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คําจํากัดความ 

 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รี
เทล โกรท 
 

กองทุน/กองทนุรวม หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย  

หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
นํ า เงิ นที่ ได จากการจํ าหน ายหน วยลงทุ น ไปลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
(รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุ น  และประกาศสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน หนังสือ
ซักซอมความเขาใจ หนังสือผอนผันและกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 
ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 
 

กลุมเค.อี.แลนด  หมายถึง บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด บริษัท 
เบญจกิจพัฒนา จํากัด บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบางบุคคลใน
ครอบครัวเอี่ยมสกุลรัตน ไดแก นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน นายกวี
พันธ เอี่ยมสกุลรัตน นางสาวมยุรี เอี่ยมสกุลรัตน นางสาววิมล
ทิพย เอี่ยมสกุลรรัตน นางศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน 
 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง 
หลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
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การบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพที่ดี
และพรอมที่จะใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลา ตลอดจนการ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมท้ังการบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 
 

การประเมินคา หมายถึง การคํ านวณ มู ลค าอ สั งห า ริมท รัพย ห รือ สิ ทธิ การเช า
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการ
เปดเผยขอมูลตอประชาชนโดยเปนการประเมินอยางเต็มรูปแบบ 
ซึ่งตองมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองใน
ทรัพยสิน เง่ือนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการ
ใชประโยชน  รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวของรวมท้ังการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่
เปนอยูตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

การสอบทานการประเมิน
คา 

หมายถึง  การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิได มีการสํารวจ
ทรัพยสินตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว หมายถึง กําไรสุทธิที่หักกําไรที่ ยังไมเกิดขึ้น (unrealized gain) จากการ
ประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งปรับปรุงดวยรายการอื่นตาม
แนวทางท่ีสํานักงานกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสด
ของกองทุนรวม 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
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จํานวนเงินทนุจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนรวมระดมทุนได และนําไปจดทะเบียนเปน 
กองทรัพยสินไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

ที่ปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับ
การลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อ สั งห า ริม ท รัพ ย  ห รือ ก า ร จั ด ห าผ ล ป ระ โย ช น จ า ก
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุนซ่ึงมีหนาที่ คุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 
 

ธนาคารไทยพาณิชย หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดรับใบอนุญาตการ
ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
 

บริษัทในเครือ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงควบคุม หรือถูกควบคุมโดย หรืออยู
ภายใตการควบคุมรวมกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลน้ัน ไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยทางออม 

“ควบคุม” ตามท่ีกําหนดในขอนี้หมายถึง การท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคล (1) มีหุนหรือสิทธิออกเสียงเกินกวารอยละหาสิบ (50%) 
ในบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือ (2) มีอํานาจในการกําหนดทิศ
ทางการจัดการของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เนื่องจากอํานาจที่ให
ไวโดยขอบังคับ สัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่ควบคุมบุคคลหรือนิติ
บุคคลนั้น หรือโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือ (3) มีอํานาจใน
การควบคุมคณะกรรมการหรือนโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่น 
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บุคคลที่เกี่ยวของ   หมายถึง  บุคคลที่เก่ียวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑใน
การปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
จัดการ 
 

หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 
เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
(ก) บุคคลที่ มิใชหนวยงานของรัฐซึ่งถือหุนในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. บุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินรอย

ละหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม 

2. บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม 1. 
เกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดหรือจํานวนหุนสวนของบุคคลดังกลาว  เวน
แตบุคคลตาม 1. เปนบริษัทที่จัดต้ังในตางประเทศ 

  (ข) นิ ติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุนหรือเปน
หุนสวนของนิติบุคคลดังกลาวเกินรอยละสิบของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวนหุนสวน 

(ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนเกินรอยละหา
สิบ ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวน
หุนสวนของนิติบุคคลดังกลาว เปนผู ถือหุนในบริษัท
จัดการกองทุนรวมเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนรวมดวย 

(ง) กรรมการ ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม รวมทั้งบุคคลท่ีมีตําแหนงซึ่งมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับบุคคลดังกลาว 

(จ) ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมนั้น 
(ฉ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ง) หรือ (จ) ถือหุนหรือเปนหุนสวน

รวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดหรือจํานวนหุนสวนของนิติบุคคลนั้น 
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ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 
 

หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง 
หลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม  
 

ผูจองซื้อทั่วไป หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุไวใน
โครงการ และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) ผูจองซื้อพิเศษ  และ 
(2) เจาของ ผู ให เชา ผู โอนสิทธิการเชา และผูให สิทธิใน

อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน และ 
(3) ผูจองซื้อประเภทกองทุน 
 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึง บุคคลดังตอไปนี้ตามรายละเอียดที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.ที่ 
สน. 25/2552 เร่ืองหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 
(1) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(2) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(3) กองทุนประกันสังคม 
(4) กองทุนรวมท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมที่ เสนอขาย
หนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการทั่วไป 
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ผูจองซื้อพิเศษ หมายถึง  ผูลงทุนที่หนังสือชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรรไวแยกตางหากจากผูจอง
ซื้อทั่วไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ก.ล.ต. ที่  สน. 10/2556 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง
และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ผูจองซ้ือพิเศษใหหมายถึง บุคคล
ดังตอไปนี้  
(ก)     ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 9/2555  เร่ือง 
การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนราย
ใหญ แตไมรวมถึงผูลงทุนตามขอ 2(10) (18) (22) (23) 
(24) (25) และ (26) แหงประกาศดังกลาว 
(“ผูลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 9/2555 ที่ใชกับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามความหมายนี้  ไดแก  

  
1. ธนาคารแหงประเทศไทย 
2. ธนาคารพาณิชย 
3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
4. บริษัทเงินทุน 
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
6. บริษัทหลักทรัพย 
7. บริษัทประกันวินาศภัย 
8. บริษัทประกันชีวิต 
9. กองทุนรวม  
10. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
11. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
12. กองทุนประกันสังคม 
13. กองทุนการออมแหงชาติ 
14. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ
15. ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมาย

วาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
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  16. ผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมาย
วาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา  

17. สถาบันการเงินระหวางประเทศ  
18. สถาบันคุมครองเงินฝาก 
19. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
20. นิติบุคคลประเภทบรรษัท”) 

(ข)     กองทุนสวนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพยรับจัดการเงินทุน
ของผูลงทุนตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค)     สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง
ขึ้น 

(ง)     สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน  
(จ)     สหกรณออมทรัพย หรือชุมนุมสหกรณ    

  (ฉ)     สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
(ช)      โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme)

ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และเสนอขายหนวย
ลงทุนตอผูลงทุนเปนการ  ทั่วไป 

(ซ )    ผู ลงทุนต างประเทศ ซ่ึงมี ลักษณะเดียวกับ ผูลงทุน
ดังตอไปนี้ 
1.      ผูลงทุนสถาบันตาม (ก) แตไมรวมถึงบริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร กองทุนรวม ผูประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวย
สัญญาซ้ือขายลวงหนา และผูประกอบธุรกิจการ
ซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา 

2.     ผูลงทุนตาม (ค)  
3.     กองทุนสวนบุคคลท่ีเปนการรับจัดการเงินทุนของผู

ลงทุนตาม 1. หรือ 2. 
(ฌ)    นิติบุคคลซ่ึงมีผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุนรวมกันเกิน

กวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(ญ)    ผูลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนด 
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ผูจัดการกองทนุรวม หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจหรือจําหนายไปซ่ึงหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น
ใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ผูจัดการกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย 

หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 ซึ่งหมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน หรือจําหนายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 
 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการ
บริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุน ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวของกําหนด 
 

ผูลงทุนตางดาว หมายถึง ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในที่ดินเสมือนคน
ตางดาวตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายวาดวยอาคาร
ชุด แลวแตกรณี 
 

ผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน 

หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวม 
 

ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี
รายช่ือที่ ได รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมหักดวยหนี้สิน ซึ่งคํานวณตาม
วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ  
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มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายได
แลวทั้งหมด เม่ือส้ินวันทําการท่ีคํานวณ  
 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซ่ึงระบุ รายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา โดยมี 
ผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการใหความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงาน
ดังกลาวตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รี
เทล โกรท 
 

รายไดประจํา หมายถึง    รายไดที่ เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวมไดรับ
เนื่องจากการใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน 
คาเชา คาบริการ เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของ
รายไดดังกลาวดวย 
 

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
 

วันที่กองทุนรวมเขา 
ลงทุนครั้งแรก  

หมายถึง วันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนการซ้ือและ/หรือสิทธิการเชา
ทรัพยสินและรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาในทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกโดยชอบดวยกฎหมายเสร็จ
สมบูรณ 
 

สํานักงาน หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ที่อยู : ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7-8 

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 

 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund 

1.3 ชื่อยอ  : CRYSTAL 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

1.7 อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 

 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวย
ลงทุนที่เสนอขาย และมูลคาข้ันต่ําในการจองซ้ือ 

2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ :  4,134,000,000 บาท  

2.2 มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : 10.60 บาท  
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2.3 จํานวนหนวยลงทุน : 390,000,000 หนวย 

2.4 ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

2.5 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย : 10.60 บาท 

2.6 จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการจองซ้ือ  : 4,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 หนวย  

 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท้ังในและตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะ
นําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปซ้ือ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ 
และ/หรือสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงดําเนินการกอสรางและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอน
ใบอนุญาตกอสราง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวของและจําเปน
เพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพย และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.2.1  การลงทุนครั้งแรก  

กองทุนรวมจะมุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กอใหเกิดรายได และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยสินของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
กองทุนรวมมีวัตถุประสงคจะลงทุนคร้ังแรกในทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(ก) โครงการเดอะ คริสตัล (“The Crystal”) โดยการเชาที่ดินบางสวน และพื้นที่ในอาคารบางสวน 
จากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด (“เกียรติสหมิตร”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร
และส่ิงปลูกสรางดังกลาว พรอมซ้ือเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับ
โครงการ The Crystal จากบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“เคอีอาร”) และเกียรติสหมิตร ซึ่งทั้งสอง
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของกับโครงการ The 
Crystal ดังกลาวอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน รวมถึงการเชาพื้นที่จอดรถจํานวน 159 
คัน และการไดมาซึ่งสิทธิในการใชที่จอดรถในพ้ืนที่ที่กองทุนรวมไมไดเขาลงทุนจํานวน 223 คัน 
(รวมที่จอดรถทั้งหมดที่กองทุนรวมเขาลงทุนเทากับ 382 คัน) 
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(ข) โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (“CDC”) โดยการเชาที่ดินบางสวน และพื้นที่ในอาคาร
บางสวน จากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“เบญจกิจพัฒนา”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางดังกลาว พรอมซื้อเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบตางๆ ที่
เก่ียวเน่ืองกับโครงการ CDC จากเคอีอารและเบญจกิจพัฒนา ซึ่งบริษัททั้งสองเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของกับโครงการ CDC ดังกลาวอยูกอน
วันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน รวมถึงการเชาพื้นที่จอดรถจํานวน 384 คัน และการไดมาซ่ึงสิทธิ
ในการใชที่จอดรถในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดเขาลงทุนจํานวน 220 คัน (รวมท่ีจอดรถทั้งหมดที่
กองทุนรวมเขาลงทุนเทากับ 604 คัน) 

การเขาลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสินของโครงการ The Crystal และ CDC ขางตน รวมเรียกวา 
“ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก” 

โดยจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะใชในการลงทุนใน The Crystal และ CDC จะกําหนดจากจํานวนเงินที่
สามารถระดมไดจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม หักดวยประมาณการคาใชจาย
ที่เก่ียวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเปนราคาเดียว ซึ่งสะทอนมูลคา
ของอสังหาริมทรัพย โดยพิจารณาปจจัยตางๆ เชน มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการประเมินคา 
สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผูลงทุน และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนที่เสนอขายดังกลาว ใหกับผูจองซื้อพิเศษ และ/หรือผูลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนผูลงทุนรายยอย
และ/หรือผูลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน 

3.2.2 ขอมูลทั่วไปของโครงการ The Crystal 

โครงการ The Crystal เปนศูนยการคาไลฟสไตลประเภทคอมมิวนิต้ีมอลล (Community Mall) แหง
แรกบนถนนประดิษฐมนูธรรม (ถนนเลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา) ต้ังอยูบนพื้นที่ 35 ไร 2 งาน 
51.50 ตารางวา ประกอบดวยอาคารศูนยการคา ศูนยทําความสะอาดรถยนต และรานคาขนาดเล็ก
ที่ต้ังไวในจุดที่ลูกคาเดินผาน (Kiosk) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีพื้นที่รวมในโครงการ
ประมาณ 66,101.13 ตารางเมตร เปนพื้นที่ใหเชาประมาณ 14,718.24 ตารางเมตร  ทั้งนี้ โครงการ 
The Crystal เฟส 1 เปดดําเนินการในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2550 และเฟส 2 ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 
2554 

