากการประกันภัยอาจไมสามารถชดเชยความเสียหายไดทั้งหมด และ
ความเสี่ยงบางอยางอาจไมสามารถทําประกันภัยได ในกรณีที่เกิดความเสียหายในสวนที่ไมไดรับความ
คุมครอง หรือความเสียหายดังกลาวมีมูลคามากกวาวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไมสามารถเรียก
เงินประกันไดอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม ดังนั้น เหตุการณรายแรง และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตออาคารโครงการ ฟวเจอร
พารค รังสิต อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดดําเนินการให บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จัดใหมีการประกันภัยในอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รัง สิต โดยมีความคุมครองและวงเงินประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
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ประกันภัยของอาคารที่มีลักษณะและการใชงานใกลเคียงกันกับอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
รวมถึงไดจัดใหมีมาตรการปองกันเหตุการณรายแรงบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ และ
อัคคีภัย ไวอยางรัดกุม โดยไดจัดใหมีฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ รวมถึงการ
ซั ก ซอ มการดํ า เนิน การตามมาตรการดั ง กล า วอย า งสม่ํา เสมอ นอกจากนี้ กองทุ น รวมยัง ไดจั ดให มี
ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เพื่อ
คุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ปจจัยความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
(2.1) การแขงขันที่สูงขึ้น
รายไดหลักของกองทุนรวมจากการลงทุนในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิตมาจากการใหบริการ
เชาพื้นที่แกผูประกอบการตางๆ
การดําเนินธุรกิจอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของศูนยการคาในรูปแบบเดียวกันหรือคลายกันที่มี
การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการศูนยการคา
หากในอนาคตการใหบริการเชาพื้นที่อาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ มีการแขงขันที่
สูงขึ้นโดยผูประกอบการรายอื่นกอสรางอาคารขึ้นใหมหรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูใหมีลักษณะเปนอาคาร
ไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ในบริเวณใกลเคียงกันกับที่ตั้งของอาคารโครงการ ฟวเจอร
พารค รังสิต และกําหนดราคาคาเชาพื้นที่ และ/หรือบริการสาธารณูปโภคในอัตราใกลเคียงกันหรือใน
อัตราที่ต่ํากวาคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจสงผลให
ผูประกอบการตางๆ ที่เปนผูเชาพื้นที่อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อยูในปจจุบัน หรืออาจเปน
ผูเชาพื้นที่ของอาคารโครงการ ฟว เจอร พารค รัง สิต ในอนาคต และผูใชบ ริการของอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต มีจํานวนเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของ
อาคารโครงการศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวมในทายที่สุด
อยา งไรก็ดี อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต เปน ศูน ยการคา ขนาดใหญที่ ใ หบ ริการครบวงจร
มีรานคาชั้นนําเปดใหบริการจํานวนมาก ไดแก หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล บิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต สถานออกกําลังกายฟตเนส เฟรสท และโรงภาพยนตรอีจีวี ซึ่งเปน
ผูเชาหลักที่ดึงดูดใหผูประกอบการและลูกคาเขามาเชาพื้นที่และใชบริการตางๆ ในอาคารโครงการ ฟวเจอร
พารค รังสิต นอกจากนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดมีการวางแผนในการจัดสรรรานคาประกอบการ
(Merchandise Mix) เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย การดําเนินการดังกลาว
ชวยเพิ่มความสามารถของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น
ได นอกจากนี้การลงทุนในลักษณะนี้จะตองอยูในทําเลที่เหมาะสม และใชเงินลงทุนสูง ประกอบกับตอง
ใชระยะเวลากอสรางนาน จึงทําใหจํานวนคูแขงที่มีขนาดทัดเทียมกับโครงการฟวเจอร พารค รังสิต
มีนอยราย
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(2.2) ความเสี่ยงจากกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาได
กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน กับบริษัท รังสิต
พลาซา จํากัด และชําระคาเชาและคาตอบแทนใหแกบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ตามรายละเอียดที่
กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ
แมวาสัญญาดังกลาวขางตนจะมีการจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและจะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการ
เชากับหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงภายใต
สัญญาเชาอาคารและการใชทรัพยที่เชาบางประการ อาทิ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ขอใดขอหนึ่งในสัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชนในสวนที่เปนสาระสําคัญ
และกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
ความเสี่ยงจากเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม และอาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในพื้นที่ของอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน รวมถึงรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะ
ไดรับเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ แมวาบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด ตองชําระคาเสียหายใหแก
กองทุนรวมตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน
แตคา เสียหายดังกลา วอาจมีจํา นวนนอยกว า รายไดข องกองทุนรวมที่เ ปลี่ย นแปลงหรือ มีจํา นวนไม
เพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(2.3) ความเสี่ยงในกรณีสัญญาเชาที่ดินระงับสิ้นลงกอนครบระยะเวลาที่กําหนด
กองทุนรวมไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาอาคารภายใตสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค
รังสิต เปนจํานวน 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางของอาคาร
โครงการฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชนกับบุคคลภายนอกภายใตสัญญาใหสิทธิใชพื้นที่และหา
ประโยชนอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร ตามกฎหมายแลว ดังนั้น
เจาของที่ดินจักตองดําเนินการใหสิทธิกองทุนรวมเชาพื้นที่ตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่จดทะเบียน
ทั้งนี้ หากสัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และเจาของที่ดินสิ้นสุดลงกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาซึ่งภายใตสัญญาที่ดินดังกลาว กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจะตกเปนของ
เจาของที่ดิน โดยบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะหมดสิทธิในการเชาที่ดินดังกลาวตอไป ซึ่งในกรณีนี้
กฎหมายกําหนดใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาจะตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมี
ตอผูเชา ดังนั้น แมสัญญาเชาที่ดินจะสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
สัญญาเชาที่ดินอันเปนเหตุใหกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เชาถูกโอนไปยังเจาของที่ดินในฐานะผูใหเชาที่ดินก็
ตาม สัญญาเชาอาคารก็ไมระงับไป เจาของที่ดินซึ่งเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เชามีหนาที่ตาม
กฎหมายที่ จ ะต อ งให ก องทุ น รวมเช า อาคารที่ เ ช า และใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ ข องอาคารต อ ไปสํ า หรั บ
ระยะเวลาการเชาและระยะเวลาการใหสิทธิที่เหลืออยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชาอาคารและสัญญาให
สิทธิใชพื้นที่และหาประโยชน อยางไรก็ตาม หากเจาของที่ดินโตแยงหรือปฏิเสธหนาที่ตามกฎหมายใน
การรับโอนซึ่งสิทธิและหนาที่ (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) และอาจนําไปสูการฟองรองหรือดําเนินคดีตาม
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กฎหมายนั้น โดยกองทุน รวมมิไ ดจัด ใหมีผูรับ ประกัน ความเสีย หายที่อ าจเกิด ขึ้น จากการบอกเลิก
สัญญาของบุคคลดังกลาว อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
(2.4) ความเสี่ยงจากการถูกเวนคืน
ในกรณีที่มีการเวนคืนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนที่ดินใน
ระหว า งระยะเวลาการเช า หรื อ ระยะเวลาที่ ก องทุ น รวมมี สิ ท ธิ ใ นการใช ป ระโยชน ก อ นครบกํ า หนด
ระยะเวลาการเชาหรือระยะเวลาที่กองทุนรวมมีสิทธิในการใชประโยชน ไมวาทั้งหมดหรือในสวนที่เปน
สาระสําคัญ อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม และอาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
ไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
ทั้ง นี้ หากมีเหตุการณ ดังกล าวเกิดขึ้น กองทุน รวมจะไดรับคา เชา ชํา ระลวงหนา คืน จากผูใ หเชา ตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาคงเหลือ รวมถึงค าชดเชยใดๆ ที่ กองทุนรวมจะไดรับเพื่อชดเชยความ
เสียหายจากการถูกเวนคืนดังกลาวอาจมีมูลคาต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม อยางไรก็ดี
จํานวนเงินที่กองทุนรวมไดรับคืนในกรณีดังกลาวอาจไมเพียงพอตอคาเสียหายและคาขาดประโยชนจาก
การใชทรัพยที่เชาตามวัตถุประสงคในการลงทุน
(2.5) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาหรือคาบริการของผูเชา การยกเลิกสัญญาเชา
กอนครบกําหนดหรือไมตอสัญญาเชา
กองทุนรวมลงทุนในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต โดยทําสัญญาเชาในระยะยาว และคาดวาจะมี
รายไดหลักจากการใหบริการเชาพื้นที่แกผูประกอบการตางๆ ภายใตสัญญาเชาซึ่งมีกําหนดระยะเวลาที่
แนนอนและมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการเปนรายเดือน
หากผูเชาพื้นที่ประสบปญหาทางการเงินและไมสามารถชําระคาเชาพื้นที่ และ/หรือคาบริการสาธารณูปโภค
ใหแกกองทุนรวม และ/หรือมีการยกเลิกสัญญาเชากอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนด หรือการไมตอ
อายุสัญญาเชาพื้นที่เมื่อสัญญาครบกําหนด รายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในแตละเดือนจะลดลง
ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมใน
ทายที่สุด
อยางไรก็ดี โดยปกติผูเชาพื้นที่ตกลงจะชําระเงินประกันการเชาใหแกกองทุนรวมเปนมูลคาเทากับคาเชา
ที่ตองชําระใหแกกองทุนรวมจํานวน 3 - 6 เดือน เพื่อเปนการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะคืน
ใหแกผูเชาโดยไมมีดอกเบี้ยหลังจากสัญญาเชาสิ้นสุดลงและไมมีการตอสัญญาเชาอีก โดยผูเชาไมคาง
ชําระเงินหรือหนี้สินใดๆ ตามสัญญาเชา ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสิทธิหักคาเชา คาเสียหาย และ/หรือหนี้สิน
ใดๆ ที่ผูเชาคางชําระแกกองทุนรวมจากเงินประกันการเชาไดจนครบจํานวนคาเชา คาเสียหาย และ/หรือ
หนี้สิน นั้น และหากผูเชาบอกเลิกสัญ ญาเชา กอ นเวลาที่กํา หนดไว ใหถือ วา ผูเชา ผิดสัญ ญาเชาและ
ยินยอมใหกองทุนรวมริบเงินประกันการเชาทั้งหมดหรือเงินอื่นใดที่ผูเชาไดชําระ และ/หรือมอบใหแก
กองทุนรวม ดังนั้น การเก็บเงินประกันการเชาและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกลาวจะสงผลให
กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ผูเชาคางชําระคาเชาได นอกจากนี้ หากผูเชา บอกเลิก
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สัญญาเชากอนครบกําหนด กองทุนรวมอาจจัดหาผูเชาพื้นที่รายใหม โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาใน
จํานวนที่สูงกวาเดิม
(2.6) ความเสี่ยงจากการปรับปรุงซอมแซมอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิตจะตองซอมแซม และ/หรือปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัยและสอดคลอง
กับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการตางๆ เขามา
เชาพื้นที่ และเพื่อดําเนินการใหมีความตองการใชบริการตางๆ ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
อยางตอเนื่อง
โดยปกติการปรับปรุงหรือการซอมแซมบํารุงรักษาประจําปหรือการตรวจสอบและการซอมบํารุงยอยจะ
ไมกอ ใหเกิดผลกระทบตอผลการดํา เนิน งานของอาคารโครงการ ฟ ว เจอร พารค รัง สิต หากแตการ
ปรับปรุงและซอมบํารุงใหญ การซอมแซมในกรณีที่อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต มีความเสียหาย
หรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในอาคารโครงการ ฟวเจอร
พารค รังสิต รวมถึงการเปลี่ยนงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาจมี
คาใชจายสูง อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม
อยางไรก็ดี การปรับปรุงซอมแซมใหญหรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของ
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นยอมสงผลที่ดีในการประกอบการของอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในระยะยาว นอกจากนี้ (เวนแตการซอมบํารุงใหญอันเนื่องมาจากเหตุ
ฉุกเฉิน) กองทุนรวมจะดําเนินการใหมีการวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลวงหนา ศึกษาผลกระทบตอ
รายไดและประมาณการผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงซอมแซมใหญ หรือการปรับปรุง
โครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึงการเปลี่ยน
งานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ลดระยะเวลาในการดําเนินการและ
ลดผลกระทบที่อาจมีขึ้นตอการดําเนินธุรกิจของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ผูประกอบการรานคา
และผูใชบริการตางๆ ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
(2.7) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูเชาที่เปนจุดเดนของโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
ผูเชาที่เปนจุดเดน ในการดึงดูดผูบริโภคเขามาใชบริการ อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไดแก
หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร ซึ่งเปนผูเชาที่ติดสัญญาเชา
ระยะยาว (สัญญาเซง) กับ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด โดยมีการเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 52.65 ของพื้นที่
ใหเชาทั้งหมดของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
หากผูเชาดังกลาวยกเลิกสัญญาเชากอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพื้นที่เ มื่อ
สัญญาครบกําหนดและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต
ไมสามารถหาผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได จะมีผลกระทบตอธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากผูเชาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของจุดเดนของ
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โครงการ ฟวเจอร พารค อยางไรก็ตามสัญญาเชาของผูประกอบการเหลานี้มีลักษณะเปนสัญญาเชา
ระยะยาว
(2.8) ความเสี่ยงทางดานความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
การที่ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปน (ก) เจาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเชาและทรัพยสิน ที่
กองทุนรวมมีสิทธิในการใชประโยชน (ข) ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ (ค) ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยโดยมีหนาที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมอันเกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารจัดการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในเวลาเดียวกัน เปนปจจัยที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ได
ดังนั้น กองทุนรวมไดจัดใหมีแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีขึ้นระหวาง บริษัท
รังสิตพลาซา จํากัด กับกองทุนรวม เชน ในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท รังสิตพลาซา
จํากัด จะดําเนินการใดๆ ไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ หรือเปนไปตามมติเห็นชอบจาก
ผูถือหนวยลงทุน เปนตน
(2.9) ความเสี่ยงจากความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยอาจไมครอบคลุมความเสียหายจากการ
สูญเสียไดทั้งหมด
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใชประโยชนในอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิต
เนื่องจากกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได
(หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดรับ หรือวงเงินเอาประกันไมพอกับความตองการจัดทําประกันภัย) เชน
การเวนคืน เปนตน
กองทุน รวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญ เสียทางการเงิน เมื่อ เกิดเหตุการณรา ยแรงที่ไ มไ ดรับ การ
คุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยได
ทั้งนี้ กองทุนรวมไดดําเนินการให บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จัดใหมีการประกันภัยในอาคารโครงการ
ฟวเจอร พารค รังสิตโดยมีความคุมครองและวงเงินประกันตามที่กองทุนเห็นวามีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารซึ่งมีลักษณะการใชงานที่ใกลเคียงกันซึ่งไดแก ประกัน
ความเสี่ ย งภั ย ทรั พ ย สิ น (All Risk) ประกั น ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอก (Public Liabilities)
นอกจากนี้ กองทุ น รวมได จั ด ให มี ป ระกั น ภั ย คุ ม ครองสิ ท ธิ ก ารเช า การประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก
(Business Interruption Insurance) การประกันภัยการขาดรายไดอันเกิดความเสียหายจากเครื่องจักร
อุปกรณ การประกันภัยความเสียหายจากอุทกภัย การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก และการ
ประกันภัยกอการราย เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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(2.10) ความเสี่ยงจากคูสัญญาที่เกี่ยวของ
แมวากองทุนจะไดดําเนินการตางๆเพื่อปองกันความเสี่ยง เชน การจดทะเบียนสิทธิการเชา การจัดทํา
ประกันภัยตางๆ การจัดทําสัญญาปลอยเชา เปนตน เนื่องจากธุรกิจของกองทุนจักตองมีคูสัญญาที่
เกี่ยวของทั้งในดานของการเปนผูใหบริการหรือรับบริการ ซึ่งกองทุนไมสามารถรับประกันไดวาคูสัญญาที่
เกี่ยวของจะสามารถดําเนินการใดๆตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ
(2.11) ความเสี่ยงจากความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยจากกําไรสุทธิในแตละปในจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือจาก
กําไรสะสม
ในกรณีที่กองทุนรวมมีผลประกอบการขาดทุนในรอบปใดรอบปหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินการของ
กองทุ นรวมโดยตรง หรือ จากป จจัยอื่นที่อยูนอกเหนือความควบคุมของกองทุน รวม อาทิ ปจจัยทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศตกต่ําหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจหรือการถือครองอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจไมสามารถจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามประมาณการ
(2.12) ความเสี่ยงจากการกูยมื เงิน
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงหากกองทุนรวมดําเนินการกูยืมเงินอันเนื่องมาจากภาระดอกเบี้ยที่อาจมี
การปรับเปลี่ยนขึ้นสูงตามสภาวะตลาด นอกจากนี้การชําระคืนเงินตน ก็อาจสงผลกระทบกับสภาพคลอง
ของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจายเงินปนผล
(3) ปจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในหนวยลงทุน
(3.1) ความเสี่ยงจากราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งอาจมีการซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ํากวาราคาที่เสนอขาย โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลประกอบการของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่ประมาณการไว
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความตองการซื้อขายหนวยลงทุนของผูลงทุน และ
ปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
(3.2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยู
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชา
พื้นที่ และ/หรืออัตราคาเชาในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู
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นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม
(3.3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม
หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไมอาจ
คาดหมายได ผู จั ด การกองทุน รวมไม สามารถประเมิน ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงดัง กลา วได
นอกจากนี้ นักลงทุนควรพึงตระหนักดวยวามาตรฐานบัญชีของกองทุนรวมมีลักษณะบางประการที่
แตกตางจากมาตรฐานบัญชีของนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อาทิ ไมมีการตัด
คาเสื่อมราคาของสิทธิการเชา เปนตน
กองทุนรวมไมสามารถคาดหมายรายละเอียดของการบังคับใชมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม การแกไข
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันหรือการเพิ่มความเขมงวดในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางบัญชี และไมสามารถประเมินผลกระทบตอรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมจาก
กรณีดังกลาว รวมถึงไมสามารถคาดหมายไดวากรณีดังกลาวจะไมเกิดผลกระทบตอการเสนอรายงาน
ฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
(3.4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของในอนาคต
กองทุนรวมไมสามารถคาดหมายกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย
และ/หรือคําสั่งของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการกองทุนรวมที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงไมสามารถคาดหมายไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบทางลบ
ตอการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน
(3.5) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer)
ซึ่ง ปริมาณความต อ งการของผู ซื้ อ -ผู ข าย (bid-offer) ขึ้น อยูกับ ปจจั ย หลายประการที่ ก องทุน รวมไม
สามารถควบคุมได อาทิ ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาด
สภาพคลองในการซื้อขาย
(3.6) ความเสี่ยงจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอาจไมสัมพันธกับมูลคาที่ไดจากการจําหนาย
ทรัพยสินหรือเลิกกองทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินฉบับลาสุดเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับ
หากมีการจําหนายทรัพยสิน หรือมีการเลิกกองทุนรวม
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3.6

ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก
โปรดศึกษารายละเอียดใน “ภาคผนวก - ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก”

3.7

การกูยืมเงิน
กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม และตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดี
และมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน
(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ
การเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม
(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตาม
สัญญาเชาดวย และ
(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมาภายหลัง
จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลง
จนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

การกูยืมเงินของกองทุนรวมในการลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
ในการที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) กองทุนรวมจะใชแหลงเงินทุนโดยการกูเงินจากสถาบันการเงิน
บางส ว น โดยข อ กํ า หนดและเงื่อ นไขของเงิ น กู ยืม ดัง กล า วจะเปน ไปตามที่ กํา หนดในสั ญ ญาระหวา งกองทุน รวมและ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ในเบื้องตนกองทุนรวมไดประสานงานกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และไดรับขอเสนอเงื่อนไข
ในการกูยืมเงิน ดังตอไปนี้
ธนาคารผูใหเงินกู

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผูขอสินเชื่อ

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค ( กองทุนรวม )

วงเงินกู ( ลานบาท )

ไมเกิน 600 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ย (%)

อยูในเกณฑที่ใกลเคียงกับอัตราการกูยืมเงินของลูกคาชั้นดีที่ธนาคารพาณิชย
ในประเทศส ว นใหญ เ สนอให กั บ ลู ก ค า ของตนและอยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขที่
ใกลเคียงกัน
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4.

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู

ไมเกิน 10 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเบิกเงินมาใชครั้งแรก โดยผอนชําระเงิน
ตนคืนทุกไตรมาส

การชําระดอกเบี้ย

ทุกเดือน

หลักประกันการกูยืมเงิน

ไมมี ยังอยูในระหวางการเจรจา

หลักเกณฑการลงทุน
4.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะ
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
4.1.1 บริษัทจัดการตองวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา
due diligence) แลว และมีความเห็นวาอสังหาริมทรัพยท่จี ะลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูลงทุนทั่วไป
(2) มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได เชน ตั้งอยูในทําเลที่ดีและมีทางเขาออกที่เหมาะสมตามสภาพ
ไมมีลักษณะผูกติดกับการใชงานของผูเชาหรือผูเชาชวงอันจะทําใหเปลี่ยนลักษณะการใชงานเปน
ประการอื่นไดยาก และไมมีขอจํากัดในการจัดหาผูเชาหรือผูเชาชวงรายใหม เปนตน ทั้งนี้ ในการ
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในเรื่ อ งดั ง กล า ว บริ ษั ท จั ด การต อ งจั ด ให มี ค วามเห็ น ของบริ ษั ท ประเมิ น
คาทรัพยสิน เพื่อใชประกอบการพิจารณา
(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถวน ชัดเจน บังคับไดตามกฎหมาย และเพียงพอตอการที่
กองทุนรวมจะใชดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชนได
4.1.2

อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย

4.1.3

ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนไดหรือ
หากเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาโครงการ ณ วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเปนทรัพยสิน
ชิ้นแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนกรณีเปนทรัพยสินชิ้นตอไป และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิให
นับมูลคาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจาก
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน

4.1.4

ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน
โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยนั้น

4.1.5

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ
เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1) 69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

4.1.6

อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดรายไดแก
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.7

ในการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาที่มาก
กวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวง เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้
(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่เชาเปน
ที่ดิน ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว
(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่
ผู ใ ห เ ช า มิ ไ ด เ ป น ผู มี ก รรมสิ ท ธิ์ ต ามโฉนดที่ ดิ น หรื อ ผู มี สิ ท ธิ ค รอบครองตามหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า
ประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดัง กลาว หรือในกรณีที่มิไ ดจั ดใหมีผูรับ ประกันความเสียหายเพื่อป องกั นความเสียหายเชน วา นั้น
บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนด
ที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา

4.1.8

บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกัน ไมนอยกวารอยละ
75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมหรื อ วั น ที่ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม เงิ น ทุ น สํ า หรั บ กรณี ก ารเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย น แล ว แต ก รณี และดํ า รง
อัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ
(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.9

บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนไว
อยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.1.10 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้
(1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจาก
การเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
(2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุดบกพรองของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม
หรื อ ผู เ ช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จ ากกองทุ น รวม ได ทํ า ประกั น ภั ย นั้ น ไว แ ล ว บริ ษั ท จั ด การสามารถทํ า
ประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจ ถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด
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(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น
4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย
(1) การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย หากราคาที่ จ ะลงทุ น ซึ่ ง ระบุ ไ ว ใ น
โครงการสูง กวาราคาต่ํา สุดที่ไดจากรายงานการประเมิน คาเกิน รอยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกลาวในโครงการและหนังสือชี้ชวน
(2) การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนบริษัท
จัดการจะกระทําโดยเปดเผย และเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเปนสําคัญ และในกรณีที่ราคา
ที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยต่ํากวาราคาสูงสุดที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาเกินกวารอยละ 10 บริษัทจัดการจะแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลที่จําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือ สิท ธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสํา คัญ ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้นลวงหนากอนวัน
ลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินดังกลาวไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินที่ทําการ
ประเมินคามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ประเมินคาทรัพยสินใหม
4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการ จะ
ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ในการลงทุนครั้งแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของบริษัท
จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งให
เปน ผูดูแลผลประโยชนข องกองทุน รวมตอ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ งไดรับ รองวาผูดูแ ล
ผลประโยชน ไ ด รั บ รายงานการประเมิ น ของบริ ษั ท ประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น และรายงานเกี่ ย วกั บ การ
ตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแลว และ
เห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมี
ความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทํา
การรับรองดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการ
ลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 29/2549
เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑใน
การปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือ
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การรับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน นอกจากนี้ หาก
ธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุน
ดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไปที่มิไดมี
ความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction)
4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแก
ผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการ
โรงแรมเทานั้น
(2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน เซอรวิส
อพารทเมนท บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเครื่องใชอุปกรณตกแตงที่
เกี่ยวเนื่อ งโดยตรงจากการใหเชา พื้น ที่นั้น เชน ชุดรั บแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน
รวมกั น ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของรายได ทั้ ง หมดที่ ไ ด จ ากการจั ด หาผลประโยชน จ าก
อสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ
(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี
(ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูประกอบ
กิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
ไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ
4.1.14
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมจัดหาผลประโยชนจาก
อสั ง หาริ มทรั พ ยดั งกลา วโดยการใหเชา แกเจา ของอสัง หาริมทรัพ ย ห รือ กลุ มบุค คลเดีย วกัน ของบุค คล
ดังกลาว เวนแตเปนการใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญและไดระบุในโครงการ
4.1.15 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของ
รายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ หรือ
(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.1.16 ในกรณีที่กองทุนรวมไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และบริษัทจัดการประสงคจะจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของเดิม บริษัทจัดการตองกําหนดคาเชาที่เรียกเก็บจาก
เจ า ของเดิ ม ในลั ก ษณะที่ เ ป น ธรรมเนี ย มทางค า ปกติ เ สมื อ นเป น การทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู ค า ทั่ ว ไปที่ เ ป น
บุคคลภายนอก
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4.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคาขนาดใหญ มูลคาของโครงการ
แตละแหงในขณะที่กองทุนรวมลงทุน ตองไมนอยกวา 500 ลานบาท เวนแตในกรณีที่เปนการลงทุนใน
อาคารศูนยการคาหลายแหง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการที่มีมูลคาไมถึง 500 ลานบาทก็ได แตตอง
ไมนอยกวา 250 ลานบาท และมูลคาเงินลงทุนในโครงการดังกลาวเมื่อรวมกันทุกโครงการตองไมเกิน
รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โครงการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา โครงการ (project) ของอาคารศูนยการคาหรือศูนยจําหนายสินคา
ขนาดใหญ แลวแตกรณี
4.2

การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคลอง
ของกองทุนรวม
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตั๋วเงินคลัง
(3) พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เปนผูออก
(4) เงินฝากธนาคาร
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก
(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูออกหรือเปนผูรับรอง รับอาวัล หรือ
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย
(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน
(8) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7) และ (8) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปน ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม
(ข) ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม
การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง ไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน โดยตองเปนการรับ อาวัล
แบบไมมีเงื่อนไข หรือ สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมี
เงื่อนไข
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4.3

การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ
ในกรณีที่กองทุนรวมนําอสังหาริมทรัพยใหเชาแกบริษัทใดๆ เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนโดยบริษัทนั้น ตกลงจาย
คาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพยที่เชา กองทุนรวมอาจลงทุนในหุนที่
ออกโดยบริษัทดังกลาวไมเกิน 1 หุน โดยหุนนั้นใหสิทธิพิเศษในการอนุมัติการดําเนินงานบางประการของบริษัทนั้น
ทั้งนี้ ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทดังกลาว
เงื่อนไขพิเศษ
การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน
ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนอาจปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชา
แกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสินเพื่อ
วัตถุประสงคตางๆ และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ และหรือเพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาว
ใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ กองทุนอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยขอหรือรับโอนใบอนุญาต
กอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการ
ใดๆเพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้
จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด
อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายจะมี
คําสั่ง ประกาศ กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สั่งการ ผอนผัน หรือเห็นชอบเปนอยางอื่น กองทุนจะขยาย
ขอบเขตของหลักเกณฑการลงทุนและการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

5.

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
5.1

กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้
5.1.1

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนบุคคลดังตอไปนี้ซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไป
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
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(2) เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนโดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุน
ดังกลาว
5.1.2

เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคล
เดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด

5.1.3

หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมตองมีผูลงทุนตางดาวถือหนวย
ลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(1) ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
(2) ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวมลงทุนรวมกับ
พืน้ ที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ
49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น

5.2

ภายใต บั ง คั บ ข อ 5.3 และข อ 5.4 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง แก บ ริ ษั ท จั ด การว า มี บุ ค คลใดหรื อ กลุ ม บุ ค คล
เดี ย วกัน ใดถื อ หน ว ยลงทุ น เกิน กว า 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน ว ยลงทุ น ที่ จํ า หนา ยได แ ล ว ทั้ ง หมด บริ ษั ท จั ด การจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุ
ดังกลาว
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรวมใน จํานวนเสียงในการ
ขอมติ
(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

5.3

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 5.1.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุ
ดังกลาว
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ
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(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน หนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
5.4

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 5.1.1(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ ในชวง
ระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ไมเกิน
1 ปนบั แตวันที่รับหนวยลงทุน
(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุ
ดังกลาว
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาว ไดเฉพาะใน
สวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(3) จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น

6.

5.5

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 5.2 โดยอนุโลม

5.6

การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.5 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล

5.7

เงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 5.2(3) ขอ 5.3(3) และขอ 5.5 บริษัทจัดการจะยกเงินปนผล
สวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และ
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออก
จากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

5.8

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ กลุมบุคคลเดียวกัน
ใดที่ ป ระสงค จ ะถื อ หน ว ยลงทุ น เกิ น กว า 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน ว ยลงทุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

การโอนหนวยลงทุน
กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 5 หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และ
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
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วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
6.1

วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยังนายทะเบียนหนวย
ลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนามโดยผูโอนและผูรับโอน พรอมทั้ง
แนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและ
ไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด

6.2

วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดย
นายทะเบี ย นหน ว ยลงทุ น และ/หรื อ ตลาดหลั กทรั พ ย แ หง ประเทศไทย และ/หรื อ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด

7.

การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้
7.1

กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชน
ไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอ
ผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคา ใชจาย พรอมเหตุผล
และความจําเปนในการรับชําระหนี้

7.2

เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพย สินสุทธิ
ของกองทุน รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสิน นั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน รวมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได
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(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวาง
ที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ดังกลาวก็ได
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
8.

ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม
8.1

ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ

:

ที่อยู :

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2614-5588

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
8.2

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน
(ก) เมื่อบริษัท จัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝา ยหนึ่ง มี ความประสงคจะบอกเลิกสัญ ญาแตงตั้ ง ผูดูแ ล
ผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ไมนอยกวา 90 วัน
(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความรับผิดชอบตามที่
ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ
กรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําสั่ง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงค
จะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาว
ใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณสมบัติข องผูดูแลผลประโยชนข องกองทุน รวมอสัง หริมทรัพ ย บริษัท จัด การจะดํา เนิน การใหผูดู แ ล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
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ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัท
จั ด การจะแต ง ตั้ ง ผู ดู แ ลผลประโยชน ร ายใหม แ ทนผู ดู แ ลผลประโยชน เ ดิ ม โดยพลั น ทั้ ง นี้ เ ว น แต สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปน อยางอื่น
(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการ
กองทุนไปเปดเผยโดยมิชอบ เพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนตอผูดูแล
ผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหาย
ใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย
(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผัน
การชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่นใดที่คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน
หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที
(ซ) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิด หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที
ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนเนื่องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้นใน
กรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาที่ลงตามขอ 13.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้น
ตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสิน และเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแก
ผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง
8.3

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม
ชื่อ

:

ที่อยู :

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2614-5588

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม
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อย า งไรก็ ต าม ในกรณี ท รั พ ย สิ น ที่ ล งทุ น เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย บริ ษั ท จั ด การจะทํ า การเก็ บ รั ก ษาเอกสารสิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
สั ญ ญาเชา หรื อ สั ญ ญาโอนสิท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย หนั ง สือ กรมธรรมป ระกั น ภั ย ไว ที่สํ า นัก งานของผูดู แ ล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได
9.

ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
ชื่อ

:

ที่อยู :

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ
และ/หรือนางอุณากร พฤฒิธาดา และ/หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของโดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
10.

ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ

:

ที่อยู :

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
11.

ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 :
ชื่อ

:

ที่อยู :

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2618-1000

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะแจง
การแตงตั้งผูจัดจําหนายใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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12.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 :
ชื่อ :
ที่อยู :

ไมมี
ไมมี

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการ
แตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
13.

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน (Investment Committee)
ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน การตัดสินใจลงทุนในการซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย
โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน จะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุน
ของกองทุน โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
13.1 องคประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน ดังตอไปนี้
1. กรรมการที่เปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยบริษัทจัดการ ในฐานะตัวแทนของ
บริษัทจัดการ จํานวนไมนอยกวา 2 คน
2. กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน 2 คน
ทั้งนี้ จํานวนกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการ จะมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการลงทุน
ทั้งหมด
ทั้งนี้กรรมการจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุน
13.2 รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

การเรียกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณา
และลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา
สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแก
กรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุม เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือ
เชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวา
กรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม
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(2)

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ลงทุน

(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการ
คนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติที่ทํา ขึ้นเปน ลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุน พิจารณาและ
ลงนามในมติดังกลาว ทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแตละตนฉบับของมติ หรือลงชื่อรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได

(4)

องคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการนั่งประชุม
รวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได

(5)

มติของที่ประชุม
•

กรณีจัดใหมีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

•

กรณีไมจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ ดังกลาว
จะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัท
จัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการ
เปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการที่นําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับ
ของมติใหบริษัทจัดการตอไป เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่
บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรือจรรยาบรรณ
กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto Right)
การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย
ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใดๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมีสวนไดเสียรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
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(6)

ประธานที่ประชุม
ให บ ริ ษั ท จั ด การแต ง ตั้ ง กรรมการรายใดรายหนึ่ ง ซึ่ ง เป น ตั ว แทนของบริ ษั ท จั ด การทํ า หน า ที่ เ ป น ประธาน
กรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมให
เปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้

(7)

รายงานการประชุม
บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัทจัดการในวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ

13.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน ดังนี้

14.

(1)

พิ จ ารณา ตัดสิน ใจ ลงทุน ซื้อ เชา ให เชา จํ า หนา ย โอน หรือ รับ โอนซึ่ง อสัง หาริมทรัพ ยห รือ สิท ธิการเช า
อสังหาริมทรัพย

(2)

ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา

(3)

คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยให
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
โดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว

(4)

คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา

ที่ปรึกษาของกองทุนรวม
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 :
ชื่อ :
ที่อยู :

ไมมี
ไมมี

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมในภายหลัง ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะไมมี
สวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
14.1 ที่ป รึกษาซึ่งมี ห น าที่ใ หคํา ปรึกษาหรือ คํา แนะนํา แกบ ริษัท จัดการเกี่ย วกับ การซื้อ ขาย เชา หรื อหาประโยชน ใน
อสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนใน
การจัดการกองทุนรวม
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคลดังกลาวจะตอง
มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
14.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดมเงินทุน
การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม
ชื่อ :
ที่อยู :

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2632-0777

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด
14.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน
15.

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
การลงทุนครั้งแรกและการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 :
ชื่อ

:

ที่อยู :

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
เลขที่ 94 ชั้น 3 อาคารฟวเจอร พารค รังสิต
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท 0-2958-0011

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
อนึ่ง เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของบริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน
ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว
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16.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (การลงทุนครั้งที่ 2):
ชื่อ : บริษัท เน็กซัส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด
ที่อยู : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 31 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัทพ 0-2286-8899
ชื่อ

: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู : เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร
ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0-2643-8223
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน รายใด
รายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.

การเสนอขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้
เพิ่มทุนครั้งที่ 1
17.1

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และวันเวลาทําการจองซื้อหนวยลงทุน
17.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน
ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบในการเพิ่มทุน และการแกไขเพิ่มเติม
โครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือชี้ชวนสรุปขอมูลสําคัญ “หนังสือแจงการจัดสรร
หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม” และใบจองซื้อหนวยลงทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนที่
มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัท
จัดการจะไดกําหนดตอไป
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
17.1.2 วันและเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน
ระหวางวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.-15.30 น.
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17.2.

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน
17.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุน
หนวยละ 16 บาท
17.2.2 วิธีการเสนอขายและจองซื้อหนวยลงทุน
การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหม
จํานวนไมเกิน 56,250,000 หนวย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering)
เสนอขายหนวยลงทุนใหมในสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
ครั้งนี้ทั้งหมด หรือคิดเปนจํานวน 56,250,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Rights Offering) ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดย
ผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่
ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซื้อ
หนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได
อนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิ จะตองแสดงความจํานงใน
การจองซื้อเกินสิทธิพรอมกับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งหมดทั้งจํานวนที่จอง
ซื้อตามสิทธิและจํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ทั้งนี้ เวนแตผูถือหนวยลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่เปน
นิติบุคคลที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรรคิดเปนมูลคาตั้งแต 10
ลานบาทขึ้นไป อาจชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนในสวนที่เกินสิทธิดังกลาวภายหลังจากไดทราบผล
ของการจัดสรรหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะไดรับในสวนที่จองซื้อเกินสิทธิดังกลาว
วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนตาม “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม” ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ตามวัน
และเวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนาย พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน เวนแตผูถือหนวยลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่เปนนิติบุคคลที่แสดง
ความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรรคิดเปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
อาจชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนในสวนที่เกินสิทธิดังกลาว ภายหลังจากไดทราบผลของการ
จัดสรรหนวยลงทุน ที่ผูถือหนว ยลงทุนแตละรายจะไดรับในส วนที่จองซื้อ เกิน สิทธิดังกลา ว ทั้ง นี้
ภายในวันที่ตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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(3) บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุน ฝากไว
ณ สถานที่ที่ผูถือหนวยลงทุนไดฝากหนวยลงทุนไวในปจจุบัน ทั้งนี้ ตามขอมูลที่ไดรับจากศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยฯ ณ วันปดสมุดทะเบียน
17.3

การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
(1)

ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชําระเงินคาจอง
ซื้อใหชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ผูถือหนวยลงทุนเดิม
(1.1) ชําระดวย เช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อ โดย
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุน และระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค ดราฟต ตั๋วแลก
เงินธนาคาร เพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม” พรอมกับเช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงินธนาคาร มาถึงสถานที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนาย ตั้งแตวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.-15.30 น. และ
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30-12.00 น.
(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายยอมรับโดย
ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและโอนเงินหรือมีคําสั่งหักบัญชีธนาคารจายเพื่อบัญชีเงิน
ฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน “หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม” และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายตั้งแตวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 8.30 น.-15.30 น.
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2555จะตองชําระคา
จองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสดโอนบัญชีเทานั้น และจะไมรับจองซื้อทาง
ไปรษณียทุกกรณี
เวนแตผูถือหนวยลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญที่เปนนิติบุคคลที่แสดงความประสงคจะจองซื้อ
หนวยลงทุน เกินกวาสิทธิที่รับจัดสรรคิดเปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป อาจชําระเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนในสวนที่เกินสิทธิดังกลาวภายหลังจากไดทราบผลของการจัดสรรหนวยลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนแตละรายจะไดรับในสวนที่จองซื้อเกินสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2555
กอนเวลา 12.00 น.
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(2) หลังจากที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ไดรับเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน
พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนาย จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน
(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงินธนาคาร ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บ
เงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย จะ
ถือวาผูจองซื้อทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได
ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือเวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะ
ระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ
บริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขาย
หนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น

17.4.