รายละเอียดของที่ดินทั้งหมดในโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

5560 2064 205 27-3-66.00 
7604 85 51960 0-3-37.20 
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โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

7606 2069 53989 6-3-48.30 
พ้ืนที่รวม 35-2-51.50 

ที่มา: บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
 

รายละเอียดของพื้นที่ทั้งหมดในโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แบงไดดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พ้ืนที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร 19,728.00 
- พื้นที่ใหเชาในอาคาร (พื้นที่ใหเชาระยะส้ัน Kiosk และ ATM) 14,269.20 
- พื้นที่สวนกลางในอาคาร 5,458.80 
พื้นที่ใหเชานอกอาคาร (Kiosk) 449.04 
พื้นที่อื่นๆ (สวนที่เปนที่วางระหวางอาคาร ที่จอดรถและทางสัญจร) 45,924.09 
พ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ 66,101.13 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 

 
รายละเอียดของพื้นที่จําแนกตามอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนดังตอไปนี้ 

อาคาร1 พ้ืนที่ใหเชาใน
อาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่สวนกลางใน
อาคาร

โดยประมาณ      
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่รวมในอาคาร
โดยประมาณ2 
(ตารางเมตร) 

เฟส 1 อาคาร A 4,440.43 
2,695.13 9,241.00 

อาคาร C 2,105.44 
อาคาร B 1,625.10 

1,864.86 5,792.00 
อาคาร D 2,302.04 
รวมเฟส 1 10,473.01 4,559.99 15,033.00 

เฟส 2 อาคาร E 1,553.09 436.91 1,990.00 
อาคาร F 1,542.10 431.90 1,974.00 
อาคาร G 401.00 30.00 431.00 
อาคาร H 300.00 0.00 300.00 
รวมเฟส 2 3,796.19 898.81 4,695.00 

รวมทั้งหมด 14,269.20 5,458.80 19,728.00 
ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
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หมายเหตุ:   
1.  รายละเอียดพื้นที่ขางตนของโครงการรวมถึงพื้นที่ที่ไมเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก 
โดยพื้นที่รวมและพื้นที่ใหเชาของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกในสวนของโครงการ The Crystal คิด
เปนพื้นที่ประมาณ 33,257.55 ตารางเมตร และประมาณ 13,754.20 ตารางเมตร ตามลําดับ หรือเทากับรอยละ 50 
ของพื้นที่รวมท้ังหมดของโครงการ และรอยละ 93 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของโครงการ 

2.  พื้นที่รวมในอาคาร A - H เปนพื้นที่กอสรางตามใบอนุญาตกอสราง 

ที่ตั้งโครงการ The Crystal 

โครงการ The Crystal ต้ังอยูที่ 64/98-99 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพฯ 10240 

ภาพแสดงตําแหนงที่ตัง้ของโครงการ The Crystal 

ตําแหนงที่ ต้ังของโครงการ The Crystal เช่ือมตอกับถนนหลายสาย ไดแก ถนนลาดพราว ถนน
เกษตรนวมินทร และเช่ือมสูศูนยกลางธุรกิจกลางเมืองดวยทางดวน ทําใหการเดินทางสะดวกสบาย 

 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด 

ระบบสาธารณูปโภค  

ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ The Crystal ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน 
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รูปแบบการบริหารงานของ The Crystal 

เกียรติสหมิตรเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางตางๆ ที่อยูในบริเวณท่ีดินของ
โครงการ The Crystal ขณะท่ีเคอีอารและเกียรติสหมิตรเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ
และงานระบบภายในโครงการ The Crystal 

โดยเคอีอารทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่
ขายในโครงการ The Crystal  

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 12 เดือนของ The Crystal 

ผลการดําเนินงาน  
(หนวย: พันบาท)1 

ป พ.ศ. 
2552 

ป พ.ศ. 
2553 

ป พ.ศ. 
2554 

ป พ.ศ. 
2555 

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร/เดือน) 9,922.92 9,933.00 13,431.57 13,707.40 
อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)2 100 99 92 94 
อัตราการคาเชาและคาบริการเฉล่ีย  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)3 

578.68 588.98 776.36 898.36 

รายได4 122,308 135,129 156,667 224,630 
ตนทุนคาเชาและคาบริการ และ
คาใชจายในการบริหาร5 

50,765 49,909 55,894 67,714 

กําไรจากการดําเนินงาน (กอนดอกเบี้ย 
ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย) 

71,543 85,220 100,773 156,916 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 

หมายเหตุ:  
1. ผลการดําเนินงานที่แสดงในตารางขางตน เปน รายได และตนทุนของ The Crystal ทั้งโครงการ  ทั้งนี้ พื้นที่เชาที่

กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรก คิดเปนพื้นที่ 13,754.20 ตารางเมตร หรือรอยละ 93.45 ของพื้นที่เชาทั้งหมด
ในโครงการ 
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของโครงการ The Crystal ตามตารางขางตน เปนผลการดําเนินงานของเกียรติสหมิตร
และเคอีอารในสวนที่เก่ียวของกับโครงการ The Crystal โดยงวดการบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปของเกียรติ
สหมิตรซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารของโครงการ The Crystal เร่ิมตนในวันที่ 5 กุมภาพันธ และ
สิ้นสุดในวันที่ 4 กุมภาพันธ ของทุกป (ตัวอยางเชน รายไดจํานวน 156.67 ลานบาท ในป พ.ศ. 2554 เปนรายไดที่
เกิดข้ึนระหวางวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 และ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555) และงวดบัญชีสําหรับระยะเวลาหน่ึงป
ของเคอีอารซ่ึงเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย เร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป การ
แสดงผลการดําเนินงานขางตนมิไดทําการปรับรอบระยะเวลาบัญชีของทั้ง 2 บริษัทใหตรงกัน เนื่องจากคาใชจาย
บางรายการมักจะเกิดข้ึนในชวงใกลสิ้นสุดปบัญชี การปรับฐานโดยการกระจายรายไดและคาใชจายที่เทากันทุก
เดือน จึงอาจไมสะทอนถึงผลการดําเนินงานอยางแทจริง นอกจากนี้ ระยะเวลาของรอบปบัญชีที่เหลื่อมกันของทั้ง 2 
บริษัท จํานวน 34 วันนั้น ไมสงผลกระทบตอการแสดงผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดต้ังกองทุนรวม องคประกอบของรายได ตนทุนและคาใชจายของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุนจะเปล่ียนแปลงไปจากที่แสดงขางตน ตัวอยางเชน กองทุนรวมจะกําหนดใหเคอีอารในฐานะผูเชาเหมา
งานระบบเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวกับการใหบริการแกผูเชารายยอย และคาใชจายสาธารณูปโภค อาทิ 
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คาบริการรักษาความสะอาด คาบริการรักษาความปลอดภัย คาน้ํา คาไฟฟา และคาบริการระบบปรับอากาศ เปน
ตน และกองทุนรวมจะไดรับผลตอบแทนจากผูเชาเหมางานระบบตามสัดสวนที่ไดกําหนดไวลวงหนาในสัญญาเชา
เหมางานระบบ (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจากหัวขอ 3.7 การบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนและการ
จัดหาผลประโยชน และ 3.8 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เก่ียวของ) 

 นอกจากนี้ ภายหลังจากการจัดต้ังกองทุนรวม จะมีคาใชจายเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวม 
เชน คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน และ
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย เปนตน 

2. การคํานวณอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียไมรวม Kiosk ยูนิตที่เปนการเชาที่ดิน (ถามี) ยูนิตที่เปนการเชาพื้นที่สวนกลาง 
และยูนิตที่เคอีอารเชา (ถามี)   การคํานวณอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียใชวันที่เร่ิมบันทึกรายไดเปนวันเร่ิมตนการเชา 
ทั้งนี้ อัตราการเชาพื้นที่ในป พ.ศ. 2554 ลดลงมาอยูที่รอยละ 92 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด เนื่องจากมีการเปด
ดําเนินการเฟส 2 ทําใหพื้นที่เชาโดยรวมเพิ่มข้ึน  

3. การคํานวณอัตราคาเชาและคาบริการเฉลี่ย ไมรวมรายไดคาเชาและบริการสวนกลางจาก Kiosk ยูนิตที่เปนการเชา
ที่ดิน (ถามี)  ยูนิตที่เปนการเชาพื้นที่สวนกลาง  และยูนิตที่เคอีอารเชา (ถามี)  

4. รายไดเปนรายไดหลังการปรับปรุงและหลังหักยอดหนี้ที่อาจะมีประเด็นในการชําระหนี้  
5. คาใชจายเปนคาใชจายหลังการปรับปรุงซ่ึงไมรวมคาใชจายบางรายการ อาทิ คาใชจายที่เก่ียวกับพนักงาน 

คาใชจายสวนกลาง และคาใชจายที่เก่ียวกับสํานักงานใหญ เปนตน เนื่องจากเปนคาใชจายที่ไมเก่ียวของภายหลัง
การจัดต้ังกองทุนรวม 

 

3.2.3 ขอมูลทั่วไปของโครงการ CDC 

โครงการ CDC เปนศูนยการคาไลฟสไตลและศูนยรวมวัสดุตกแตงและการออกแบบครบวงจรแหงแรก
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โครงการต้ังอยูบนถนนประดิษฐมนูธรรม  (ถนนเลียบทางดวนเอก
มัย-รามอินทรา) บนพื้นที่ 74 ไร 0 งาน 20.80 ตารางวา  ภายในศูนยประกอบดวยรานสินคาตกแตง
บานช้ันนําทั้งในและตางประเทศ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ตลอดจนรานคายอย (Kiosk) โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีพื้นที่รวมในโครงการประมาณ  153,982.43 ตารางเมตร เปนพื้นที่ให
เชาประมาณ 39,188.78 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการ CDC เฟส 1 เปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 
ป พ.ศ. 2552 และเฟส 2 ในเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2554 

รายละเอียดของที่ดินทั้งหมดในโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

823 3902 119 59-1-57.00 
252023 3903 120 11-0-56.40 
247221 3887 30189 1-0-3.70 
247222 3888 30187 2-0-55.70 
206174 41 22155 0-1-48.00 

เนื้อที่รวม 74-0-20.80 
ที่มา: บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
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รายละเอียดของพื้นที่ทั้งหมดในโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พ้ืนที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่อาคารสวนที่ใหเชาที่ดิน1 21,364.00 
พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 59,887.00 
- พื้นที่ใหเชาในอาคาร (พื้นที่ใหเชาระยะส้ัน Kiosk และ ATM) 37,903.15 
- พื้นที่สวนกลางในอาคาร 18,468.69 
- พื้นที่หองสัมมนาและหองประชุม (อาคาร E) 3,515.16 
พื้นที่ใหเชาภายนอกอาคาร (Kiosk Z1 และ Kiosk Z2) 1,285.63 
พื้นที่อาคารสํานักงาน (อาคาร N)2 1,600.00 
พื้นที่อื่นๆ (สวนที่เปนที่วางระหวางอาคาร ที่จอดรถและทางสัญจร) 69,845.80 
พ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ 153,982.43 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 

หมายเหตุ:   
1. บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด ไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่ดินเพื่อกอสรางอาคารกับบริษัท เอส.บี.เฟอรนิเจอรเฮาส 
จํากัด (อาคาร A) พื้นที่ดินเชาประมาณ 3-2-4.6 ไร เปนพื้นที่อาคารประมาณ 9,756 ตารางเมตร บริษัท เอส.ซี.จี. 
เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (อาคาร H) พื้นที่ดินเชาประมาณ 4-0-0 ไร  เปนพื้นที่อาคารประมาณ 7,468 ตารางเมตร บริษัท 
สตารมารค จํากัด (อาคาร I)  พื้นที่ดินเชาประมาณ 0-2-82.5 ไร เปนพื้นทีอ่าคารประมาณ 1,902 ตารางเมตร บริษัท 
เอส.ซี.จี. เซกิซุย จํากัด (อาคาร O) พื้นที่ดินเชาประมาณ 0-1-59.5 ไร เปนพื้นที่อาคารประมาณ 2,238 ตารางเมตร 
ซ่ึงกองทุนรวมไมเขาลงทุนในพืน้ที่ของอาคารและท่ีดินดังกลาว 

2.  อาคาร N เปนอาคารสํานักงานของบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด กองทุนรวมจึงไมเขาลงทุนในพืน้ที่ของอาคารดังกลาว 
 

รายละเอียดของพื้นที่จําแนกตามอาคาร (ที่ไมรวมอาคารสวนที่ใหเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนดังตอไปนี้ 

อาคาร1 พ้ืนที่ใหเชาใน
อาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่สวนกลาง 
ในอาคาร
โดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่รวมใน
อาคาร

โดยประมาณ2 
(ตารางเมตร) 

เฟส 1 อาคาร B 6,029.10 2,507.90 8,537.00 
อาคาร C 6,018.96 1,729.04 7,748.00 
อาคาร D 6,181.75 3,490.25 9,672.00 
อาคาร E 2,514.51 6,081.493 8,596.00 
อาคาร F  2,955.05 976.95 3,932.00 
อาคาร G 1,887.004 103.00 1,990.00 
รวมเฟส 1 25,586.37 14,888.63 40,475.00 
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อาคาร1 พ้ืนที่ใหเชาใน
อาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่สวนกลาง 
ในอาคาร
โดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่รวมใน
อาคาร

โดยประมาณ2 
(ตารางเมตร) 

เฟส 2 อาคาร J1 872.47 141.53 1,014.00 
อาคาร J2 1,283.39 516.61 1,800.00 
อาคาร K1 1,009.32 910.68 1,920.00 
อาคาร K2 1,008.13 689.87 1,698.00 
อาคาร K3 949.59 950.41 1,900.00 
อาคาร K4 937.71 814.29 1,752.00 
อาคาร K5 1,111.57 120.43 1,232.00 
อาคาร L1 675.04 612.96 1,288.00 
อาคาร L2 654.19 745.81 1,400.00 
อาคาร L3 947.55 778.45 1,726.00 
อาคาร L4 901.82 800.18 1,702.00 
อาคาร L5 1,966.005 14.00 1,980.00 

 รวมเฟส 2 12,316.78 7,095.22 19,412.00 
รวมทั้งหมด 37,903.15 21,983.85 59,887.00 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
หมายเหตุ:   
1.  รายละเอียดพื้นที่ขางตนของโครงการรวมถึงพื้นที่ที่ไมเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

โดยพ้ืนที่รวมและพื้นที่ใหเชาของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกในสวนของโครงการ CDC คิดเปนพื้นที่
ประมาณ 84,760.31 ตารางเมตร และประมาณ 29,006.78 ตารางเมตร ตามลําดับ หรือเทากับรอยละ 55 ของ
พื้นที่รวมทั้งหมดของโครงการ และรอยละ 74 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดของโครงการท่ีไมรวมอาคารสวนที่ใหเชาที่ดิน
และอาคารสํานักงาน                  

2.  พื้นที่รวมในอาคารทั้งหมดเปนพื้นที่กอสรางตามใบอนุญาตกอสราง 
3. พื้นที่สวนกลางในอาคาร E แบงเปนพื้นที่หองสัมมนาและหองประชุม 3,515.16 ตร.ม. และพื้นที่สวนกลางใน

อาคารทั่วไป 2,566.33 ตร.ม. 
4. พื้นที่ใหเชาของอาคาร G ไมรวมยูนิต G-202 G-203 และ G-204 ซ่ึงเปนพื้นที่ตอเติมช่ัวคราว 
5. พื้นที่ใหเชาของอาคาร L5 ไมรวมยูนิต L5-201 และ L5-202 ซ่ึงเปนพื้นที่ตอเติมช่ัวคราว 

 

ที่ตั้งโครงการ CDC 

โครงการ CDC ต้ังอยูที่ 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

ภาพแสดงตําแหนงที่ตั้งของโครงการ CDC 

ตําแหนงที่ต้ังของโครงการ CDC เช่ือมตอกับถนนหลายสาย ไดแก ถนนลาดพราว ถนนเกษตรนวมินทร 
และเช่ือมสูศูนยกลางธุรกิจกลางเมืองดวยทางดวน ทําใหการเดินทางสะดวกสบาย 
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ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด 

ระบบสาธารณูปโภค  

ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ CDC ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน 

รูปแบบการบริหารงานของ CDC 

เบญจกิจพัฒนาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสรางตางๆ ที่อยูในบริเวณท่ีดินของ
โครงการ CDC ขณะที่เคอีอารและเบญจกิจพัฒนาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและ
งานระบบภายในโครงการ CDC  

โดยเคอีอารทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่
ขายในโครงการ CDC  

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 12 เดือนของโครงการ CDC 

ผลการดําเนินงาน  
(หนวย: พันบาท)1 

ป พ.ศ. 
2552 

ป พ.ศ. 
2553 

ป พ.ศ. 
2554 

ป พ.ศ. 
2555 

พื้นที่ใหเชา (ตารางเมตร/เดือน) 24,008.01 24,752.20 38,958.50 39,605.17 
อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)2 68 90 92 98 
อัตราการคาเชาและคาบริการเฉล่ีย  
(บาท/ ตารางเมตร/เดือน)3 

472.54 554.98 510.41 522.59 

รายได4 8,132 231,281 409,293 448,882 
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ผลการดําเนินงาน  
(หนวย: พันบาท)1 

ป พ.ศ. 
2552 

ป พ.ศ. 
2553 

ป พ.ศ. 
2554 

ป พ.ศ. 
2555 

ตนทุนคาเชาและคาบริการ และ
คาใชจายในการบริหาร5 

34,305 149,204 196,596 197,738 

กําไรจากการดําเนินงาน (กอน
ดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคา
ตัดจําหนาย) 

-26,172 82,077 212,697 251,144 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 

หมายเหตุ:  
1. ผลการดําเนินงานที่แสดงในตารางขางตน เปน รายได และตนทุนของ CDC ทั้งโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่เชาที่กองทุน

รวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกคิดเปนพื้นที่ 29,006.78 ตารางเมตร หรือรอยละ 74.02 ของพื้นที่เชาทั้งหมดในโครงการ 
(พื้นที่เชาทั้งหมดในโครงการ ไมรวม สวนที่เบญจกิจพัฒนาทําสัญญาใหเชาที่ดินแกบริษัท เอส.บี.เฟอรนิเจอรเฮาส 
จํากัด (อาคาร A)  บริษัท เอส.ซี.จี.เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (อาคาร H) บริษัท สตารมารค จํากัด (อาคาร I) และบริษัท 
เอส.ซี.จี.เซกิซุย จํากัด (อาคาร O) เพื่อดําเนินการกอสรางอาคารเอง ไมรวมพื้นที่เชาในอาคารสํานักงานเคอีอาร 
(อาคาร N) และพื้นที่จัดเลี้ยง หองประชุมและหองสมุดช้ัน 2 และ 3 ของอาคาร E 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดต้ังกองทุนรวม องคประกอบของรายได ตนทุนและคาใชจายของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุนจะเปล่ียนแปลงไปจากท่ีแสดงขางตน ตัวอยางเชน กองทุนรวมจะกําหนดใหเคอีอารในฐานะผูเชาเหมา
งานระบบเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวกับการใหบริการแกผูเชารายยอย และคาใชจายสาธารณูปโภค อาทิ 
คาบริการรักษาความสะอาด คาบริการรักษาความปลอดภัย คาน้ํา คาไฟฟา และคาบริการระบบปรับอากาศ เปน
ตน และกองทุนรวมจะไดรับผลตอบแทนจากผูเชาเหมางานระบบตามสัดสวนที่ไดกําหนดไวลวงหนาในสัญญาเชา
เหมางานระบบ (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจากหัวขอ 3.7 การบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนและการ
จัดหาผลประโยชน และ 3.8 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เก่ียวของ) 

 นอกจากนี้ ภายหลังจากการจัดต้ังกองทุนรวม จะมีคาใชจายเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวม 
เชน คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน และ
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย เปนตน 

2. การคํานวณอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียไมรวม Kiosk ยูนิตที่เปนการเชาที่ดิน ยูนิตที่เปนการเชาพื้นที่สวนกลาง และยู
นิตที่เคอีอารเชา การคํานวณอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยใชวันที่เร่ิมบันทึกรายไดเปนวันเร่ิมตนการเชา 

3. การคํานวณอัตราคาเชาและคาบริการเฉลี่ย ไมรวมรายไดคาเชาและบริการสวนกลางจาก Kiosk ยูนิตที่เปนการเชา
ที่ดิน ยูนิตที่เปนการเชาพื้นที่สวนกลาง และยูนิตที่เคอีอารเชา 

4. รายไดเปนรายไดหลังการปรับปรุง และหลังหักยอดหนี้ที่อาจมีประเด็นในการชําระหนี้ 
5. คาใชจายเปนคาใชจายหลังการปรับปรุงซ่ึงไมรวมคาใชจายบางรายการ อาทิ คาใชจายที่เก่ียวกับพนักงาน 

คาใชจายสวนกลาง และคาใชจายที่เก่ียวกับสํานักงานใหญ เปนตน เนื่องจากเปนคาใชจายที่ไมเก่ียวของภายหลัง
การจัดต้ังกองทุนรวม 

 

3.3  รายละเอียดของ The Crystal และ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมจะเขาเปนคูสัญญาในฐานะผูเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่ในอาคารบางสวนของโครงการ The 
Crystal และ CDC กับเกียรติสหมิตร และเบญจกิจพัฒนา ตามลําดับ นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเขาเปน
คูสัญญาในฐานะผูซื้อกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบตางๆ ในโครงการ The Crystal และ 
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CDC กับเคอีอาร เกียรติสหมิตร และเบญจกิจพัฒนา ตลอดจนสิทธิในการใชที่จอดรถในโครงการ The Crystal 
และ CDC ในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดเชากับบริษัท เค.อี.แลนด จํากัด (“เค.อี.แลนด”) โดยหลังจากที่กองทุน
รวมเขาลงทุนในทรัพยสินดังกลาวแลว กองทุนรวมจะแตงต้ังเคอีอารใหทําหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการ 
The Crystal และ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรก เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป  

โดยทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก ไดแก  

1)  โครงการ The Crystal รายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนดังตอไปนี้ 

1.1 สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป โดยมีจํานวนเน้ือที่ประมาณ 15 ไร 0 งาน 40.60 
ตารางวา ต้ังอยูที่แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

โฉนด
เลขที่ 

เลขที่ดิน หนา
สํารวจ 

พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

พ้ืนที่ดินสวนที่
กองทุนรวมเขาลงทุน

โดยประมาณ  
(ไร-งาน-ตารางวา) 

5560 2064 205 27-3-66.00 8-0-33.50 
7604 85 51960 0-3-37.20 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-3-48.30 6-0-69.90 

พ้ืนที่รวม 35-2-51.50 15-0-40.60 
หมายเหตุ:  กองทุนรวมไมเขาลงทุนในที่ดินบางสวน เนื่องจากเกียรติสหมิตรมีแผนที่จะนําที่ดินดังกลาวไป
พัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต ซ่ึงจะไมกอใหเกิดรายไดระหวางที่ทําการพัฒนา ทั้งนี้ ที่ดินอันเปนที่ต้ังของ
โครงการ The Crystal อยูระหวางการรังวัดแบงแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนออกจาก
ทรัพยสินสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้น 
รายละเอียดของโฉนดที่ดินซ่ึงจะใชในการจดทะเบียนการเชาอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 

ทั้ งนี้  บางสวนของท่ี ดินที่ กองทุนรวมเชาเปนที่ ต้ั งของที่ จอดรถสําห รับใหบ ริการแก
ผูประกอบการและลูกคาของทรัพยสินที่เชา จํานวน 159 คัน 

1.2)  สิทธิการเชาพื้นที่อาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป  

รายละเอียด พ้ืนที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร 18,997.00 
- พื้นที่ใหเชาในอาคาร (พื้นที่ใหเชาระยะส้ัน  Kiosk และ ATM) 13,568.20 
- พื้นที่สวนกลางในอาคาร 5,428.80 
พื้นที่ใหเชานอกอาคาร (Kiosk) 186.00 
พื้นที่อื่นๆ (สวนที่เปนที่วางระหวางอาคาร ที่จอดรถและทางสัญจร) 14,074.55 
- พื้นที่วางระหวางอาคาร 8,228.73 
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รายละเอียด พ้ืนที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

- ที่จอดรถและทางสัญจร 5,845.82 
พ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ 33,257.55 

  รายละเอียดพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุนแยกตามรายอาคาร  

อาคาร พ้ืนที่ใหเชาใน
อาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่สวนกลาง
ในอาคาร

โดยประมาณ     
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่รวมใน
อาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

เฟส 1 อาคาร A 4,440.43 
2,695.13 9,241.00 

อาคาร C 2,105.44 
อาคาร B 1,625.10 

1,864.86 5,792.00 
อาคาร D 2,302.04 
รวมเฟส 1 10,473.01 4,559.99 15,033.00 

เฟส 2 อาคาร E 1,553.09 436.91 1,990.00 
อาคาร F 1,542.10 431.90 1,974.00 

 รวมเฟส 2 3,095.19 868.81 3,964.00 
รวมทั้งหมด 13,568.20  5,428.80 18,997.00 

หมายเหตุ:  กองทุนรวมไมเขาลงทุนในอาคาร G และอาคาร H เนื่องจากเกียรติสหมิตรมีแผนที่จะนําอาคาร 
และ/หรือที่ดินใตอาคารดังกลาวไปพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ซ่ึงอาจมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการร้ือถอน 
และ/หรือดัดแปลงอาคารดังกลาวและสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมได และไมลงทุนใน Kiosk 
บางสวนเนื่องจากเปนการกอสรางช่ัวคราวที่เจาของกรรมสิทธิ์อาจมีความประสงคที่จะร้ือถอนหรือดัดแปลงใน
อนาคต  