(4)

ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนเงินที่จองซื้อ
โดยจะหักกลบลบหนี้กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายไมได

(5)

ผูถือหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะ
เพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัท
จัดการหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนกรณีพิเศษ

(6)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บ
รักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี)
ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุน

(7)

สําหรับการชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะตอง
ซื้อในฐานะผูรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน ใหสามารถทําการชําระเงินคาจองซื้อในสวนของตนภายใน
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เขาบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อรับชําระเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน

การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ภายใตเงื่อนไขดังนี้
กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยการโอนเงินหรือชําระเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน ตามสัดสวน
ของเงินคาซื้อหนวยลงทุน
อนึ่ง สําหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) บริษัท
จัดการจะนํารวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน
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17.5

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ :(1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย
(2) กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยใดเกินหนึ่งในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ
เจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวหรือบุคคลที่เกี่ยวของประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย
(3) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไม
ครบถวน
(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการ
ฟอกเงิน เปนตน

17.6

(5)

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของ
มูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนไมเปนไปตามกฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ

(6)

บริ ษั ท จั ด การอาจขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เ สธการจองซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในบางกรณี ต ามที่ บ ริ ษั ท จั ด การ
เห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การ
จองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก

เอกสารหลักฐานประกอบ
ผูจองซื้อจะตองนําสงเอกสาร ดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
- สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือ
- สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ซึ่งเปนบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหโอนเงินปนผล และ/หรือเงิน
เฉลี่ยคืนจากการลดทุนเขาบัญชีดังกลาว) หนาที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. กรณีนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
- ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
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-

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
และ
หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา
เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดยผูมอบอํานาจดวย และ
บัตรตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ซึ่งเปนบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหโอนเงินปนผล และ/หรือเงินเฉลี่ย
คืนจากการลดทุนเขาบัญชีดังกลาว) หนาที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

3. กรณีบุคคลตางดาว
- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถิ่นที่อยู และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการจะเห็นสมควร
หมายเหตุ
- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
- ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามที่ไดระบุไวใน
โครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา
17.7

การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน

18.

การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ ระบุไ ว ใ นขอ นี้ ทั้ ง นี้ ในกรณีที่ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย และ/หรื อ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน
18.1

วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
การเพิ่มทุนครั้งที่ 1
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจํานวน 56,250,000 หนวย ภายใตหลักเกณฑและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
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ผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering)
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุ ดทะเบี ยนผูถื อหน วยลงทุ น (Rights Offering) ณ วั นที่ 21 ธั นวาคม 2555 ในสั ดส วนร อ ยละ 100
ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ทั้งหมด หรือคิดเปนจํานวน 56,250,000 หนวย เพื่อ
เสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิม โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขาย
เพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่รับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือ
สละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได
ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามสัดสวนที่กําหนดไมสามารถกระทําไดหรือกรณีมีเศษหนวยลงทุนที่ไมสามารถ
จัดสรรใหเปนจํานวนเต็มไดใหปดลง โดยบริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกลาวไปรวมกับ
หนวยลงทุนที่มิไดรับการจองซื้อเนื่องจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไมจองซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือจองซื้อไมเต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรตามลําดับดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
เพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย
ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุน ที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิท ธิ
ดังกลาวแตละรายตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวแสดงความจํานงไว หรือ
(2) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
ไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย ให
จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิดังกลาว
แตละรายตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายแสดงความประสงคจะจองซื้อ
เกินสิทธิดังกลาว
18.2

ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน
ข อ จํ า กั ด ในการจั ด สรรหน ว ยลงทุ น ให แ ก บุ ค คลใดหรื อ กลุ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใด จะเป น ไปตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลักทรัพ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ
การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนไวดังนี้
ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจั ดการจะจัดสรรหน วยลงทุนใหแ กผูลงทุนตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
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(ก) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนทั่วไป
2. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
(ข) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายซึ่งรับหนวยลงทุน
ไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรับหนวยลงทุน
ดังกลาว
(2) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
19.

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
19.1

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนให
อยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน

19.2

ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้
(1) ขอมติในเรื่องวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่
จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนโดยตองไดรับคะแนน
เสียงตามหลักเกณฑดังนี้
(1.1) กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
หนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ องคประชุมตองมี
ผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุน
ทั้งหมด และจํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(1.2) กรณีการขอมติโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
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ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออกเสียงตาม (1.1) และ (1.2) บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน
เสียงของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้
(ก) เจ า ของ ผู ใ ห เช า ผู โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า หรื อ ผู ใ ห สิ ท ธิ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมจะลงทุ น
เพิ่มเติม กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม
(ข) เจาของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม
กรณีเปน การเพิ่มเงิน ทุนเพื่อ ปรับ ปรุงอสัง หาริมทรัพยใ หอ ยูในสภาพที่ดีแ ละพรอ มที่จ ะใชห า
ผลประโยชน
(ค) ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุนฉพาะ
เจาะจงกรณีเปนการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง
(ง) ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ
(จ) บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)
แลวแตกรณี
ในกรณีที่เสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมบางราย หากผูถือหนวยลงทุนมีมติ
คัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมดําเนินการใหมี
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว
(2) ขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
19.3

เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 19.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรางโครงการที่จะแกไขเพิ่มเติมและราง
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
(2) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม โดยจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการให
ความเห็นชอบใหเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง

19.4

ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม
หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) หากบริษัทจัดการยังไมไดยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจงเรื่องขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อ หนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
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ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไม
สามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน
(2) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลวบริษัทจัดการ
จะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนโดยการ
ลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของ
ราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จโดยไมชักชา
เงื่อนไขเพิ่มเติม

20.

•

ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสิน
บางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการ
นั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย

•

สําหรับเงื่อนไขของ “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือ
การผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
20.1

ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ หากบริษัทจัดการ
ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจายสภาพคลองสวนเกิน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมมีเงินลงทุนที่ไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (ไมรวมกําไร)
(2) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวลดลงจากการประเมินคา
หรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย

20.2

ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาหนวยลงทุน และปฏิบัติดังนี้
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน
(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม
(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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(4) จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัทจัดการและ
รายงานประจํ า ป ข องกองทุ น รวม เพื่ อ ให ผู ล งทุ น สามารถตรวจสอบได โดยมี ข อ มู ล ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
•

21.

สําหรับเงื่อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือ
การผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงาน อื่นใดขางตน

การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
21.1

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless)

21.2

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
(1)

โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอยแลว เปนผูถือหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เมื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว

(2)

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของบุคคลที่
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน

(3)

ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย (Broker)
หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อนั้น
นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะเปนผูออกหลักฐานตางๆเพื่อแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามระบบงานของแตละแหง

(4)

นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตองดําเนินการ ดังนี้
(4.1)

กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน

(4.2)

ยื่ น ใบคํ า ขอให อ อกใบหน ว ยลงทุ น พร อ มชํ า ระค า ธรรมเนี ย มในการออกใบหน ว ยลงทุ น ต อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 23 "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจอง
ซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"

(4.3)

นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่
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ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะ
ถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏ
อยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(4.4)

22.

ใบหน ว ยลงทุ น ที่อ อกใหผูถื อ หน ว ยลงทุ น จะมี รายการตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กํา หนดซึ่ง จะระบุชื่ อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุน จะต องมี ลายมื อ ชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณ
ตามกฎหมาย

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
22.1

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
22.1.1

สิทธิของบริษัทจัดการ
(1)

สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการ
ลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้รวมถึงขอผูกพันระหวาง
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาตางๆ ไดทําขึ้น

(2)

สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการขัด
ต อ กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หนั ง สื อ เวี ย นที่ ห น ว ยงานที่ มี อํ า นาจตาม
กฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี้

(3)

สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนใหกับกองทุนรวม และ/หรือเลิก
โครงการ ตามขอ 22.1.1 (5) และขอ 22.1.3

(4)

สิ ท ธิ ใ นการยั บ ยั้ ง พิ เ ศษ (veto right) สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การหรื อ การตั ด สิ น ใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
แกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรือเปนเหตุใ หบริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอ
ประโยชนของกองทุนรวม

(5)

สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในกรณี
ตางๆ ดังตอไปนี้
-

สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการบอก
กลา วการลาออกจากการเป น บริษั ท จัดการกองทุน รวมใหแ กก องทุนตามกํา หนดและ
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เงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับ
หนาที่ไดภายในกําหนดเวลา

22.1.2

-

สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ

-

สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อํ า นาจตามกฎหมาย ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือสั่งการ
เปนอยางอื่น

-

สิทธิที่จะดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง

-

สิ ท ธิ ใ นการจั ด การกองทุ น เพื่ อ ให บ รรลุ ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องกองทุ น และรั ก ษาไว ซึ่ ง
ผลประโยชนของผูถือหนว ยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ

(6)

สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายประกาศ
กําหนด

(7)

สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และหรือเงิน
ตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ

(8)

สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมี หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุน
ใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(1)

การบริหารกองทุน
(1.1) จั ด การกองทุ น รวมให เ ป น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นโครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข อ ผู กพั น ระหวา งบริษั ท จัด การและผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด
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(1.2)

จัด ใหมี ข อ ผู ก พั น ระหว า งผู ถื อ หน ว ยลงทุน กั บ บริ ษั ท จั ด การ สั ญ ญาแตง ตั้ ง ผู ดู แ ล
ผลประโยชนและหนังสือชี้ชวนโดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา
และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน

(1.3)

จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการ
จัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือ
แจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกประชาชนและจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับ
และเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund
Report and Prospectus (MRAP)) ข อ งสํ า นั กง า นด ว ย แ ล ะ ห า กมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมี
ขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย
(ข) ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมีการแจกจายขอมูลที่เปน
สาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอ
สําหรับขอมูลที่เปนรายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการจะเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุน
ตรวจดูหรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน
(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมี
หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อให
ประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ใน
กรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หากมี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการบริ ษั ท จั ด การจะดํ า เนิ น การแจ ง การแก ไ ข
เพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได
มีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม
(ง) จัดใหมีใบจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งตองมีคําเตือนวา “การลงทุนในหนวยลงทุนมิใช
การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุน
คื น มากกว า หรื อ น อ ยกว า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกก็ ไ ด นอกจากนี้ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุน
ระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจาก
การลงทุนในหนวยลงทุน”

(1.4)

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่ใน
การจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาว
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ต อ งไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ เจ า ของ ผู ใ ห เ ช า ผู โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า และผู ใ ห สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน
(1.5)

นํ า เงิ น ของกองทุ น ไปลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น รวมทั้ ง การหา
ผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลง
เพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ที่ ล งทุ น ไว ตามนโยบาย
วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไป
ตามข อ กํา หนดและหลั กเกณฑ ข องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดวย

(1.6)

ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
ถื อ หน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมใดเกิ น กว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนหน ว ยลงทุ น ที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือจํานวนอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศ
กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(1.7)

ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไว ใ นโครงการ และ/หรื อ ดํ า เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(1.8)

จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

(1.9)

จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.11) จั ด ให มี ก ารตรวจตราสภาพอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ตามข อ กํ า หนดและหลั ก เกณฑ ข อง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.12) สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการประเมิน
คาหรือสอบทานการประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้
(1)

บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนเพื่อ
การประเมินคา
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(2) ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการ
เข า ตรวจสภาพอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมได ม าจากการลงทุ น ตามที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
(1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย
ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
รองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน
(1.14) เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการหรื อ วิ ธี จั ด การกองทุ น ตามข อ กํ า หนด
เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ
(1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
กระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
กองทุ น รวม ทั้ ง นี้จ ะตอ งไมขัดต อ กฎหมายหลักทรั พ ย และ/หรือ กฎหมายอื่น ใดที่
เกี่ยวของ
(1.17) ดําเนินการเลิกกองทุน ตามที่กําหนดไวในโครงการ
(2)