1.3) กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการ The Crystal 
ซึ่งทรัพยสินในสวนนี้ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบนํ้าประปา ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและบันไดเล่ือนซ่ึงติดต้ังและใชงานอยู
ในอาคารโครงการ The Crystal ยกเวนมิเตอรประปาและไฟฟา ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และอาคารจะยังคงเปนคูสัญญากับผูใหบริการสาธารณูปโภค 

1.4) สิทธิในการใชที่จอดรถในโครงการ The Crystal ในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดเชาจํานวน 223 คัน 
(เม่ือรวมกับที่จอดรถจํานวน 159 คัน ที่กองทุนรวมเชาจากเกียรติสหมิตร กองทุนรวมจะลงทุน
ในที่จอดรถทั้งหมดเปนจํานวน 382 คัน) 
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ทั้งนี้ เกียรติสหมิตรไดจดจํานองท่ีดิน (โฉนดที่ดินเลขที่ 5560 7604 และ 7606) และอาคารส่ิงปลูก
สรางที่อยูบนที่ดินดังกลาวใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู ซึ่งเกียรติสหมิตร
จะดําเนินการไถถอนจํานองทรัพยสินดังกลาวกอนการจดสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวม  

2)  โครงการ CDC รายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนดังตอไปน้ี 

2.1)  สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป โดยมีจํานวนเน้ือที่ประมาณ 42 ไร 1 งาน 56.00 
ตารางวา ต้ังอยูที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

พ้ืนที่ดินสวนที่
กองทุนรวมเขา

ลงทุน  
(ไร-งาน-ตารางวา) 

823 3902 119 59-1-57.00 40-2-43.00 
252023 3903 120 11-0-56.40 1-1-65.00 
247221 3887 30189 1-0-3.70 0-0-0.00 
247222 3888 30187 2-0-55.70 0-0-0.00 
206174 41 22155 0-1-48.00 0-1-48.00 

เนื้อที่รวม 74-0-20.80 42-1-56.00 
หมายเหตุ:   กองทุนรวมไมเขาลงทุนในที่ดินบางสวน เนื่องจากเบญจกิจพัฒนาไดนําบางสวนของที่ดิน
ดังกลาวไปปลอยเชาในลักษณะที่เปนการเซงระยะยาว และมีโครงการท่ีจะพัฒนาที่ดินสวนที่เหลือเพิ่มเติมใน
อนาคต ซ่ึงจะไมกอใหเกิดรายไดระหวางที่ทําการพัฒนา ทั้งนี้ ที่ดินอันเปนที่ต้ังของโครงการ CDC อยูระหวาง
การรังวัดแบงแยกโฉนด เพื่อแยกทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนออกจากทรัพยสินสวนที่กองทุนรวมไมเขา
ลงทุนใหเกิดความชัดเจนในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้น รายละเอียดของโฉนดที่ดินซ่ึงจะใช
ในการจดทะเบียนการเชาอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 

 ทั้งนี้ บางสวนของที่ดินที่กองทุนรวมเชาเปนที่ต้ังของที่จอดรถสําหรับใหบริการแกผูประกอบการ
และลูกคาของทรัพยสินที่เชา จํานวน 384 คัน 

2.2) สิทธิการเชาพื้นที่อาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป  

รายละเอียด พ้ืนที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 45,662.08 
- พื้นที่ใหเชาในอาคาร (พื้นที่ใหเชาระยะส้ัน Kiosk และ ATM) 27,941.15 
- พื้นที่สวนกลางในอาคาร (ไมรวมพื้นที่หองสัมมนา หองประชุม 

และพ้ืนที่สวนกลางของอาคาร E ชั้น 2 และ 3) 
17,720.93 

พื้นที่ใหเชาภายนอกอาคาร (Kiosk Z1 และ Kiosk Z2) 1,065.63 
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รายละเอียด พ้ืนที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่อื่นๆ (สวนที่เปนที่วางระหวางอาคาร ที่จอดรถและทางสัญจร) 38,032.60 
- พื้นที่วางระหวางอาคาร 24,211.50 
- ที่จอดรถและทางสัญจร 13,821.10 
พ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ 84,760.31 

 
 รายละเอียดพื้นที่ใหเชาและพื้นที่สวนกลางในอาคารที่กองทุนรวมเขาลงทุน  

อาคาร1 พ้ืนที่ใหเชาใน
อาคาร

โดยประมาณ2 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่สวนกลาง
ในอาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่รวมใน
อาคาร

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

เฟส 1 อาคาร B 4,644.40 2,507.90 7,152.30 
อาคาร C 4,321.74 1,729.04 6,050.78 
อาคาร D 3,473.28 3,490.25 6,963.53 
อาคาร E 1,458.56 1,832.57 3,291.13 
อาคาร F  2,345.29 976.95 3,322.24 
อาคาร G 1,887.00 103.00 1,990.00 
รวมเฟส 1 18,130.27 10,639.71 28,769.98 

เฟส 2 อาคาร J1 872.47 141.53 1,014.00 
อาคาร J2 1,179.61 516.61 1,696.22 
อาคาร K1 952.55 910.68 1,863.23 
อาคาร K2 1,008.13 689.87 1,698.00 
อาคาร K3 949.59 950.41 1,900.00 
อาคาร K4 937.71 814.29 1,752.00 
อาคาร K5 919.57 120.43 1,040.00 
อาคาร L1 487.69 612.96 1,100.65 
อาคาร L2 654.19 745.81 1,400.00 
อาคาร L3 947.55 778.45 1,726.00 
อาคาร L4 901.82 800.18 1,702.00 

 รวมเฟส 2 9,810.88 7,081.22 16,892.10 
รวมทั้งหมด 27,941.15 17,720.93 45,662.08 

หมายเหตุ:  
1.  กองทุนรวมไมเขาลงทุนในพื้นที่ทั้งหมดของ (1) อาคาร A อาคาร H อาคาร I และอาคาร O  เนื่องจาก

เบญจกิจพัฒนาไดทําสัญญาใหเชาที่ดินกับผูเชารายอื่น  (2) อาคาร N เนื่องจากเปนอาคารสํานักงาน
ของเคอีอาร (3) อาคาร L5 เนื่องจากอาคารมีพื้นที่ช่ัวคราวที่เจาของกรรมสิทธิ์อาจร้ือถอนหรือดัดแปลงใน
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อนาคต นอกจากนี้ กองทุนรวมไมไดลงทุนในพ้ืนที่จัดเล้ียง หองประชุมและหองสมุดช้ัน 2 และ 3 ของ
อาคาร E และพื้นที่ใหเชาที่มีลักษณะเปนการเซงระยะยาว 

2.  กองทุนรวมไมเขาลงทุนในพ้ืนที่ใหเชาบางสวนของอาคาร เนื่องจากพ้ืนที่เกือบทั้งหมดอยูภายใตสัญญา
เชาระยะยาว (เซง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(1)  อาคาร B  ไดแก ยูนิต B-103-104 B-105, B-106, B-108-110 B-111-112 B-113 และ B-204 คิด

เปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 1,384.70 ตารางเมตร หรือรอยละ 23.0 ของ
พื้นที่ใหเชาในอาคาร B ทั้งหมด   

(2)  อาคาร C ไดแก ยูนิต C-101 C-102 C-103 C-105-106 C-107-108 C-109 C-111 และ C-115-116 
คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 1,697.22 ตารางเมตร หรือรอยละ 28.2 
ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร C ทั้งหมด  

(3)  อาคาร D ไดแก ยูนิต D-101 D-105 D-106 D-107-108 D-110 D-111 D-112 D-113-116 D-117 D-
202 D-203 D-205 D-207 และ D-211 คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 
2,708.47 ตารางเมตร หรือรอยละ 43.8 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร D ทั้งหมด  

(4)  อาคาร E ไดแก ยูนิต E-103 E-105 E-106 และ E-107  คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขา
ลงทุนเทากับ 1,055.95 ตารางเมตร หรือรอยละ 42.0 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร E ทั้งหมด  

(5)  อาคาร F ไดแก ยูนิต F-104 F-108 F-110 F-112 F-207 และ F-212  คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่
กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 609.76 ตารางเมตร หรือรอยละ 20.6 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร F 
ทั้งหมด  

(6)  อาคาร J2 ไดแก ยูนิต J2-106-107 คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 103.78 
ตารางเมตร หรือรอยละ 8.1 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร J2 ทั้งหมด  

(7)  อาคาร K1 ไดแก ยูนิต K1-102-104 คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 56.77 
ตารางเมตร หรือรอยละ 5.6 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร K1 ทั้งหมด  

(8)  อาคาร K5 ไดแก ยูนิต K-107-110 คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 192.00 
ตารางเมตร หรือรอยละ 17.3 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร K5 ทั้งหมด  

(9)  อาคาร L1 ไดแก ยูนิต L1-101-105 คิดเปนพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมไมเขาลงทุนเทากับ 
187.35 ตารางเมตร หรือรอยละ 27.8 ของพื้นที่ใหเชาในอาคาร L1 ทั้งหมด  

 

 2.3) กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการ CDC ซึ่ง
ทรัพยสินในสวนนี้ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ซึ่งติดต้ังและใชงานอยู
ในอาคารโครงการ CDC ยกเวนมิเตอรประปาและไฟฟา ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารจะยังคงเปนคูสัญญากับผูใหบริการสาธารณูปโภค 

2.4) สิทธิในการใชที่จอดรถในโครงการ CDC ในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดเชาจํานวน 220 คัน (เม่ือ
รวมกับที่จอดรถจํานวน 384  คัน ที่กองทุนรวมเชาจากเบญจกิจพัฒนา กองทุนรวมจะลงทุนใน
ที่จอดรถทั้งหมดเปนจํานวน 604 คัน) 

ทั้งนี้ เบญจกิจพัฒนาไดจดจํานองท่ีดิน (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 823 และ 252023) และอาคารส่ิงปลูกสรางที่
อยูบนที่ดินดังกลาวใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู ซึ่งเบญจกิจพัฒนาจะ
ดําเนินการไถถอนจํานองทรัพยสินดังกลาวกอนการจดสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวม 
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สรุปรายละเอียดที่สําคัญของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกเปนดังตอไปนี้ 

ช่ือโครงการ The Crystal CDC 
ลักษณะทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุน 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่ 
ในอาคารบางสวน กรรมสิทธิ์ใน
เฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบ
ตางๆ ที่ใชในการดําเนินโครงการ The 
Crystal และสิทธิในการใชที่จอดรถ
ในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดเชา 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่
ในอาคารบางสวน กรรมสิทธิ์ใน
เฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบ
ตางๆ ที่ใชในการดําเนินโครงการ 

CDC และสิทธิในการใชที่จอดรถใน
พ้ืนที่ที่กองทุนรวมไมไดเชา 

เจาของอสังหาริมทรัพย/เจาของ
กรรมสิทธ์ิ 

  

- ที่ดิน บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
- อาคาร บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
- เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ
ตางๆ  

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และ    
บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และ   
บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 

ระยะเวลาตามสัญญาเชา   
- ที่ดิน ประมาณ 30 ป ประมาณ 30 ป 
- พื้นที่ในอาคาร ประมาณ 30 ป ประมาณ 30 ป 
- พื้นที่รวมที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ัง
แรก1 (ตารางเมตร) 

33,257.55 84,760.31 
 

- พื้นที่ใหเชาที่กองทุนรวมเขาลงทุน
คร้ังแรก1 (ตารางเมตร) 

13,754.20 29,006.78 

- สัดสวนของพื้นที่ใหเชาที่กองทุน
รวมเขาลงทุนคร้ังแรกตอพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมดของโครงการ (รอยละ) 

93.45 74.022 

มูลคาที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน ไมเกิน 1,633,670,000 บาท 
 

ไมเกิน 2,457,330,000 บาท 
 

มูลคาที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 
(รวม) 

ไมเกิน 4,091,000,000 บาท  

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
หมายเหตุ:  
1. ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
2. พื้นที่เชาทั้งหมดของโครงการ ไมรวมสวนที่เบญจกิจพัฒนาทําสัญญาใหเชาที่ดินแกบริษัท เอส.บี.เฟอรนิเจอรเฮาส จํากัด (อาคาร A)  

บริษัท เอส.ซี.จี.เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (อาคาร H) บริษัท สตารมารค จํากัด (อาคาร I) และบริษัท เอส.ซี.จี.เซกิซุย จํากัด (อาคาร O) เพื่อ
ดําเนินการกอสรางอาคารเอง ไมรวมพื้นที่เชาในอาคารสํานักงานเคอีอาร (อาคาร N) และพื้นที่จัดเล้ียง หองประชุม และหองสมุดช้ัน 2 
และ 3 ของอาคาร E 
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ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถอางอิงถึงภาพรวมโดยสังเขปของพื้นที่ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกไดจาก
ภาคผนวก 1 ภาพแสดงพื้นที่โครงการ The Crystal และ CDC  