การรับและจายเงินของกองทุน
จัด ใหมีการรับ จา ยคา ธรรมเนีย มและคา ใชจ า ยตา งๆ และ/หรือ เงิน ตอบแทนอื่น ใด ตามที่
กําหนดไวในโครงการ

(3)

การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1)

จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี)

(3.2)

แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่
ดังตอไปนี้
(3.2.1) ผู จั ด การกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ ทํ า หน า ที่ ตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ
จําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
(3.2.2) ผูจัดการกองทุนเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ตามขอ 4.2 เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ

(3.3)

แตงตั้งผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(3.4)

แต ง ตั้ ง ผู ดู แ ลผลประโยชน ก องทุ น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ผู ดู แ ลผลประโยชน ข องกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนด
ไวในโครงการ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3.5)

แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของ
กองทุ น และแต ง ตั้ ง นายทะเบี ย นหน ว ยลงทุ น อื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดแทน และแจ ง การแต ง ตั้ ง ดั ง กล า วให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(3.6)

แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้นจะตอง
อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3.7)

แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(3.8)

แตงตั้งที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน

(3.9)

แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการ
ให ค วามเห็ น ชอบผู สอบบั ญ ชี รวมถึ ง การเปลี่ ย นตัว ผู ส อบบัญ ชี ข องกองทุ น และ
แตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(3.10)

แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวย
ลงทุนและหนาที่อื่นๆที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน

(3.11) แตง ตั้ง บุ คคลอื่ น ใดเพื่ อ ทํา หน า ที่ตา งๆ ที่ เกี่ ย วกับ กองทุน อาทิเช น ผูควบคุมงาน
กอสราง ผูเชี่ยวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความ
สะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน
4)

การดําเนินการอื่นๆ
(4.1)

ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปน
กองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันปดการเสนอขายหนวยลงทุน

(4.2)

ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม
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(4.3)

ขอรั บ ใบแทนหลั ก ฐานการรับ จดทะเบี ย นกองทรั พ ยสิ น เป น กองทุน ต อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.4)

ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ
และนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับ ผูดูแ ลผลประโยชน และ/หรือบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

(4.5)

จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน

(4.6)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุน
ของกองทุ น รวมให ผู ดู แ ลผลประโยชน ข องกองทุ น รวมทราบตามหลั ก เกณฑ แ ละ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(4.7)

คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(4.8)

แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน
ตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

(4.9)

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มี
ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน และ
สงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปการเงิน

(4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคาพรอม
ด ว ยสํ า เนาเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งให ผู ดู แ ลผลประโยชน โ ดยพลั น และให
สํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการประเมิน
(4.11) จัดสง เอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
(1)

เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย และสัญญา
ซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี

(2)

สั ญ ญาเป น หนั ง สื อ ที่ แ สดงการจํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพย
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล
ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย
(4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน
(1)

สัญญาแตงตั้งบริษั ทประเมินคาทรัพ ยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทํา
สัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงตั้งบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี

(2)

สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา
(ถามี) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว

(4.13) รวบรวม ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ สั่ ง ให ผู มี ห น า ที่ ต า งๆ ตามสั ญ ญาแต ง ตั้ ง อาทิ เ ช น
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํา
รายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง และ/หรือ
ตามที่ ค ณะกรรมการลงทุ น และ/หรื อ ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น และ/หรื อ ผู มี อํ า นาจตาม
กฎหมายรองขอ
(4.14) จั ด ส ง หนั ง สื อ สรุ ป ข อ มู ล ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การลงทุ น หรื อ จํ า หน า ย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน
และสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ล งทุ น หรื อ จํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า
อสัง หาริมทรั พ ยนั้น เพื่อ ใหผูลงทุ นสามารถตรวจดู ไ ด โดยหนัง สือสรุปขอ มูล จะมี
สาระสําคัญตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญ
ตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทํา
การถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือ
ภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
(4.15) ดําเนินการขาย/จําหนาย/จาย/โอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนตามที่
เห็นสมควร
(4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
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22.1.3

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อไดรับการ
อนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1)

เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ กองทุนจะตอง
บอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน เวน
แตบ ริษัท จัด การตกลงยิน ยอมใหยนระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาดังกลาว โดยที่หาก
สาเหตุการเปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น มิไดเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนาที่บกพรองอยาง
รายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนจะตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการ
จั ด การตามอั ต ราที่ ร ะบุ ไ ว ใ นโครงการให กั บ บริ ษั ท จั ด การ ตามจํ า นวนที่ คํ า นวณได จ าก
ระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 5 ป โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุด
เปนฐานในการคํานวณ

ตัวอยาง : หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแลวเปนเวลา
•

1 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 4 ป

•

2 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 3 ป

•

3 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 2 ป

•

4 ปบริบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 1 ป

•

5 ปบริบูรณ กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแกบริษัทจัดการ

(2)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถ
ดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม
ประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุน
ตอไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอ ไป โดยที่ประชุมผูถือหนว ยลงทุนจะตองดํ าเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ

(3)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ
กองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัท
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จัดการไมประสงคที่จะปฎิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการ
จัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณ
อั ก ษรว า ไม ป ระสงค ที่ จ ะรั บ หน า ที่ ต อ ไป (ลาออก)โดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น จะต อ ง
ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฏหมายหลักทรัพย
และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน
90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ
(4)

ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป
ทั้งนี้ หากเหตุดังกลาวเกิดกอนที่บริษัทจัดการจะบริหารกองทุนมาครบระยะเวลา 5 ปนับจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนไมตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการ
ใหกับบริษัทจัดการ
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการ
จนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ

ในการเปลี่ ย นตั ว บริ ษั ท จั ด การหากเป น กรณี ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัท
จัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) ขางตนนี้จน
ครบถวน แต กองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไมสามารถจัดหาบริษัท
จัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายแลว
22.2

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1)

ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ

(2)

ดู แ ลใหบ ริษั ท จั ด การปฏิบั ติ ห นา ที่ ตามบทบั ญ ญั ติใ นมาตรา 125 และข อ กํ า หนดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ งแห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตาม
ใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตาม
มาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
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2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว
(3)

ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(ก) ภายใน30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ
(ข) ทุกหนึ่ง ปนับแตวั นที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ ค าใชจา ยที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุน

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริงให
แลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น

(6)

แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ

(7)

แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเปนไป
ตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการ รับ
จายทรัพยสินของกองทุน

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมถูกตอง
และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผูดูแลผลประโยชน
สามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงาน ที่บริษัทจัดการจัดทําและไดรับรอง
รายงานดั งกลาวเอง หรือ ที่ บ ริษั ท จัดการไดรับ จากผูบ ริหารอสังหาริมทรัพ ยที่ บ ริษัท จัดการวา จางและ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิได
(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน
(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปน
หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน
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22.3

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี)
22.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ได
ตกลงกัน
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม
3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน
22.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให
คําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา เกี่ยวกับ การจัดตั้งกองทุน รวม การระดมเงิ นทุน การวางแผนทาง
การเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน
22.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ได ตกลงกัน
2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน
ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

22.4

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
1. ไดรับ คา ตอบแทนในการทํ า หนา ที่ผูบ ริห ารอสัง หาริ มทรัพ ยจ ากกองทุน รวม ตามสัญ ญาแตง ตั้ง ผู บ ริห าร
อสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย
2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุน เปนตน
4. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
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22.5

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน
2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว
3. หนาที่อ่นื ใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน

23.

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม
23.1

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
(1)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมมี

(2)

คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)

(3)

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(4)

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(5)

อื่น ๆ ระบุ
(5.1)

คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด

(5.2)

คาใชจายอื่นๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผู
ถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 27.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
23.2

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

คาธรรมเนียมการจัดการรายป
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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(2)

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาใชจายอื่นๆ ในอัตราไมเกิน
300,000 บาทตอครั้ง ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสิน
จากกองทุนได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน
30,000 บาทตอครั้ง

(3)

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

(4)

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย สรุปไดดังนี้
1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอเดือนของรายได
คาเชาสุทธิของกองทุนรวม
รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชา
พื้นที่และสัญญาใหสิทธิการใชพื้นที่ รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area)
และร า นค า รถเข็ น หรื อ ซุ ม จํ า หน า ยสิ น ค า (Kiosk) และรายได ห รื อ ผลประโยชน ต อบแทนอื่ น ใดที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการศูนยการคาของกองทุนรวม หักดวยอัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงิน
ชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนตน
2. คาคอมมิชชั่น (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวม
ในศูนยการคา เมื่อมีการเขาทําสัญญาเชาใหม หรือมีการตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คาคอมมิชชั่น คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือน
หรือรอยละของผูเชารายนั้นๆ
1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชาพื้นที่/
สัญญาใหใชพื้นที่

ไมเกิน 0.5 เดือน

2. ในกรณีผูเชารายใหม มี 3 อัตราขึ้นอยูกบั อายุสัญญาเชาพื้นที่/ สัญญาใหใชพื้นที่
- อายุสญ
ั ญานอยกวา 1 ป

ไมเกิน 0.5 เดือน

- อายุสญ
ั ญาระหวาง 1-3 ป

ไมเกิน 1.0 เดือน

- อายุสญ
ั ญาเชาเกินกวา 3 ป

ไมเกิน 1.5 เดือน

3. ในกรณีผูเชารายวัน

ไมเกินรอยละ 4 ของรายไดคาเชา
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3. คาธรรมเนียมพิเศษ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ตอเดือน ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย
รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับ
จากการใหเชาหรือใหบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวมคาตอบแทน และคาใชจาย
ของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในขอ 1 และขอ 4 เปนตน
4. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา
5. คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 1.5 ของ
มูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม และไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคา
การขายอสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(5)

คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม
(5.1)

คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

(5.2)

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพยใน
แตละครั้ง
ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพยในแต
ละครั้ง

(5.3)

คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ
คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน
ตามที่จายจริง

(6)

(7)

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
(ก)

กรณีเสนอขายครั้งแรก :

(ข)

กรณีที่มีการเพิ่มทุน

: ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละครั้ง

(ค)

กรณีอื่นๆ

: ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย
คาธรรมเนียมขางตน จะไมรวมถึงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามที่จําเปนและเหมาะสม โดย
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการใหมีการจายคาใชจายดังกลาวและผูจัดจําหนาย/ตัวแทนเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมตามจํานวนที่จายจริง เพื่อประโยชนในการจัดจําหนายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ
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0.50 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนายตอครั้ง เชน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของผูจัดจําหนาย/ตัวแทนใน
การเสนอขายหน ว ยลงทุ น ให กั บ นั ก ลงทุ น ต า งประเทศ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมายของต า งประเทศ
คาใชจายดําเนินงานของที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายดําเนินงานการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุนสถาบันทั้ง
ในและตางประเทศ รวมถึง คา จัดทําและจัดสงเอกสาร คาสถานที่ คาเดินทาง และคา ที่พัก คาใชจา ย
ดําเนินการเพื่อสอบถามปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุน และคาใชจายในการดําเนินการจองซื้อ
หนวยลงทุน เปนตน
(8)

คาเบี้ยประกันภัย
ตามที่จายจริง

(9)

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ตอคน

(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย
(ก) ในการเสนอขายครั้งแรก : ไมเกิน 4,000,000 บาท
(ข) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
-

เมื่อกองทุนมีการเพิ่มทุนในแตละครั้ง : ไมเกิน 4,000,000 บาท ตอครั้ง

-

คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับ กองทุน :
ไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี

(11) อื่นๆ
(11.1) คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของจํานวนเงินที่จําหนาย
(11.2) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(11.2.1) คา ใชจา ยหรือ คา ธรรมเนีย มที่เ กี่ย วขอ งในการจัด ตั้ง กองทุน เชน คา ธรรมเนีย ม
ในการจัด ตั ้ง กองทุน และจดทะเบี ย นกองทรั พ ย สิ น ของกองทุ น กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน คาที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียม
และจัดทําเอกสารสัญญา และคาแปลเอกสาร เปนตน
(11.2.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพย จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
(11.2.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี
(11.2.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคา
ซื้อขาย
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(11.2.5) ค า ธรรมเนี ย มหรื อ ค า ใช จ า ยเพื่ อ การจั ด หา ได ม า จํ า หน า ย จ า ย โอนสิ น ทรั พ ย
ทรั พ ย สิ น หลั ก ทรั พ ย ข องกองทุ น เช น ค า ใช จ า ยในการจํ า หน า ยหรื อ โอนสิ ท ธิ
คาธรรมเนียมการโอน เปนตน
(11.2.6) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือ
อสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูใน
ตนทุนของคาซื้อขายหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขาย
หลั ก ทรั พ ย เ มื่ อ มี ก ารขายหลั ก ทรั พ ย ค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การซื้ อ หรื อ ขาย
อสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน
(11.2.7) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการประเมิน
คาทรัพยสิน
(11.2.8) คาธรรมเนียม และหรือ คาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรม คาธรรมเนียมผูสอบ
วิช าชีพ ทางบัญ ชีตอการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน คา ใชจา ยจัดทํา
รายงาน หรือบทวิจัย
(11.2.9) ค า ใช จ า ยอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เช น ค า ใช จ า ยทาง
การตลาด รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย คาสาธารณูปโภค
คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน
(11.2.10) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ/หรือกอสรางเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของที่กองทุนลงทุนไว
หรือมีไว
(11.2.11) ค า ใช จ า ยในการประกั น ภั ย ดู แ ล และ/หรื อ เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย สิ น ของกองทุ น เช น
คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน
(11.2.12) คาใชจ ายเกี่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย เปนตน
(11.2.13) ค า ใช จ า ยในการก อ สร า งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให โ ครงการแล ว เสร็ จ (ในกรณี ที่ เ ป น
อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง)
(11.2.14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อการ
รับชําระหนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิ
ของผูถือหนวยโดยผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ
(11.2.15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากร
แสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน
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(11.2.16) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสง
เอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน
(11.2.17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือชี้ชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน รายงาน
ประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว
(11.2.18) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงาน
ตางๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล
เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน
(11.2.19) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน
เชน คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงาน
การประชุม เปนตน
(11.2.20) คา ใชจ า ยหรื อ คาธรรมเนียม ในการจา ยเงิน ปนผล เพิ่ มทุน และ/หรือ ลดทุน เชน
คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บคาไปรษณียากร
คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน
(11.2.21) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุนการขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน
(11.2.22) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(11.2.23) คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของกองทุน
และบริ ษั ท จั ด การ เช น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น คดี (ถ า มี ) ค า ใช จ า ยในการยึ ด
ทรัพยสิน คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ เรี ย กค า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจากบริ ษั ท จั ด การเพื่ อ
ประโยชน ข องผู ถื อ หน ว ยลงทุ น โดยรวม หรื อ เมื่ อ ได รั บ คํ า สั่ ง จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค า ใช จ า ยด า นกฎหมายในการดํ า เนิ น คดี ท างศาล
คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจดจํานอง
คาปลดจํานอง คาใชจาย ในดานนิติกรรม คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน
(11.2.24) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ
(11.2.25) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทุน
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อัตราคาธรรมเนียมขอ 23.2 เปนอัตราตามที่จายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน
คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน และกองทุนรวมมีหนาที่ตามกฎหมาย จะถือเปนภาระของกองทุน
บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 23.2 (1) (2) (3) และ (4.4) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสิน หรือมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาเงินลงทุนสะสมของกองทุนแลวแตกรณี ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ
และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 23.2 (4) - (11) ในงวดเดียว หรือเฉลี่ยตัดจาย
เปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุน จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
23.3.

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
23.3.1 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ
ทั้ง นี้บ ริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวน คาธรรมเนียมภายใตอัตราที่ร ะบุไ วใน ขอ 23
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” นี้โดยไมถือวา
เปน การแกไ ขเพิ่ ม เติม โครงการ อย า งไรก็ ดีใ นการเรี ยกเก็ บ เพิ่ม หรือ ลด หรือ ยกเวน ค า ธรรมเนีย ม
ดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ
23.3.2 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไม
ถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

กรณี เ พิ่ ม อั ต ราค า ธรรมเนี ย มหรื อ ค า ใช จ า ย ไม เ กิ น ร อ ยละ 25 ของอั ต ราค า ธรรมเนี ย มหรื อ
คาใชจายตามที่ระบุไวในโครงการภายในระยะเวลา 1 ป
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการ
ดังตอไปนี้ กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว
(1.1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ

(2)

กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวารอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ตามที่ระบุไวในโครงการภายในระยะเวลา 1 ป
บริษัท จัด การจะกระทํา เมื่อ ไดรับ ความเห็น ชอบจากผูถือ หนวยลงทุน ดวยมติเกิน กึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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(3) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงตามข อ (1) ข อ (2) และข อ (3) ขา งต น บริษั ท จั ด การจะแจ ง ให สํา นั กงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลักทรัพ ยแ ละตลาดหลั กทรัพ ย ท ราบภายใน 15 วัน นั บ แต วัน เปลี่ย นแปลง
คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
24.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน
24.1

บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ
วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคม แลวแตกรณี ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคา
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งโดยมี
รายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

24.2

การคํานวณและประกาศมูลคาตามขอ 24.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้
(1)

คํ า นวณและประกาศมูล คา ทรัพ ยสิ น สุท ธิ เปน ตั ว เลขโดยมีทศนิยมสองตํา แหนง โดยใชวิธี การปด เศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล
และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม
24.3

การเปดเผยขอมูลตามขอ 24.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและปดประกาศ
ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผย
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนดวย

24.4

ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 24.1 อันมีผลกระทบตอ
มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 24.3 และหากเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 24.3 บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน

24.5

ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้
(1)

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา
หรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
แลวแตกรณี

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

(2)

ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เงื่อนไขเพิ่มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 28 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดขางตน
ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศเปนการ
คํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคา
ทรั พ ย สิ น หลั ก (อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ) ของกองทุ น ซึ่ ง มู ล ค า ดั ง กล า วอาจไม ใ ช มู ล ค า ที่ จ ะซื้ อ ขายได จ ริ ง ของทรั พ ย สิ น หลั ก
(อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว
25.

การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน
25.1

รายงานของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงานดังกลาวใหแก
ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

25.2

รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แต วั น ที่ ล งทุ น หรื อ จํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น รวมทั้ ง จั ด ให มี ข อ มู ล ที่ เ ป น
สาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุน
สามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทน
การจั ด ส ง ให ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ทั้ ง นี้ ภายในวั น ทํ า การถั ด จากวั น ซื้ อ เช า จํ า หน า ย หรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

115

116

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

25.3

รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนา
ของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
เปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย

26.

การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
26.1

26.2

27.

บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้
(1)

กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

(2)

กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้
(1)

ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

(2)

ผู ดู แ ลผลประโยชน เ ห็ น ว า มี เ หตุ ก ารณ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ้ น อั น มี ผ ลกระทบต อ มู ล ค า
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน

26.3

บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับแต
วันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว

26.4

ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคา หรือทําการสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการ
จะแต ง ตั้ ง บริ ษั ท ประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น รายใดรายหนึ่ ง ให ทํ า การประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได

26.5

บริษัทจัดการจะสงสําเนารายงานการประเมินคาทรัพยสินและรายงานการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน พรอม
ดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดรับรายงานดังกลาว

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

28.

ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
28.1

ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

(1)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลให ผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น

(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได

การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น
การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 90 วันนั บแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น โดยกรณีที่บ ริษัทจั ดการไมสามารถ
จายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน
งวดสิ้นปบัญชี
สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หน ว ยงานอื่ น ใดที่ มีอํ า นาจตามกฎหมาย ได แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ประกาศ กํ า หนด สั่ ง การ เห็ น ชอบ
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ
และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อบริษัทจัดการ
ไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
28.2

เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
(1)

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอ 28.2 (5)
ในการพิ จ ารณาจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ก ลุ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดตามกรณี ที่ ร ะบุ ข า งต น บริ ษั ท จั ด การจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata
Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุม
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บุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น
(2)

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามที่สํานักงานประกาศกําหนดดังตอไปนี้
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนทั่วไป
2. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอ 28.2 (5)
ในการพิ จ ารณาจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ก ลุ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ใดตามกรณี ที่ ร ะบุ ข า งต น บริ ษั ท จั ด การจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata
Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุม
บุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จํ า หนา ยไดแ ล ว ทั้ งหมด) ทั้งนี้ เวน แต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปน
อยางอื่น

(3)

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 5.1.1 (2) ในชวงระยะเวลาที่บุคคล
ดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่รับหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น

(4)

ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย
ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกัน
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ (1) โดยอนุโลม

(5)

เงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ (1) ขอ (2) และขอ (4) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผล
สวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการ
แลว และในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงิน
ปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม
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(6)

บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ
2. ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไวที่
ตัวแทน
3. ส ง หนั ง สื อ แจ ง ผู ถื อ หน ว ยที่ มี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นผู ถื อ หน ว ย ณ วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย น และผู ดู แ ล
ผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย

29.

(7)

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน

(8)

ในกรณีที่ผูถือ หน วยลงทุน ไมใ ชสิท ธิข อรั บ เงิน ปนผลจํา นวนใดภายในอายุค วามใชสิท ธิ เรียกรอ งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
29.1

สิทธิในการรับเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่ระบุไวในโครงการนี้

29.2

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ
ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้
ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแกไขวิธีการจัดการ”

29.3

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิกโครงการ
เทานั้น

29.4

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑที่ระบุ
ไวในโครงการนี้
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29.5

สิทธิประโยชนอื่นๆ
29.5.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด
29.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเขาประชุมเพื่อลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิท ธิออกเสียง เวนแตการพิจารณาและอนุมัติในวาระที่
กําหนดใหตองเปนไปตามมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ การนับมติดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ระบุไวในโครงการนี้
ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน ตามที่กําหนดในขอนี้ จะตองมีผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมเขารวมประชุมจึงจะครบเปนองคประชุม
29.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ

30.

การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
30.1

การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง
ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงการและหนังสือชี้ชวน
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ออกกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น คํ า ผ อ นผั น หรือ
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน เชน ระยะเวลา
การเสนอขายและสัดสวนการเสนอขาย จํานวนผูถือหนวยลงทุน และมูลคาโครงการขั้นต่ําในการเสนอขาย การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาเพิ่มเติม ทรัพยสินอื่นที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ได การทํา ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่
เกี่ ย วข อ ง การเป ด เผยข อ มู ล การคํา นวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน การลด
เงินทุน การจัดทํารายงานการเลิกกองทุนรวม เปนตน และ บริษัทจัดการมีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับ คําสั่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตามที่ไดรับความเห็นชอบหรือการสั่งการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน
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30.2

การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป
หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
ของกองทุน เปนตน โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 22 “สิทธิ หนาที่
และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหารอสังหาริมทรัพย”
หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือ
ผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแก
กองทุน(แลวแตกรณี) ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวย
ลงทุน จะต อ งไมขัดตอ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ บัง คับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ โครงการ หรือ ขัดตอ
ประโยชนของกองทุนรวม
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุน ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกรายและ
ตลาดหลักทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันที่ไดมีมติแกไข แลวแตกรณี
การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน
เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือ
ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุน
การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 5 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน”
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31.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้
31.1 เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว
31.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวม
ในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
31.3 เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เวนแตในกรณีที่บริษัท จัดการเพิ่ มเงิน ทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพ ยห รือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 19.4 แลว
31.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม
31.5 เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหน วยลงทุนซึ่ง คิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว ทั้งหมดของ
กองทุนรวม
31.6 เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี)
เงื่อนไขเพิ่มเติม
-

มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนด
ไวในขอ 5 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน”

-

เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม เชน กองทุน
ขาดสภาพคลอง องทุนไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดใน
ระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 22.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” เปนตน

-

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว เมื่อบริษัท
จัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจํา ป ใดๆ หรือ มูลคา ของอสังหาริมทรัพ ยที่กองทุ นรวมจะลงทุ นไมเปนไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย

-

ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได รั บ คํ า สั่ ง ให เ ลิ ก กองทุ น จากหน ว ยงานที่ มี อํ า นาจตามกฎหมาย อาทิ เ ช น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตามขอ 22.1.1 “สิทธิของบริษัท
จัดการ” หรือขอ 22.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ”
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32.

การชําระบัญ ชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสิน อื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม
เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีเพื่อ
ทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือ ทรัพ ยสิน คืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีก ารที่ ค ณะกรรมการ
กํา กั บตลาดทุ น ประกาศกํา หนด เมื่อ ชํา ระบั ญ ชีเสร็ จสิ้ น แลว ผูชํา ระบัญ ชีจ ะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยูใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการชําระบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 76/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระ
บัญ ชี ข องกองทุน รวม ผูชํ า ระบัญ ชีจ ะจําหนายทรัพ ยสินของกองทุน รวมเพื่อ รวบรวมเปน เงิน สด เงินฝากธนาคาร หรือ
ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย ห รื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ทั้ งนี้ ผู ชํ าระบั ญชี อาจมอบหมายให บ ริ ษั ท จั ด การเป น
ผูดําเนินการได
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี บริษัท
จัดการ และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาวตามที่เห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ ซึ่งในกรณีนี้ผูชําระบัญชี บริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนอาจ
ดําเนินการใหมีการเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ/หรือ การโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนเงิน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชี
ที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการ

33.

การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไมมี

34.

การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจา ย
ดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ตอไป
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35.