การจัดการ 

กอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก เคอีอารเปนผูดําเนินการและบริหารโครงการ The Crystal และ 
CDC โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการดังกลาวเปนคร้ังแรก กองทุนรวมจะแตงต้ังเคอี
อารใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager)  ของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก 
เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป 

3.3.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสินในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก 

ช่ือ
โครงการ 

ประเภททรัพยสิน ที่ดินโฉนดเลขที่1 พ้ืนที่ 
(ไร-งาน-
ตารางวา) 

ป พ.ศ. ที่
เปด

ใหบริการ 

พ้ืนที่รวม 
(Gross Floor 

Area)2 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใหเชา 
(Net Lettable 

Area)3 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

(ตารางเมตร) 

The 
Crystal 

ศูนยการคาไลฟ
สไตลประเภทคอม
มิวนิต้ีมอลล 

ที่ดินตามโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 7604 และ
บางสวนของที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 

5560 และ 7606 

15-0-40.60 2550 19,183.00 13,754.20 

CDC 

ศูนยการคาไลฟ
สไตลและศูนยรวม
วัสดุตกแตงและการ
ออกแบบครบวงจร 

ที่ดินตามโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 206174 และ
บางสวนของที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
823 และ 252023 

42-1-56.00 2552 46,727.71 29,006.78 

รวมพ้ืนที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุน 65,910.71 42,760.98 
ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด  
หมายเหตุ:  
1.    เนื่องจากที่ดินอันเปนที่ต้ังของโครงการ The Crystal และ CDC อยูระหวางการรังวัดแบงแยกโฉนด รายละเอียดของโฉนดที่ดินซ่ึงจะใชใน

การจดทะเบียนการเชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 
2.   พื้นที่รวม (Gross Floor Area) เปนพื้นที่ใหเชาภายในอาคาร พื้นที่สวนกลางในอาคาร  และพื้นที่ใหเชา Kiosk นอกอาคาร 
3.   พื้นที่ใหเชา (Net Lettable Area) รวมพื้นที่ใหเชา Kiosk นอกอาคาร 
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3.3.2  ขอมูลผลการดําเนินงานและการประกอบกิจการของโครงการ The Crystal 

ขอมูลผลการดําเนินงานของ The Crystal ในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

ผลการดําเนินงาน1  ณ ส้ินป  
พ.ศ. 2553 

ณ ส้ินป  
พ.ศ. 2554 

ณ ส้ินป  
พ.ศ. 2555 

พื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนเขาลงทุนคร้ังแรก (ตารางเมตร/เดือน)2 10,209.32 13,141.44 13,754.20 
อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)3 96 98 95 
อัตราการคาเชาและคาบริการเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)3 707.91 941.91 911.59 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
หมายเหตุ:  
1.  ไมสามารถแสดงผลการดําเนินงานในสวนของรายได ตนทุนคาเชาและคาบริการ คาใชจายในการบริหาร และกําไรจากการดําเนินงาน 

(กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย) เฉพาะในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกได เนื่องจากรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวมีลักษณะเปนการปนสวนกันทั้งโครงการ  

2.  พื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกรวม Kiosk และยูนิตที่เคอีอารเชา (ถามี) แตไมรวมยูนิตที่เปนการเชาที่ดิน (ถามี) และยู
นิตที่เปนการเชาพื้นที่สวนกลาง  เนื่องจากโครงการ The Crystal เฟส 2 เปดดําเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 และพื้นที่เชา Kiosk มี
การปรับเพิ่ม/ลดตามความตองการของผูเชา ทําใหพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2555 ไมเทากัน  อยางไรก็ดี พื้นที่ใหเชาภายหลังจากที่กองทุนเขาลงทุนแลวอาจจะมีการเปล่ียนแปลงจากป พ.ศ. 2555 เพียง
เล็กนอย โดยอาจเปนการเปล่ียนแปลงในลักษณะการแบงพื้นที่เชาขนาดใหญใหเล็กลง ซ่ึงอาจทําใหพื้นที่ใหเชาลดลงจากการก้ันหอง  
หรือมีการยุบรวมพื้นที่ขนาดเล็กใหเปนพื้นที่ขนาดใหญ ซ่ึงอาจทําใหพื้นที่ใหเชาเพิ่มข้ึน ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่เชาประเภท Kiosk ใน
อนาคต ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงพื้นที่สวนใหญจะทําใหกองทุนรวมมีพื้นที่ใหเชาเพิ่มมากข้ึนจากการลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงเปนผลดีตอกองทุน
รวม 

3.  ในการคํานวณอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียพิจารณาจากคาเชาและคาบริการรับจริงในเดือนธันวาคมของปนั้นๆ 

 
ขอมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที่ใน The Crystal ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกและ
สัดสวนการเชาพ้ืนที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตารางเมตร) 

รอยละของยอดรวมพ้ืนที่ใหเชาของ 
The Crystal ในสวนที่กองทนุรวมจะ

เขาลงทุนครั้งแรก 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 4,127.21 30.01 
ซูเปอรมารเก็ต 2,317.00 16.85 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ 2,262.03 16.45 
ศูนยการศึกษา 1,457.26 10.59 
ศูนยสุขภาพและความงาม 1,408.84 10.24 
ธนาคาร 655.25 4.76 
ศูนยออกกําลังกายและโยคะ 496.75 3.61 
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 201.84 1.47 
พื้นที่อื่นๆ 752.09 5.47 
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ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตารางเมตร) 

รอยละของยอดรวมพ้ืนที่ใหเชาของ 
The Crystal ในสวนที่กองทนุรวมจะ

เขาลงทุนครั้งแรก 
พื้นที่วาง 75.93 0.55 

รวม 13,754.20 100.00 
ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด 
หมายเหตุ: การคํานวณสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทอางอิงจากสัญญาเชาพื้นที่ 
 
 

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชาพ้ืนที่ 10 อันดับแรกของ The Crystal ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ลําดับ
ที่ 

ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ รอยละของ
พ้ืนที่ใหเชา 

ระยะเวลาที่
สัญญา 

เชาจะหมดอายุ 
(พ.ศ.) 

1 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 16.85 2556 
2 บริษัท คริสตัล เมโลด้ี จํากัด ศูนยการศึกษา 2.91 2557 
3 บริษัท บีทูเอส จํากัด พื้นที่อื่นๆ 2.57 2557 
4 บริษัท ยู แอนด เฟรนส จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.28 2556 
5 บริษัท ฮั่วเซงฮง คิทเชน จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.20 2556 
6 บริษัท สยาม นิวไลน จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.18 2557 
7 บริษัท นิตยาพาเพลิน จํากัด ศูนยการศึกษา 1.91 2557 
8 บริษัท ทรีแอลเอ็น จํากัด แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ 1.89 2556 
9 บริษัท โยคะแมทเทอร จํากัด ศูนยออกกําลังกายและโยคะ 1.86 2556 

10 บริษัท สกูซี่ อิตาเล่ียน เรสเตอรอง จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67 2557 
รวม 36.32  

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด  
หมายเหตุ: สัญญาที่ทํากับผูเชารายยอยมีอายุ 3 ปเปนสวนใหญ  และการคํานวณสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูเชาพื้นที่ 10 อันดับแรกอางอิง
จากสัญญาเชาพื้นที่ 

 
ปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชารายยอยของ The Crystal ในสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ป พ.ศ.  พ้ืนที่ใหเชาของผูเชารายยอยที่ครบกําหนดอายุ
สัญญาเชา (ตารางเมตร) 

รอยละของพ้ืนที่ใหเชา 

2556 6,705.74 48.76 
2557 5,071.42 36.87 
2558 1,351.13 9.82 
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ป พ.ศ.  พ้ืนที่ใหเชาของผูเชารายยอยที่ครบกําหนดอายุ
สัญญาเชา (ตารางเมตร) 

รอยละของพ้ืนที่ใหเชา 

2559 549.98 4.00 
วาง 75.93 0.55 
รวม 13,754.20 100.00 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด  
หมายเหตุ: สัญญาที่ทํากับผูเชารายยอยมีอายุ 3  ปเปนสวนใหญ  และการคํานวณสัดสวนของปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชาราย
ยอยอางอิงจากสัญญาเชาพื้นที่ 

 
3.3.3  ขอมูลผลการดําเนินงานและการประกอบกิจการของโครงการ CDC 

ขอมูลการดําเนินงานของ CDC ในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
ผลการดําเนินงาน1  ณ ส้ินป 

พ.ศ. 2553 
ณ ส้ินป 
พ.ศ. 2554 

ณ ส้ินป 
พ.ศ. 2555 

พื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนเขาลงทุนคร้ังแรก (ตารางเมตร/เดือน)2 16,533.34 27,418.13 29,006.78 
อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)3 95 95 94 
อัตราการคาเชาและคาบริการเฉล่ีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)3 543.66 642.30 618.19 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
หมายเหตุ:  
1.  ไมสามารถแสดงผลการดําเนินงานในสวนของรายได ตนทุนคาเชาและคาบริการ คาใชจายในการบริหาร และกําไรจากการดําเนินงาน 

(กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย) เฉพาะในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกได เนื่องจากรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวมีลักษณะเปนการปนสวนกันทั้งโครงการ  

2. พื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกรวม Kiosk และยูนิตที่เคอีอารเชา แตไมรวมยูนิตที่เปนการเชาที่ดินและยูนิตที่เปนการ
เชาพื้นที่สวนกลาง เนื่องจากโครงการ CDC เฟส 2 เปดดําเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และพื้นที่เชา Kiosk มีการปรับเพิ่ม/ลด
ตามความตองการของผูเชา ทําใหพื้นที่ใหเชาในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ไม
เทากัน อยางไรก็ดี พื้นที่ใหเชาภายหลังจากท่ีกองทุนเขาลงทุนแลวอาจจะมีการเปล่ียนแปลงจากป พ.ศ. 2555 เพียงเล็กนอย โดยอาจเปน
การเปล่ียนแปลงในลักษณะการแบงพื้นที่เชาขนาดใหญใหเล็กลง ซ่ึงอาจทําใหพื้นที่ใหเชาลดลงจากการกั้นหอง  หรือมีการยุบรวมพื้นที่
ขนาดเล็กใหเปนพื้นที่ขนาดใหญ  ซ่ึงอาจทําใหพื้นที่ใหเชาเพิ่มข้ึน ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่เชาประเภท Kiosk ในอนาคต ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่สวนใหญจะทําใหกองทุนรวมมีพื้นที่ใหเชาเพิ่มมากข้ึนจากการลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงเปนผลดีตอกองทุนรวม 

3.  ในการคํานวณอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียพิจารณาจากคาเชาและคาบริการรับจริงในเดือนธันวาคมของปนั้นๆ  

 

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที่ใน CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกและสัดสวนการ
เชาพ้ืนที่ของผูประกอบการธุรกิจแตละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตารางเมตร) 

รอยละของยอดรวมพ้ืนที่ใหเชา
ของ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะ

เขาลงทุนครั้งแรก 
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 20,545.23 70.83  
อาหารและเคร่ืองด่ืม 4,269.06 14.72 
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ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตารางเมตร) 

รอยละของยอดรวมพ้ืนที่ใหเชา
ของ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะ

เขาลงทุนครั้งแรก 
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 1,245.70 4.29 
ศูนยสุขภาพและความงาม 764.50 2.64 
ธนาคาร 585.95 2.02 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ 538.97 1.86 
ศูนยออกกําลังกายและโยคะ 64.00 0.22 
พื้นที่อื่นๆ 745.52 2.57 
พื้นที่วาง 247.85 0.85 

รวม 29,006.78 100.00 
ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด 
หมายเหตุ: การคํานวณสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทอางอิงจากสัญญาเชาพื้นที่ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชาพ้ืนที่ 10 อันดับแรกของ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 25551 

ลําดับ
ที่ 

ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ รอยละ
ของพ้ืนที่
ใหเชา 

ระยะเวลาที่
สัญญา 

เชาจะหมดอายุ 
(พ.ศ.) 

1 บริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด2 เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 18.45 2559 
2 บริษัท เอส.บี.เฟอรนิเจอรเฮาส จํากัด เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 12.28 2558 
3 บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 6.51 2558 
4 บริษัท ไวน ไอ เลิฟ ยู จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.94 2556 
5 บริษัท เจเอส โฮม อินทีเรีย จํากัด เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 1.69 2557 
6 บริษัท ทอสเท็ม ไทย มารเก็ตต้ิง จํากัด เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 1.58 2557 
7 บริษัท อารคิเทคทูรา จํากัด เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 1.10 2556 
8 บริษัท อินด้ี ฟูดส แอนด เบฟเวอเรจ จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.03 2559 
9 บริษัท สยาม เพาเวอร สแควร จํากัด อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 1.03 2556 

10 บริษัท โพโมโดโร กรุป จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.00 2556 
รวม 46.61  

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด  
หมายเหตุ:  
1. สัญญาที่ทํากับผูเชารายยอยมีอายุ 3 ปเปนสวนใหญ การคํานวณสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูเชาพื้นที่ 10 อันดับแรกอางอิงจากสัญญาเชาพื้นที่ 
2. ระยะเวลาที่สัญญาเชาจะหมดอายุของบริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด คํานึงถึงโครงสรางการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 
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ปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชารายยอยของ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ป พ.ศ. พ้ืนที่ใหเชาของผูเชารายยอยที่ครบกําหนดอายุ
สัญญาเชา (ตารางเมตร) 

รอยละของพ้ืนที่ใหเชา 

2556 9,806.29 33.81 
2557 3,058.63 10.54 
2558 9,115.65 31.43 
2559 6,778.36 23.37 
วาง 247.85 0.85 
รวม 29,006.78 100.00 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด  
หมายเหตุ: สัญญาที่ทํากับผูเชารายยอยมีอายุ 3 ปเปนสวนใหญ และการคํานวณสัดสวนของปที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชาราย
ยอยอางอิงจากสัญญาเชาพื้นที่ 
 

3.3.4  การประกันภัย 

กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนาไดเอาประกันภัยไวสําหรับโครงการ The Crystal 
และ CDC ตามลําดับ ประกอบดวยการประกันภัยดังตอไปนี้  

(ก) การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเส่ียงทุกประเภท (All Risks Insurance)  

โครงการ The Crystal เฟส 1 และเฟส 2 - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปน
ผูรับประกันภัยเพื่อประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสินในวงเงิน 300,900,000 บาท ซึ่งคุมครอง
ทรัพยสินประเภทสิ่งปลูกสรางตัวอาคาร A, B, C, D, E, F และ G  (ไมรวมรากฐาน) สวนปรับปรุง
ตอเติมอาคาร ถนน ร้ัว ทางเดิน ปอมยาม ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ ในโครงการ เฟอรนิเจอร ส่ิงตกแตง
ติดต้ังตรึงตรา ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ปายโฆษณา ลิฟท บันไดเล่ือน และทรัพยสินอื่นๆ ทั้งหมดที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
เปนตน ระยะเวลาคุมครองเริ่มต้ังแต 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
โดยมีเกียรติสหมิตรซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เปนผูเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมและเปนผูชําระ
คาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสียตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะชดใช
คาสินไหมทดแทนใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน  

โครงการ CDC เฟส 1 -  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยเพื่อ
ประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสินในวงเงิน 1,020,000,000 บาท ซึ่งคุมครองส่ิงปลูกสรางตัว
อาคาร B, C, D, E, F และ G (ไมรวมรากฐาน) สวนปรับปรุงตอเติมอาคาร ถนน ร้ัว ทางเดิน ปอม
ยาม เฟอรนิเจอร ส่ิงตกแตงติดต้ังตรึงตรา ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบ
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โทรศัพท ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ลิฟท บันไดเล่ือน เคร่ืองเสียง เสาไฟฟา เสาธงชาติ ปาย
โฆษณาตางๆ หรือปาย Neon ของโครงการ รวมสต็อกสินคาของเบญจกิจพัฒนา และสินคาฝาก
ขาย รวมถึงทรัพยสินอื่นๆ ทุกชนิดที่เปนกรรมสิทธิ์ของเบญจกิจพัฒนา หรืออยูภายใตการ
ครอบครองดูแลของเบญจกิจพัฒนาในฐานะผูรักษาทรัพย เปนตน  ระยะเวลาคุมครองเร่ิมต้ังแต 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556  โดยมีเบญจกิจพัฒนาซ่ึงเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ เปนผูเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมและเปนผูชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิด
ความสูญเสียตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน 

โครงการ CDC เฟส 2 - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนผูรับประกันภัยเพื่อ
ประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสินในวงเงิน 402,120,000 บาท ซึ่งคุมครองสิ่งปลูกสรางตัวอาคาร 
J1-J2, K1-K5, L1-L5 และ N รวมอาคารรานคายอย (Kiosk) (ไมรวมรากฐาน) สวนปรับปรุงตอ
เติมอาคาร ถนน ร้ัว ทางเดิน ปอมยาม เฟอรนิเจอร ส่ิงตกแตงติดตรึงตรา ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ลิฟท บันไดเล่ือน เสาไฟฟา 
เสาธงชาติ ปายโฆษณาตางๆ หรือปาย Neon ของโครงการ เปนตน ระยะเวลาคุมครองเร่ิมต้ังแต 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเบญจกิจพัฒนาซ่ึงเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ เปนผูเอาประกันภัยภายใตกรมธรรมและเปนผูชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิด
ความสูญเสียตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน 

ทั้งนี้  ปจจุบันไมมีการทําประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสินสําหรับอาคาร  A, H, I และ O 
เนื่องจากเบญจกิจพัฒนาใหเชาที่ดินระยะยาวแกผูเชาพื้นที่ดินเพื่อสรางอาคารและดําเนินงาน 

(ข) การประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) 
 

โครงการ The Crystal เฟส 1 และเฟส 2 - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับ
ประกันภัยสําหรับความบาดเจ็บรางกายและเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกอันมีสาเหตุ
จากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเลอของเกียรติสหมิตร หรือลูกจางของเกียรติสหมิตรในขณะ
ปฎิบัติหนาที่ หรือเกิดจากความบกพรองของสถานท่ีเอาประกันภัย โดยจํากัดวงเงิน 5,000,000 
บาท ระยะเวลาคุมครองเร่ิมต้ังแต 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี
เกียรติสหมิตรซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เปนผูชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย
ตอบุคคลภายนอก ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับบุคคลภายนอกตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวในกรมธรรม ทั้งนี้ ความคุมครองสําหรับความบาดเจ็บรางกายและเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก เปนการขยายคุมครองในกรมธรรมประกันความเสียหายตอทรัพยสินสําหรับ
ความเส่ียงภัยทุกประเภทท่ีกลาวถึงขางตน 

โครงการ CDC เฟส 1 - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยสําหรับ
ความบาดเจ็บรางกายและเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุจากความ
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ผิดพลาดหรือประมาทเลินเลอของเบญจกิจพัฒนา หรือลูกจางของเบญจกิจพัฒนาในขณะปฏิบัติ
หนาที่ หรือเกิดจากความบกพรองของสถานท่ีเอาประกันภัยโดยจํากัดวงเงิน 25,000,000 บาท 
ระยะเวลาคุมครองเริ่มต้ังแตวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมี
เบญจกิจพัฒนาซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เปนผูชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย
ตอบุคคลภายนอก ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับบุคคลภายนอกตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวในกรมธรรม ทั้งนี้ ความคุมครองสําหรับความบาดเจ็บรางกายและเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก เปนการขยายคุมครองในกรมธรรมประกันความเสียหายตอทรัพยสินสําหรับ
ความเส่ียงภัยทุกประเภทท่ีกลาวถึงขางตน  

โครงการ CDC เฟส 2 - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยสําหรับ
ความบาดเจ็บรางกายและเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุจากความ
ผิดพลาดหรือประมาทเลินเลอของเบญจกิจพัฒนา หรือลูกจางของเบญจกิจพัฒนาในขณะปฎิบัติ
หนาที่ หรือเกิดจากความบกพรองของสถานท่ีเอาประกันภัย โดยจํากัดวงเงิน 25,000,000 บาท 
ระยะเวลาคุมครองเริ่มต้ังแตวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556  โดยมี
เบญจกิจพัฒนาซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เปนผูชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย
ตอบุคคลภายนอก ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับบุคคลภายนอกตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวในกรมธรรม ทั้งนี้ ความคุมครองสําหรับความบาดเจ็บรางกายและเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก เปนการขยายคุมครองในกรมธรรมประกันความเสียหายตอทรัพยสินสําหรับ
ความเส่ียงภัยทุกประเภทท่ีกลาวถึงขางตน  

ทั้งนี้ ทรัพยสินทั้งหมดภายในโครงการ The Crystal และ CDC ซึ่งประกอบไปดวยทรัพยสินที่กองทุน
รวมเชา และทรัพยสินที่กองทุนรวมไมไดเชานั้นจะถูกคุมครองและอยูภายใตประกันภัยทรัพยสินฉบับ
เดียวกัน ดังนั้น ภายหลังจากที่กองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก 
กองทุนรวมและผูใหเชาจะเปนผูเอาประกันรวมและรวมกันชําระคาเบี้ยประกันภัยความเส่ียงภัยใน
ทรัพยสินตามขอ (ก) และความเส่ียงตอบุคคลภายนอกตามขอ (ข) ตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ให
เชาของแตละโครงการ  โดยกองทุนรวมและผูใหเชาจะเปนผูรับผลประโยชนจากการประกันความเส่ียง
ภัยในทรัพยสินดังกลาว อีกทั้งผูใหเชาจะดําเนินการยกเลิกเงื่อนไขที่เก่ียวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ที่ระบุไวในกรมธรรม (ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของการทําประกันภัยทรัพยสิน
สําหรับความเส่ียงทุกประเภทและความเสี่ยงตอบุคคลภายนอก ภายหลังจากท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน
คร้ังแรกแลว ไดในขอ 5.1.11) 

เนื่องจากปจจุบันทั้ง 2 โครงการ ยังไมมีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก อยางไรก็ตาม ภายหลัง
จากที่กองทุนรวมไดลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว กองทุนรวมและ/หรือผูให
เชาจะจัดใหมีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) สําหรับ
โครงการ The Crystal และ CDC ตามทุนประกันที่เหมาะสมและตลอดระยะเวลาการลงทุน โดยจะ
ระบุใหกองทุนรวมและผูใหเชา เปนผูเอาประกันรวมสําหรับรายไดที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุน 
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และกองทุนรวมจะชําระคาเบี้ยประกันภัยและเปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว  (ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถรายละเอียดของการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
ภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกแลว ไดในขอ 5.1.11) 

ทั้งนี้ หากผูใหเชาไมรวมชําระคาเบี้ยประกันภัยความเส่ียงภัยในทรัพยสิน และความเส่ียงภัยตอ
บุคคลภายนอก  จะถือวาผูใหเชาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาเชา
ที่ดินและพื้นที่ในอาคาร โดยกองทุนรวมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชาจากเหตุการณดังกลาว
ได 
 

3.4  ภาพรวมของธุรกิจที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยท่ีผานมามีการเติบโตอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากความเช่ือม่ันของผูบริโภคท่ี
ปรับตัวสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราคาแรงขั้นตํ่าซ่ึงสงผลใหรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนสูงขึ้น และเสถียรภาพ
ทางการเมืองที่มีมากขึ้น  

ทั้งนี้ ยอดคาปลีกอาจจะมีการปรับลดในชวงเวลาส้ันๆ ดังเชน ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาในป พ.ศ. 2552 
หรือเหตุการณน้ําทวมในชวงปลายป พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลวดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค
และมูลคาการใชจายจะปรับขึ้นอยางรวดเร็วทุกคร้ังภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบในเชิงลบ (V-Shaped 
Recovery) (อางอิงจากรายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก โดยบริษัท ซีบี ริชารด 
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด) 

แผนภาพดัชนีการคาปลีกและอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีของประเทศไทย ป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 
2554 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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นอกจากนี้ ธุรกิจคาปลีกยังมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากแบบดั้งเดิมมาเปนศูนยการคาขนาด
ใหญที่ทันสมัย เชน ศูนยการคาไฮเปอรมารเก็ต และศูนยการคาคอมมิวนิต้ีมอลลขนาดกลางมากข้ึน ซึ่ง
นําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการเพื่อตอบสนองลักษณะการใชชีวิตของผูบริโภค  

 ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานคร 

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ธุรกิจพัฒนาและใหเชาพื้นที่คาปลีกศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ีมอลลในเขต
กรุงเทพมหานครมีการเติบโตอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจากการเติบโตของธุรกิจคาปลีกและกําลังซ้ือของ
ผูบริโภคท่ีปรับตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่แถบชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก
พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว ทําใหนิยมซ้ือสินคาใกลบาน อีกทั้งทําเลของรานคาปลีก
หรือศูนยการคาคอมมิวนิต้ีมอลลขนาดเล็กไมมีขอจํากัดเร่ืองกฎหมายผังเมือง ทําใหสามารถหาพื้นที่เหมาะสม
ไดงายกวาและอาศัยเงินลงทุนไมมากนัก   (อางอิงจากศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เร่ือง อะไรเปนปจจัยขับเคล่ือนธุรกิจคาปลีกในป พ.ศ. 2555)  