การประชุมผูถือหนวยลงทุน
ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ
การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อบริษัท
จัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้น ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
35.1 การจัดประชุม
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้
(1.1)

บริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือ

(1.2)

ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน

35.2 องคประชุม (เฉพาะกรณีที่จัดประชุมเพื่อขอมติ)
องคประชุมตองเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการในเรื่องนั้นๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งที่ไดแกไข
เพิ่มเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดไวเปนอยางอื่น
35.3 การลงมติของผูถือหนวยลงทุน (ทั้งกรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน)
การลงมติของผูถือหนวยลงทุนใหเปนตามที่กําหนดไวในโครงการในเรื่องนั้นๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ
(รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติม) ของ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดไวเปนอยางอื่น
35.4 การไมนับมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน
เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่
เกี่ยวของกําหนดไวเปนอยางอื่น ในการนับมติของผูถือหนวยลงทุน ไมวาในกรณีการจัดประชุมหรือกรณีการขอมติ
เวียนแทนการจัดประชุมตามขอ 38.3 จะไมนับรวมมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวนได
เสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน ตามที่กําหนดไวในโครงการ กฎ ระเบียบ หรือประกาศ ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
36.

อื่นๆ
36.1 การรับผลประโยชนตอบแทน
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใชบริการ
ของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1)

ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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(2)

ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อให
กองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอง
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะ และประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี
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ภาคผนวก
ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก โดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ภาพรวมตลาดคาปลีก

โดย บริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จํากัด
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ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปน 7 ประเภท
ตามขนาด ลั ก ษณะ ประเภทสิน ค า และระดั บราคา รู ป แบบของธุ รกิ จค า ปลี ก แบบต า งๆ รองรับ ความตองการ
ของผูบริโภคในแตละสถานที่ ขึ้นอยูกับปจจัยหลักสําหรับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก กลาวคือ ที่ดินที่วาง พื้นที่ในหาง
รวมถึงโอกาสในการลงทุน ปจจัยดังกลาวสามารถแบงธุรกิจคาปลีกออกเปน 7 ประเภท ดังตอไปนี้
1. ศูนยการคา เปนอาคารขนาดใหญซึ่งประกอบดวยธุรกิจคาปลีกหลากหลายประเภท โดยมีการวางทางเดิน
เพื่อเชื่อมตอกัน เพื่อความสะดวก ศูนยการคาจะประกอบดวย หางสรรพสินคา รานคา ซุปเปอรมารเก็ต โดยสวนใหญ
ศูนยการคามักมีพื้นที่คอนขางใหญ นําเสนอสินคาหลากหลาย และมักตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง หรือรอบๆ
ใจกลางเมือง
2. หางสรรพสินคา เปนธุรกิจคาปลีกที่นําเสนอสินคาหลากหลายประเภท โดยปกติหางสรรพสินคามักจะขาย
สินคาอุปโภคบริโภค สินคาตกแตงบาน เครื่องใชไฟฟา หรือสินคาจากอุตสาหกรรมหนัก เชน สีทาบาน สุขภัณฑ
ในหองน้ํา เครื่องสําอาง ตลอดจนสินคาเล็กๆ เชน กลองถายภาพ อัญมณี และเครื่องประดับ เสื้อผา ของเลน
อุปกรณกี ฬา เปนต น ห างสรรพสิน ค าโดยสว นใหญจะมีพื้น ที่คอนข างใหญ และนํา เสนอสินคาหลากหลาย
มักตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมืองหรือในบริเวณรอบๆ ใจกลางเมือง หางสรรพสินคาอาจมีสถานะเปนทั้งผูเชาและ
ผูพัฒนาธุรกิจคาปลีก
3. ไฮเปอรมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกระดับใหญที่มีการเชื่อมรวมหางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตไวดวยกัน
ในหาง ดังนั้น ไฮเปอรมารเก็ตจึงเปนธุรกิจคาปลีกที่มีขนาดใหญประกอบดวยสินคาหลากหลาย ทั้งสินคาบริโภค
และสินคาอุปโภค โดยธุรกิจคาปลีกประเภทนี้จัดเตรียมสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ไฮเปอรมารเก็ตโดยทั่วไป
มีรูปแบบทางธุรกิจที่เนนดานปริมาณ ดังนั้นผลกําไรที่ไดรับคอนขางนอย เนื่องจากไฮเปอรมารเก็ตเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ ดังจะเห็นไดจากเทสโก โลตัสซึ่งใชพื้นที่ตั้งแต 6,000 - 30,000 ตารางเมตร สวนคารฟูร ใชพื้นที่ตั้งแต
8,500 - 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสินคาจํานวนมากเพื่อจําหนายแกผูบริโภค ไฮเปอรมารเก็ต สวนใหญ
มีทําเลที่ตั้งในบริเวณชานเมือง เพื่อความสะดวกในการเขาถึงของรถยนต
คอมมิวนิตี้มอลล เปนรูปแบบการแขงขันแบบใหมของธุรกิจคาปลีก ที่มีการปรับแตงใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตของคนสวนใหญ เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาในสถานที่ที่มีสินคาครบถวนและตั้งอยู
ใกลบาน คอมมิวนิตี้มอลลเปนธุรกิจคาปลีกที่พื้นที่รานคาปลอยเชาไดอยางงายดาย ทั้งนี้ เนื่องจากความสะดวก
ในการเขาถึงของลูกคา โดยขับรถยนตจากบานเพียง 2 - 5 นาที
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4. โดยหา งประเภทนี้ มี รู ปแบบที่ ส บายๆ โดยมี สิน คา พรอ ม ลู ก ค า สามารถดื่ ม กาแฟ รับ ประทานของวา ง หรื อ
รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศแบบพักผอน
5. สเปลเชียลตี้ สโตร เปนรูปแบบธุรกิจคาปลีกที่ประกอบดวยสินคากลุมหนึ่งกลุมใด หากแตวามีหลายหมวดหมู
โดยที่รานค าประเภทนี้จะมี สินคากักตุ นไวเ ปนจํานวนมาก และหลายประเภท และผูประกอบการที่มี ความ
ชํานาญในการใหบริการ นโยบายดานราคาโดยทั่วไปจะอยูในระดับราคาปานกลางถึงระดับราคาสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับรูปแบบและผูประกอบการ ธุรกิจคาปลีกรูปแบบนี้มีหลายแบบ กลาวคือ รูปแบบการที่เจาของดําเนินการเอง
หรือรูปแบบเครือขายโดยที่มีขอไดเปรียบในการซื้อสินคาจํานวนมากและมีคลังเก็บสินคา ความหลากหลายของ
สินคาสามารถสรางความแตกตางระหวางธุรกิจคาปลีกประเภทนี้กับหางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ต
6. เอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ โดยทั่วไปประกอบดวยสวนที่สรางความบันเทิง เชน โรงภาพยนตร ลาน
โบวลิ่ง คาราโอเกะ รานคา และรานอาหาร เปนตน
7. ธุรกิจคาปลีกสนับสนุน เปนธุรกิจคาปลีกที่เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานบริษัทที่ทํางานใน
อาคารสํานักงานนั้นๆ หรือผูพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยรวม เชน โครงการอาคารชุด หรือบานจัดสรร ประเภท
ธุรกิจในอาคารสํานักงานหรืออาคารที่พักอาศัยรวม โดยสวนมากไดแก รานอาหาร รานซักแหง มินิมารท ซุปเปอร
มารเก็ต และอื่นๆ ซึ่งในปจจุบันรูปแบบธุรกิจคาปลีกประเภทนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในอาคารที่พัก
อาศัย เชน อาคารคอนโดมิเนียม และโรงแรม
อุปทานธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกตามสถานที่ตั้งเพื่อสะดวกในการ
วิเคราะหออกเปน 3 เขต อันไดแก
•

บริเวณกลางใจเมือง
บริเวณนี้เปนบริเวณที่ไดรับความนิยมจากกลุมคนไทย นักทองเที่ยว รวมถึงชาวตางชาติที่ทํางานในกรุงเทพฯ
บริเวณดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท ถนนสาทร ถนนสีลม
ถนนสุรวงศ ถนนเพชรบุรี มุงหนาไปแยกคลองตันถึงบริเวณทายซอยสุขุมวิท 39 บริเวณสุขุมวิท ตั้งแตซอย 1
ถึงซอย 39 และสุขุมวิทขาเขาตั้งแตซอย 2 ถึงซอย 26 รวมทั้งถนนพระราม 4 ซึ่งเริ่มตั้งแตบริเวณดานทายซอย
สุขุมวิท ซอย 26 ถึงสี่แยกพญาไท

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

•

บริเวณรอบใจกลางเมือง
บริเวณนี้เปนบริเวณที่คอนขางสะดวกเนื่องจากตั้งอยูในเขตที่พักอาศัยทําใหการจราจรไมหนาแนน อยูรอบนอก
บริเวณใจกลางเมือง กลาวคือ ถนนสุขุมวิท เริ่มตนจากซอย 39 ถึงซอย 71 ถนนเพชรบุรี เริ่มตนจากทายซอย
สุขุมวิท 39 ไปถึงแยกคลองตัน ถนนรามคําแหงถึงแยกลําสาลี ถนนพระรามที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิตไปถึงแยกหลักสี่
ถนนราชวิถี ถนนกรุงเกษม ถนนเจริญกรุง ผานแมน้ําเจาพระยาไปยังถนนจรัลสนิทวงศ ถนนรัชดา ทาพระ ถนน
สมเด็จพระปนเกลา ชวงตนของถนนบรมราชชนนี ถนนอิสรภาพ ถนนสิรินธร นอกจากนี้ยังรวมถึงบริเวณถนน
นราธิวาสราชนครินทร ถนนพระราม 3 ถนนพระราม 4 จากแยกซอยสุขุมวิท 26 ไปยังแยกซอยสุขุมวิท 46/1

•

บริเวณขอบกรุงเทพมหานคร
บริเวณนี้เปนบริเวณที่เปนขอบของกรุงเทพฯ เปนบริเวณที่หนาแนนไปดวยโครงการบานจัดสรร อีกทั้งเปนบริเวณ
ที่เขาถึงบริเวณกลางใจเมืองไดสะดวก ซึ่งบริเวณขอบนอกกรุงเทพมหานครสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนยอย
ดังนี้
บริเวณฝงเหนือ เริ่มตนที่ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกหลักสี่ ถนนแจงวัฒนะ ถนนเกษตรนวมินทร ถนนลาดพราว
ถนนรามอินทรา ถนนรัตนาธิเบศธ ไปบริเวณแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตก
บริ เ วณฝ ง ตะวั น ออก เริ่ ม ต น ที่ สุ ขุ ม วิ ท ซอย 71 ไปยั ง ถนนบางนาตราด ศรี น คริ น ทร สํ า โรง เทพารั ก ษ
และสุขาภิบาล 1, 2 และ 3
บริ เ วณฝ ง ตะวั น ตก ประกอบด ว ยถนนราษฎร บู ร ณะ ถนนสุ ข สวั ส ดิ์ ถนนประชาอุ ทิ ศ ถนนพระราม 2
ถนนราชพฤกษ และถนนเพชรเกษม
อุป ทานธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ณ ปลายป พ.ศ. 2554 มี จํา นวน 5,506,642 ตารางเมตร โดยส ว นใหญ เ ป น ประเภท
ศูน ย การคา มีจํ า นวนพื้น ที่ ทั้ง หมดประมาณ 3,352,165 ตารางเมตร รองลงมาไดแก ไฮเปอร มารเ ก็ต และ
คอมมิวนิตี้มอลล ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ 679,950 ตารางเมตร และ 501,615 ตารางเมตรตามลําดับ
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
•

อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามประเภท
อุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคามีสัดสวนถึงรอยละ 61 ของอุปทานทั้งหมด รองลงมาไดแก ไฮเปอร
มารเก็ต และคอมมิวนิตี้มอลล มีสัดสวนรอยละ 13 และ 9 ของอุปทานทั้งหมด ตามลําดับ ไลฟสไตลคอมมิวนิตี้
มอลล ไดกลายเปนวลีที่ติดปากของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเนื่องจากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของธุรกิจคาปลีก
ประเภทนี้ในกรุงเทพฯ ซึ่งมักตั้งอยูในยานชุมชนตางๆ
อุปทานธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นป พ.ศ. 2554

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

•

อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามสถานที่ตั้ง
อุปทานโดยสวนใหญตั้งอยูในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,555,277 ตารางเมตร บริเวณรอบ
ใจกลางเมืองมีประมาณ 1,617,070 ตารางเมตร และบริเวณใจกลางเมืองประมาณ 1,334,295 ตารางเมตร
ในปจจุบัน ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเริ่มทําการพัฒนาโครงการในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร ดานฝง
ตะวันออก อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง อีกทั้งการเปดใหบริการของสนามบินนานาชาติ ซึ่งสามารถ
เห็นไดวาธุรกิจคาปลีกเริ่มเปดตัวในบริเวณดานนี้เพิ่มขึ้นและจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามสถานที่ตั้ง ณ ปลายป พ.ศ. 2554

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อุปทานธุรกิจคาปลีกในบริเวณชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร
อุปทาน
อุ ป ทานธุ ร กิ จ ค า ปลี ก บริ เ วณชานเมื อ งทางตอนเหนื อ ของกรุ ง เทพมหานคร ณ ปลายป พ.ศ. 2554 มี จํ า นวน
1,054,847 ตารางเมตร โดยสวนใหญเปนประเภทศูนยการคา มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 659,545 ตารางเมตร
รองลงมาไดแก ไฮเปอรมารเก็ต และคอมมิวนิตี้มอลล ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ 185,500 ตารางเมตร และ 112,054 ตาราง
เมตร ตามลําดับ
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

อุปทานพื้นทีธ่ ุรกิจคาปลีกจําแนกตามรูปแบบธุรกิจคาปลีก ณ ปลายป พ.ศ. 2554

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อุปสงค
บริเวณชานเมืองทางตอนเหนือเปนบริเวณที่มีโครงการที่พักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนโครงการบานเดี่ยว
ทาวเฮ า ส ในขณะที่ ปจจุ บัน ยัง มี โครงการคอนโดมิเ นียมอยูร ะหว า งการก อสรา งและสรา งเสร็จ เป น จํ า นวนมาก
นอกจากนี้การยายศูนยราชการแหงใหมไปในบริเวณถนนแจงวัฒนะ ซึ่งอยูบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานครยังทําให
มีจํานวนผูที่ทํางานเปนจํานวนมาก ดังนั้น บริเวณนี้จึงเปนบริเวณที่มีจํานวนประชากรคอนขางสูง หากแตกําลังซื้อ
อาจจะไมสูงเมื่อเทียบกับบริเวณชานเมืองฝงตะวันออก แบรนดตางๆ เรงขยายสาขาอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของเมือง โดยระบบขนสงมวลชนของรัฐมีการพัฒนาทําใหคนเริ่มยายถิ่นฐานไปอยูบริเวณชานเมืองเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากบริเวณในเมืองคอนขางหนาแนน นอกจากนี้แหลงงานที่มีการยายที่ทําการไดยายออกไปบริเวณตอนเหนือ
ของกรุงเทพมหานคร ทําใหประชากรไดกระจายตัวออกรอบนอกบริเวณชานเมือง นอกจากนี้คาครองชีพที่คอนขางสูง
คาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหคนนิยมซื้อสินคาและบริการใกลที่พักอาศัย

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

อัตราการครอบครองพื้นที่
•

บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร ทางตอนเหนือ
ถึงแมวาบริเวณนี้เปนบริเวณที่มีจํานวนอุปทานสูงที่สุด หากแตอัตราการครอบครองพื้นที่ในบริเวณนี้อยูใน
ระดับสูงกลาวคือ รอยละ 96
อัตราการพื้นที่วางของธุรกิจคาปลีกในบริเวณขอบนอกกรุงเทพมหานครจําแนกตามประเภท

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราคาเชา
อัตราเฉลี่ยของราคาคาเชาในธุรกิจคาปลีกคอนขางเทากันในแงของสถานที่ตั้ง ผูประกอบการธุรกิจคาปลีก
สามารถคิดอัตราคาเชาที่สูงในพื้นที่ที่มีจํานวนคนเดินมากที่สุด อัตราคาเชาเฉลี่ยในบริเวณใจกลางเมือง
อยูระหวาง 1,500 ถึง 3,000 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ในเขตรอบกลางใจเมืองมีอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ 1,400
ถึง 2,800 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน สวนในบริเวณขอบกรุงเทพมหานครมีอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ 750 ถึง
1,500 บาทตอตารางเมตรตอเดือน โดยพื้นที่ชั้นลางจะไดคาเชาที่ดีที่สุด อยูระหวาง 1,000 ถึง 1,500 บาทตอ
ตารางเมตรตอเดือน
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
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อัตราคาเชาเฉลี่ยจําแนกตามสถานที่ตั้ง

* อัตราคาเชาเฉลี่ยอางอิงพื้นที่ในชั้น 1 ของอาคาร สําหรับพื้นที่รานคาโดยเฉลี่ยที่ 50 ตารางเมตร
** อัตราคาเชาดังกลาวเปนมาตรฐานของรานคาหรือแบรนดที่มีประสบการณ
ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

แนวโนมธุรกิจคาปลีกในป พ.ศ. 2555
อุปทานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยอุปสงคตองเพิ่มขึ้นดวย เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายตัวของประชากรออกไป
บริเวณตางๆ อยางไรก็ดี ธุรกิจคาปลีกประเภทอาหาร และสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ยังสามารถที่จะขยายตัวได
หากแตธุรกิจคาปลีกประเภทสินคาฟุมเฟอยอาจประสบปญหา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ใหคนจับจายนอยลง
ศูนยการคาที่ขายสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตจึงไมไดรับความกระเทือนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถึงแมวามี
ปจจัยลบ แตผูประกอบการธุรกิจคาปลีกยังดําเนินการขยายสาขาใน 12 เดือนที่ผานมา อัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว
เห็นไดชัดในบางธุรกิจ โดยเฉพาะคอมมิวนิตี้มอลล และรานสะดวกซื้อ
แนวโนมในอนาคตของธุรกิจคาปลีกและผูประกอบการมีแนวโนมในการพัฒนาคอมมิวนิตี้มอลลในบริเวณรอบนอก
ใจกลางเมืองและบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นไดจากจํานวนอุปทานที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมาจากปจจัยหลักในดานราคาที่ดิน และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงมานิยมซื้อสินคาและบริการใกลบาน
ซึ่งบริเวณที่มีการพัฒนามากที่สุด ไดแก บริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ บริเวณใจกลางเมืองที่ใกล
สถานีรถไฟฟา หรือสถานีรถไฟใตดิน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (เพิ่มทุนครั้งที่ 1)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

ภาพรวมตลาดค้ าปลีก
จากสถานะการณ์นํ ้าท่วมในไตรมาส 4 ของปี 2554 ที่ผ่านมา ธุรกิจค้ าปลีกได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวโดย
มีศนู ย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าบางแห่งได้ ปิดทําการ เช่น ศูนย์การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต และศูนย์การค้ า 3 แห่ง
ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า รามอินทราและลาดพร้ าว จากเหตุอทุ กภัยดังกล่าว
มีผลให้ การผลิตหยุดชะงักจากปั ญหาการขาดแคลนส่วนประกอบสินค้ า ปั ญหาการคมนาคมขนส่งตลอดจนศูนย์
กระจายสินค้ าจํานวนมากได้ รับความเสียหายหรื อไม่สามารถเข้ าถึงได้ ทําให้ สินค้ าเพื่อการบริ โภคขาดแคลน จาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลทําให้ ดชั นีการค้ าปลีก (Retail Sales Index) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 มีอตั ราลดลง
10.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2553 ซึง่ สอดคล้ องกับดัชนีเชื่อมัน่ ผู้บริ โภค (Consumer Confidence Index :
CCI) ที่ลดลงจากค่าเฉลี่ยของไตรมาสที่ 4 ในปี 2553 ที่ระดับ 24.43 มาอยู่ที่ระดับ 21.17 ในปี 2554 ซึง่ แสดงถึงการ
จับจ่ายใช้ สอยของภาคประชาชนที่ลดลงในสภาวะดังกล่าว

แผนภูมทิ ่ ี 1 ค่ าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค(CCI) ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2555

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
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ที่มา : สํานักดัชนีธุรกิจการค้ า

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
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แผนภูมทิ ่ ี 2 ดัชนีค้าปลีกของไทยตัง้ แต่ ปี 2544 ถึง ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2555
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หมายเหตุ : ดัชนีการค้ าปลีก ปี 2545 = 100
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์วิกฤตนํ ้าท่วมใหญ่ที่ผ่านมาในปี 2554 ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าปลีกแต่ละรายมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับนโยบายเพิ่มรายได้ ของภาครัฐและความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคกลับมาฟื น้ ตัวดีขึ ้นโดย
จะเห็นได้ จาก ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 มีอตั ราเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยจากระดับที่ 21.17 ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เป็ น 24.33 หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 14.96 ในขณะที่ ดัชนีการค้ าปลีกก็มีการปรับตัวสูงขึ ้น
ด้ วยเช่นกัน โดยในไตรมาส 1 ของปี 2555 มีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.20 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 อย่างไร
ก็ตามถ้ าทําการเปรี ยบเทียบทัง้ 2 ตัวชี ้วัดในช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาส 1 ของปี 2554 จะพบว่า ดัชนีความเชื่อมัน่
ผู้บริ โภคมีอตั ราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.98 ในขณะที่ดชั นีการค้ าปลีกมีอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.03 ซึ่งตัวชีว้ ดั ดังกล่าวได้
สอดคล้ องกับนโยบายการเพิ่มรายได้ ของภาครัฐที่เริ่ มส่งผลอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีปัจจัยสนับสนุนของภาครัฐที่ทําให้
ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกในปี 2555 มีแนวโน้ มอยูใ่ นเกณฑ์ดี ดังนี ้
1) การประกันราคาสินค้ าเกษตรของภาครัฐจะส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและเป็ นการผลักดันให้ การใช้
จ่ายและกระตุ้นกําลังซื ้อของผู้บริ โภคมีมากขึ ้น
2) การปรับขึ ้นเงินเดือนของทางราชการจะส่งผลให้ มีการใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าคงทนเพิ่มขึ ้น
3) ผู้บริ โภคได้ มีการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะสินค้ าคงทนและกึ่งคงทน อันเนื่องมาจาก
ความต้ องการเพื่อซ่อมแซมและใช้ ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์อทุ กภัย
4) การท่องเที่ยวมีแนวโน้ มที่ขยายตัวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเอเซีย ซึง่ จะผลักดันให้ ธุรกิจค้ าปลีกเติบโตได้ ดี
5) นโยบายลดค่าครองชีพของภาครัฐและการชะลอการปรับขึ ้นราคาสินค้ าอุปโภคและบริ โภคในช่วงครึ่ งปี หลัง
ซึง่ คาดว่าจะเป็ นการกระตุ้นกําลังซื ้อ

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
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แม้ วา่ สัญญาณการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกจะดีแต่ผ้ ปู ระกอบการค้ าปลีกควรระวังปั จจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ แก่
1)
2)
3)
4)

ปั ญหาเรื่ องค่าครองชีพที่จะต้ องวางแผนรับมือ
ปั ญหาอุทกภัยนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่ยงั คงสร้ างความกังวลให้ กบั ผู้บริ โภคและผู้ประกอบการค้ าปลีก
ปั ญหาวิกฤตหนี ้ ยูโรโซนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจค้ าปลีก
สถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
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ภาพรวมพืน้ ที่ค้าปลีก
ปั จจุบันธุรกิจค้ าปลีกในกรุ งเทพและปริมณฑล มีพนื ้ ที่ขายรวมทัง้ หมด
ประมาณ 5,700,000 ตร.ม. โดยแบ่ งเป็ นพืน้ ที่ค้าปลีกประเภทต่ างๆ ดังนี ้
10%

Department Store (23%)

25%

Shopping Center (42%)
Hyper Market (25%)

23%

42%

Community Mall (10%)

จากการสํารวจพื ้นที่รวมของตลาดพื ้นที่ค้าปลีก ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 พบว่ามีพื ้นที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 5,700,000
ตารางเมตร ซึ่งประมาณร้ อยละ 42 เป็ นพื ้นที่บริ การประเภท ศูนย์การค้ าและประมาณร้ อยละ 25 จะเป็ นประเภท
ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Big-C, Makro และ Lotus ในขณะที่อีกประมาณร้ อยละ 23 จะเป็ นประเภท
ห้ างสรรพสินค้ า (Department Store) และที่เหลืออีกประมาณ 10% จะเป็ นประเภท Community Mall ศูนย์การค้ า
ชุมชน
สําหรับด้ านอุปทานของธุรกิจค้ าปลีก ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 นันมี
้ เพียงโครงการเดียวที่แล้ วเสร็ จพื ้นที่ประมาณ 3,200
ตารางเมตร ประมาณว่า ณ ปี 2555 จะมีอปุ ทานเข้ าในตลาดทังสิ
้ ้น 340,000 ตารางเมตร และประมาณ 162,000
ตารางเมตร จะเปิ ดตัวในไตรมาส 2 ของปี 2555 ดังนัน้ ณ สิ ้นปี 2555 คาดว่าจะมีพื ้นที่ของตลาดค้ าปลีกรวมทังสิ
้ ้น
ประมาณ 6,000,000 ตารางเมตร ซึง่ พื ้นที่ดงั กล่าวยังไม่นบั รวมพื ้นที่เพิ่มเติมจากศูนย์การค้ าที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ครัง้ ใหญ่ เช่น ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลบางนา และศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์ เป็ นต้ น
อัตราค่ าเช่ า
อัตราค่าเช่าของพื ้นที่ค้าปลีกที่อยู่ใจกลางเมืองจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากดัชนี
ค้ าปลีกที่มีการเติบโตเพิ่มขึ ้นและความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคเริ่ มกลับมา สําหรับพื ้นที่ค้าปลีกที่อยู่ชานเมืองอัตราค่าเช่า
จะค่อนข้ างทรงตัวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
อัตราการเช่ าพืน้ ที่
ณ ไตรมาส 4 ที่ผา่ นมา ช่วงไตรมาสสุดท้ ายที่เกิดเหตุการณ์อทุ กภัยร้ ายแรง แต่ในส่วนของอัตราการเช่าพื ้นที่ โครงการ
ศูนย์การค้ าของกองทุนทัง้ 3 แห่ง พบว่ามีอตั ราการเช่าพื ้นที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยประมาณ 95%
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2555 นัน้ อัตราการเช่าพื ้นที่ยงั คงมีการปรับตัวสูงขึ ้นเป็ น 97% หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 2.1% ซึง่
เป็ นผลมาจากอุปสงค์ที่มีมากขึ ้นจากการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีก
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค
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