 จากปจจัยดังกลาวขางตน อุปทานของพื้นที่เชาของโครงการคอมมิวนิต้ีมอลลในกรุงเทพมหานครจึงปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 235,730 ตารางเมตร ในป พ.ศ. 2551 เปน 547,966 ตารางเมตร ใน ป 
พ.ศ. 2555 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียตอป (Compound Annual Growth Rate) เทากับรอยละ 
23.50  

อุปทานพ้ืนที่เชาคอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551 – ป พ.ศ. 2555 

ป พ.ศ. 
พ้ืนที่ใหเชารวม 

ตนป 
พ้ืนที่ใหเชาใหม

ในป 
พ้ืนที่ใหเชา
สะสมส้ินป 

อัตราการ
เปล่ียนแปลงจาก
ปกอน (รอยละ) 

2551 152,859 82,871 235,730  
2552 235,730 107,000 342,730 45.4 
2553 342,730 62,728 405,458 18.3 
2554 405,458 44,408 449,866 11.0 
2555 449,866 98,100 547,966 21.8 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

เม่ือพิจารณาในสวนของเจาของ และ/หรือผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยศูนยการคาคอมมิวนิต้ีมอลล ณ ส้ินป พ.ศ. 
2555 บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนผูที่มีสวนแบงของพื้นที่เชาคอมมิวนิต้ีมอลล
มากท่ีสุด โดยมีจํานวนศูนยการคาคอมมิวนิต้ีมอลล 16 โครงการ คิดเปนสวนแบงพื้นที่เชารอยละ 37.0 ของ
พื้นที่ใหเชาคอมมิวนิต้ีมอลลทั้งหมด ตามดวยเค.อี.แลนดที่มีจํานวนศูนยคอมมิวนิต้ีมอลล จํานวน 2 โครงการ 
แตมีพื้นที่ใหเชา 118,997 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 21.7 ของพื้นที่ใหเชาคอมมิวนิต้ีมอลลทั้งหมด  
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อุปทานพ้ืนที่เชาคอมมิวนิตี้มอลลจําแนกตามเจาของ/ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ป พ.ศ. 2555 

เจาของ/ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน
โครงการ 

พ้ืนที่ใหเชา
โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

รอยละของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 16 202,968 37.0 
บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด 2 118,997 21.7 
บริษัท เซ็นทรัล คอนเทนท จํากัด 2 22,000 4.0 
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 1 20,500 3.8 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 2 16,000 2.9 
อื่นๆ 30 167,501 30.6 
รวมทั้งหมด 53 547,966 100.0 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 ทั้งนี้ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ประมาณการวา ณ ส้ินป พ.ศ. 2555 มีโครงการคอม
มิวนิต้ีมอลลที่อยูระหวางกอสรางประมาณ 15 โครงการ (เฉพาะโครงการท่ีมีการประกาศเปดตัวแลว) โดยจะมี
พื้นที่ใหเชารวมประมาณ 135,116 ตารางเมตร ซึ่งจะเปนอุปทานที่เขาสูตลาดภายในป พ.ศ. 2556 และจะทํา
ใหพื้นที่เชาคอมมิวนิต้ีมอลลรวมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเปน 683,082 ตารางเมตร โดยหน่ึงในโครงการ
เหลานี้เปนของเค.อี.แลนด คือ The Cystral PTT ซึ่งจะมีพื้นที่ใหเชาประมาณ 9,000 ตารางเมตร นอกจากน้ี 
เค.อี.แลนด มีอีกหนึ่งโครงการที่จะแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2557 คือ โครงการ The Crystal ราชพฤกษซึ่งจะมีพื้นที่
ใหเชาประมาณ 35,000 ตารางเมตร 

  

 อุปทานพ้ืนที่เชาคอมมิวนิตี้มอลลที่จะเขาสูตลาดในป พ.ศ. 2556 
 

โครงการ พ้ืนที่ตั้ง พ้ืนที่เชา (ตารางเมตร) 
เคลิบ 7 กรุงเทพกรีฑา 3,500 
เดอะ คานาร่ี พระราม 3 พระราม 3 10,000 
เวนิส ดิ ไอริส สุขาภิบาล 5 9,000 
เสนาเฟส ธนบุรี เจริญนคร 9,811 
เดอะ โคช วิลเลจ บางนา 3,669 
พิคอเดร่ี แบ็งคอก สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 10,000* 
เดอะ พาสิโอ 2 พระราม 5 – ราชพฤกษ 20,000 
The Crystal PTT ชัยพฤกษ 9,000 
เดอะ บรีโอ มอลล พุทธมณฑลสาย 4 7,636 
QISS พระราม 4 4,000 
ZY Walks จุฬาซอย 5 10,000* 
Victoria Garden เพชรเกษม 69 14,000 
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โครงการ พ้ืนที่ตั้ง พ้ืนที่เชา (ตารางเมตร) 
Omni ลาดพราว16 2,500 
Market Today กรุงเทพกรีฑา 10,000 
เดอะวอลค ประเสริฐมนูกิจ 12,000 

รวม 135,116 
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ: *ประมาณการโดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

เม่ือพิจารณาดานอัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy rate) ของคอมมิวนิต้ีมอลลในกรุงเทพมหานคร พบวา 
อัตราการเชาพื้นที่ลดลงจากรอยละ 89 ในป พ.ศ. 2554 มาอยูที่รอยละ 88 ใน ป พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานของพื้นที่เชาคอมมิวนิต้ีมอลลในชวงเวลาที่ผานมา  

อยางไรก็ดี เม่ือวิเคราะหจากพื้นที่ที่มีการเชาจริง (Occupied Leaseable Area) จะเห็นไดวาอุปสงคในคอม
มิวนิต้ีมอลลในกรุงเทพมหานครยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2551 พื้นที่ที่มีการเชาจริงเทากับ 
226,301 ตารางเมตร และในป พ.ศ. 2555 พื้นที่ดังกลาวไดเพิ่มขึ้นมาเทากับ 482,210 ตารางเมตร หรือคิด
เปนอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียตอป (Compound Annual Growth Rate) เทากับรอยละ 20.8 

 แผนภาพอุปสงค*และอัตราการเชาพ้ืนที่คอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2551 – ป  
พ.ศ. 2555 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  

หมายเหตุ: *อุปสงควัดจากพื้นที่ที่มีการเชาจริง (Occupied Leaseable Area) โดยคํานวณจากอุปทานพื้นที่เชา x อัตราการเชา
พื้นที่ (Occupancy rate)  

อัตราคาเชาเฉล่ียของพื้นที่ศูนยการคาคอมมิวนิต้ีมอลลอยูที่ 1,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในป พ.ศ. 2555 
หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 4.76 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนอุปทานคอมมิวนิต้ีมอลล
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ที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีการแขงขันมากขึ้นในบางพื้นที่ อยางไรก็ดี อัตราคาเชาเฉล่ียที่แทจริงของแตละโครงการ
ขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงศักยภาพในการแขงขันของโครงการคอมมิวนิต้ีมอลลนั้น ๆ และ
คุณภาพของผูเชา ตัวอยางเชน โครงการ The Crystal สามารถเพิ่มคาเชาเฉล่ียจาก 588.98 บาทตอตาราง
เมตรตอเดือน ในป พ.ศ. 2553 เปน 776.36 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ในป พ.ศ. 2554  

แผนภาพอัตราคาเชาเฉล่ียของพ้ืนที่คอมมิวนิตี้มอลล (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ในกรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2551 – ป พ.ศ. 2555 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลลจําแนกตามพ้ืนที่หลักในกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาอุปทานของคอมมิวนิต้ีมอลลจําแนกตามพ้ืนที่หลักในกรุงเทพมหานคร พบวา ในป พ.ศ. 2555 
พื้นที่บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนรามอินทรามีอุปทานพื้นที่เชาสูงสุดที่ 
226,503 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 41.34 ของพื้นที่เชาทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร  ตามมาดวยพื้นที่
ถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัยและถนนพระราม 4 โดยอยูที่ 68,937 ตารางเมตร  

แผนภาพอุปทานของพ้ืนที่เชาคอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานครจําแนกตามพ้ืนที่ ป พ.ศ. 2555 
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             ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

หมายเหตุ:  (1) โซนถนนประดิษฐมนูธรรม ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนราม
อินทรา 

(2) โซนสุขาภิบาล ประกอบดวย พื้นที่บริเวณสุขาภิบาล ถนนลาดพราว และถนนรามคําแหง 
 (3) โซนถนนสุขุมวิท ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัย และถนนพระราม 4 
 (4) โซนถนนราชพฤกษ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ 
 (5) โซนถนนพระราม 3 ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนพระราม 3 ถนนเจริญกรุง ถนนนราธิวาส และถนนจันทร 

(6) โซนอื่นๆ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณอื่นๆ เชน ถนนพระราม 9 ถนนแจงวัฒนะ ผานฝงธนบุรี 

สําหรับการเติบโตของอุปทานแตละพื้นที่ พบวา พื้นที่ราชพฤกษมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดยมีอุปทานเกิดขึ้น
คร้ังแรกในป พ.ศ. 2553 ที่ 7,694 ตารางเมตร และเพิ่มขึ้นเปน 33,694 ตารางเมตร ใน ป พ.ศ. 2555 หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียตอป (Compound Annual Growth Rate) เทากับรอยละ 109.27  
 

แผนภาพอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (CAGR) ของอุปทานของพ้ืนที่ เชาคอมมิวนิตี้มอลลใน          
กรุงเทมหานครจําแนกตามพ้ืนที่ตั้งแตป พ.ศ. 2551 – ป พ.ศ. 2555 

  
ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ:  (1) โซนถนนประดิษฐมนูธรรม ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนราม
อินทรา 

(2) โซนสุขาภิบาล ประกอบดวย พื้นที่บริเวณสุขาภิบาล ถนนลาดพราว และถนนรามคําแหง 
 (3) โซนถนนสุขุมวิท ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัย และถนนพระราม 4 
 (4) โซนถนนราชพฤกษ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ 
 (5) โซนถนนพระราม 3 ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนพระราม 3 ถนนเจริญกรุง ถนนนราธิวาส และถนนจันทร 
 (6) โซนอื่นๆ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณอื่นๆ เชน ถนนพระราม 9 ถนนแจงวัฒนะ ผานฝงธนบุรี 

 

ทั้งนี้ ถึงแมวาบริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนรามอินทรามีอุปทานพื้นที่เชาสูงสุด 
ศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ีมอลลในบริเวณดังกลาวก็มีอัตราเชาพื้นที่ที่สูงที่สุดเม่ือเทียบกับบริเวณอื่นใน
กรุงเทพมหานคร และมีพื้นที่ที่มีการเชาจริง (Occupied Leaseable Area) มากที่สุดเชนกัน ซึ่งสะทอนในเห็น
ถึงจํานวน ความตองการ และกําลังซื้อของผูบริโภคในบริเวณดังกลาว 
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แผนภาพอัตราการเชาพ้ืนที่คอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานครจําแนกตามพ้ืนที่ ป พ.ศ. 2555  

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ:  (1) โซนถนนประดิษฐมนูธรรม ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนราม
อินทรา 

(2) โซนสุขาภิบาล ประกอบดวย พื้นที่บริเวณสุขาภิบาล ถนนลาดพราว และถนนรามคําแหง 
 (3) โซนถนนสุขุมวิท ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัย และถนนพระราม 4 
 (4) โซนถนนราชพฤกษ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ 
 (5) โซนถนนพระราม 3 ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนพระราม 3 ถนนเจริญกรุง ถนนนราธิวาส และถนนจันทร 
 (6) โซนอื่นๆ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณอื่นๆ เชน ถนนพระราม 9 ถนนแจงวัฒนะ ผานฝงธนบุรี 

 

แผนภาพอุปสงค*พ้ืนที่คอมมิวนิตี้มอลลในกรุงเทพมหานครจําแนกตามพ้ืนที่ป พ.ศ. 2551 – ป พ.ศ. 
2555 

 

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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หมายเหตุ:  (1) โซนถนนประดิษฐมนูธรรม ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนราม
อินทรา 

(2) โซนสุขาภิบาล ประกอบดวย พื้นที่บริเวณสุขาภิบาล ถนนลาดพราว และถนนรามคําแหง 
 (3) โซนถนนสุขุมวิท ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัย และถนนพระราม 4 
 (4) โซนถนนราชพฤกษ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ 
 (5) โซนถนนพระราม 3 ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนพระราม 3 ถนนเจริญกรุง ถนนนราธิวาส และถนนจันทร 
 (6) โซนอื่นๆ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณอื่นๆ เชน ถนนพระราม 9 ถนนแจงวัฒนะ ผานฝงธนบุรี 

*อุปสงควัดจากพื้นที่ที่มีการเชาจริง (Occupied Leaseable Area) โดยคํานวณจากอุปทานพื้นที่เชา x อัตราการ
เชาพื้นที่ (Occupancy rate)  

ในสวนของอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียในป พ.ศ. 2555 พื้นที่ถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัย และถนน
พระราม 4 มีอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียสูงสุดที่ 1,300 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึ่งเปนผลมาจากทําเลของ
คอมมิวนิต้ีมอลลในพื้นที่นี้ที่สวนใหญจะอยูตามแนวรถไฟฟา MRT และ BTS จึงทําใหบางแหงสามารถเรียก
คาเชาและคาบริการไดในราคาที่สูง ประกอบกับตนทุนคาที่ดินที่สูงกวาพื้นที่หลักอื่นๆ ตามมาดวยพื้นที่ราช
พฤกษ และพื้นที่ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนรามอินทรา โดยมีอัตราคาเชาและ
คาบริการเฉล่ียอยูที่ 1,200 และ 1,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามลําดับ   

แผนภาพอัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียของพ้ืนที่คอมมิวนิตี้มอลล (บาท/ตารางเมตร/เดือน) ใน
กรุงเทพมหานครแยกตามพ้ืนที่ป พ.ศ. 2555  

ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ:  (1) โซนถนนประดิษฐมนูธรรม ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนราม
อินทรา 

(2) โซนสุขาภิบาล ประกอบดวย พื้นที่บริเวณสุขาภิบาล ถนนลาดพราว และถนนรามคําแหง 
 (3) โซนถนนสุขุมวิท ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ทองหลอ เอกมัย และถนนพระราม 4 
 (4) โซนถนนราชพฤกษ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ 
 (5) โซนถนนพระราม 3 ประกอบดวย พื้นที่บริเวณถนนพระราม 3 ถนนเจริญกรุง ถนนนราธิวาส และถนนจันทร 
 (6) โซนอื่นๆ ประกอบดวย พื้นที่บริเวณอื่นๆ เชน ถนนพระราม 9 ถนนแจงวัฒนะ ผานฝงธนบุรี 
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แนวโนมของธุรกิจศูนยการคาคอมมิวนิตี้มอลลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจคาปลีกของไทยในอีก 10 ปขางหนามีแนวโนมเติบโตสูงและมีการเปล่ียนแปลงท้ังในแงรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจ และประเภทของสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดในอนาคต ซึ่งจะขึ้นกับการเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรที่จะมีผูบริโภคกลุมใหมเปนกําลังซื้อสําคัญ ในการพิจารณาทําเลเพื่อเปดสาขาธุรกิจคา
ปลีกจะตองพิจารณาทั้งในแงตนทุนที่ดินและภูมิศาสตร ความพรอมของสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการเขาถึงบริการ ตลอดจนความหนาแนนของจํานวนประชากรในพ้ืนที่นั้นๆ และรวมถึงโอกาสการ
เจาะกลุมลูกคาในพ้ืนที่ใกลเคียงไดดวย นอกจากน้ี การพิจารณาประเภทสินคาท่ีจะนํามาวางขายในพื้นที่
ตางๆ เปนอีกปจจัยที่มีความสําคัญเพื่อตอบสนองความตองการและพฤติกรรมการบริโภคของคนในพื้นที่ตางๆ 
ที่มีความแตกตางกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจคาปลีกอีกดวย (อางอิงบทวิเคราะห 
Insight เร่ือง How will the Retail Lanscape Change? ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ป พ.ศ. 2554) 

ทั้งนี้ จากการที่ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหธุรกิจพัฒนาและให
เชาพื้นที่คาปลีกของศูนยการคามีแนวโนมที่จะขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน  บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด คาดการณวา อุปทานของคอมมิวนิต้ีมอลลในอนาคตจะยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็กและรองรับพื้นที่ชุมชนเปนหลัก โดยการขยายตัวของโครงการใหมๆ จะเปนไป
ตามการขยายตัวของชุมชน และแมวาอัตราการเชาพื้นที่ของคอมมิวนิต้ีมอลลในปจจุบันลดลง ซึ่งเปนผลมา
จากอุปทานที่เพิ่มขึ้นอยางมากในตลาด อยางไรก็ตาม ถาอุปทานที่เพิ่มขึ้นมีอัตราท่ีเหมาะสมกับการขยายตัว
ของชุมชน การสงเสริมทางการตลาดของแตละคอมมิวนิต้ีมอลล และการจัดหาผูเชาที่ดี จะยังคงทําใหอัตรา
การเชาพื้นที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได 
 

3.5  จุดเดนในการลงทุน 

 การลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกมีความนาสนใจในการลงทุนดังตอไปนี้ 

1. ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกเปนศูนยการคาแบบใหม ในลักษณะศูนยการคา
ไลฟสไตล (Lifestyle Shopping Mall) ที่ตอบสนองทุกความตองการของผูพักอาศัยในสังคม
เมืองปจจุบันในจุดเดียว (One-Stop-Shop) 

 โครงการ The Crystal และ CDC มุงเนนใหเชาพื้นที่แกผูประกอบการท่ีใหบริการหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันของผูพักอาศัยในเมือง โดย The Crystal เปนศูนยการคา
ไลฟสไตลสําหรับการดําเนินชีวิตสมัยใหมที่เนนคุณภาพชีวิตและความอบอุนในครอบครัว ภายใน
ศูนยการคาประกอบดวย สถาบันสอนภาษา ดนตรี ศิลปะ ศูนยออกกําลังกายและโยคะ ศูนยสุขภาพ
และความงาม ซูเปอรมารเก็ต ธนาคาร รานแฟช่ัน เส้ือผาและเคร่ืองประดับทุกแบบทุกสไตล ตลอดจน
รานอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีชื่อเสียง The Crystal จึงเปนศูนยการคาที่ใหบริการอยางครบครันแกทุก
เพศทุกวัยในจุดเดียว (One-Stop-Shop) ในขณะที่ CDC จัดเปนศูนยการออกแบบครบวงจรแหงแรก
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียโดยมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและโดดเดน ภายในศูนยประกอบดวย
รานสินคาตกแตงบานช้ันนําทั้งในและตางประเทศ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ตลอดจนรานคา
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รายยอยหลากหลายประเภท ซึ่งตอบโจทยสําหรับลูกคากลุมสถาปนิก มัณฑนากร เจาของโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ อาทิเชน โรงแรม โครงการที่อยูอาศัย และสํานักงาน รวมทั้งผูที่สนใจดาน
การออกแบบตกแตงโดยทั่วไป ดังนั้น ศูนยการคาทั้ง 2 โครงการจึงสามารถตอบสนองทุกความตองการ
ของผูพักอาศัยในเมืองในการเปนแหลงนัดพบ ช็อปปง ทานขาว และดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันสําหรับทุกเพศทุกวัยไดเปนอยางดี  

2. ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก ตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพ 

 โครงการ The Crystal และ CDC ต้ังอยูบนถนนเลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา ซึ่งจัดเปนยานที่อยู
อาศัยแหงใหมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีประชากรอาศัยอยู
คอนขางหนาแนน และเปนกลุมคนท่ีมีกําลังซื้อปานกลางถึงสูงซึ่งสอดคลองกับกลุมเปาหมายหลักของ
โครงการ นอกจากนี้ ทําเลท่ีต้ังที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย โดยถนนหนาโครงการทั้ง 2 แหงเปนถนน 
4 ชองทางจราจร สะดวกแกการจราจร และเช่ือมกับถนนสายสําคัญทางการคาและธุรกิจของกรุงเทพฯ 
เชน ถนนเอกมัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม ถนนลาดพราว และถนนรามคําแหง เปนตน สามารถเขาออก
โครงการไดหลายทาง ใกลกับจุดขึ้น-ลงทางดวนและทางยกระดับหลายสาย และมีที่จอดรถเพียงพอ 
สงผลให ศูนยการคาทั้ ง 2 มี ศักยภาพในการใหบ ริการลูกคาจํานวนมาก  (Large Population 
Catchment)  

3. ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกมีผูเชาที่มีความหลากหลาย มีช่ือเสียงและมีความ
มั่นคง  

 เนื่องจากผูเชาพื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกมีหลายประเภทธุรกิจ โดยโครงการ 
The Crystal ประกอบดวย (1) บริการซูเปอรมารเก็ต ไดแก ท็อปส มารเก็ต (2) ธุรกิจแฟช่ันและ
เคร่ืองประดับ ไดแก ราน Crazy Step และราน Crocs (3) ธุรกิจรานอาหาร ไดแก รานสตารบัคส คอฟ
ฟ รานเอส แอนด พี (S&P) รานมูสแอนดเมอแรงก (Mousses & Meringues) ราน Greyhound Cafe 
และราน After You Dessert Cafe (4) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ไดแก ศูนยโยคะ Absolute Yoga 
และสถาบันลดน้ําหนัก Slim Up Center (5) บริการทางเงิน ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารกรุงไทย และ (6) โรงเรียนสอนพิเศษ ไดแก โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก 
(OKLS) โรงเรียน Gymboree Play & Music และโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เปนตน  

 ขณะท่ีโครงการ CDC ประกอบดวยผูเชาในธุรกิจ (1) ธุรกิจวัสดุกอสรางและสินคาตกแตงบานทั้งคาสง
และคาปลีกหลายย่ีหอ ไดแก รานเอสบี เฟอรนิเจอร รานโมเดิรนฟอรม และรานอเมริกันสแตนดารด  
(2) ธุรกิจรานอาหาร ไดแก ราน ไวน ไอ เลิฟ ยู รานอาหารญี่ปุน Zen รานกัลปพฤกษ และรานสตาร
บัคส คอฟฟ (3) ธุรกิจศูนยสุขภาพและความงาม และ (4) บริการทางเงิน ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย 
ธนาคารกสิกรไทย  

 โดยผูเชาจํานวนมากของโครงการ The Crystal และ CDC เปนผูประกอบการท่ีมีชื่อเสียงและมีการเชา
พื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถเพ่ิมความม่ันใจใหแก
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กองทุนรวมในเร่ืองความม่ันคงของรายได อีกทั้ง ความหลากหลายของผูเชาทําใหรายไดของกองทุน
รวมมีการกระจายตัวมากขึ้นและลดการพึ่งพิงรายไดจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือผูเชารายใดรายหน่ึง 
รวมทั้งยังจะสงผลตอภาพรวมการนําเสนอสินคาและบริการภายในศูนยการคามีความนาสนใจและ
ทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลดีตอผลดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรก ตลอดจนผลประกอบการของกองทุนรวมเองดวย 

4. การลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผลการดําเนินงานของโครงการใดโครงการหน่ึงเปนสําคัญ 

 ทรัพยสินที่กองทุนจะเขาลงทุนคร้ังแรกประกอบดวยโครงการมากกวา 1 โครงการ ซึ่งกอใหเกิดผลดี
ตามหลักการกระจายความเส่ียง โดยสามารถชวยลดความเส่ียงจากปจจัยเชิงลบท่ีอาจจะสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดรับจากการลงทุนจากกรณีที่ทรัพยสินใดทรัพยสิน
หนึ่งเกิดความเสียหายขึ้นจากเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมไดรับ
ผลตอบแทนจากทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งตามที่ประมาณการไว  

 อีกทั้ง การลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกจะชวยเพิ่มความหลากหลายของผูเชา
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน เนื่องจากผูเชาพื้นที่หลักของแตละโครงการมีความตางกันทั้งทางดาน
ตัวผูเชาและประเภทธุรกิจที่ประกอบการ ซึ่งเม่ือนํามาพิจารณารวมกันผูเชาทรัพยสินของกองทุนรวม
จึงมีการกระจายตัวที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น ดังนั้น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจึงไมขึ้นอยูกับ
ผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ่งเพียงทรัพยสินเดียวหรือผูเชาหลักคน
ใดคนหน่ึง กองทุนรวมจึงมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีมีความม่ันคงและตอเนื่องมากกวาในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพียงทรัพยสินเดียว  

5. แนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจพ้ืนที่คาปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Change) การขยายตัวของชุมชนเมือง 
(Urbanization) และนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยไดมีการพัฒนาจากธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมมาเปนรานคาปลีกขนาดใหญ
ที่ทันสมัย ปจจัยประการสําคัญที่ชวยผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจพื้นที่คาปลีกใน
ระยะยาว คือ การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Change) ที่จะมีผูบริโภคกลุมใหม
เปนกําลังซื้อสําคัญ และการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) ซึ่งสงผลใหพฤติกรรมการใชจาย
และรูปแบบการดําเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไปในทางที่เอื้อประโยชนตอการขยายตัวของพื้นที่คาปลีก 
โดยเฉพาะพ้ืนที่คาปลีกประเภทศูนยการคาคอมมิวนิต้ีมอลล ซึ่งสวนใหญจะอยูในทําเลที่มีการอยู
อาศัยหนาแนน หรือมีการขยายตัวของประชากรสูง  

นอกจากนี้ ธุรกิจคาปลีกของไทยยังจะไดรับผลบวกจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่ง
ประกอบไปดวย นโยบายคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท การปรับขึ้นเงินเดือนคาราชการขั้นตํ่าที่ 15,000 บาท 
การคืนภาษีรถคันแรก และการปรับลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยนโยบายเหลานี้จะชวยกระตุน
การจับจายใชสอยของประชาชน และเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดันธุรกิจคาปลีก  
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ทั้งนี้ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย ไดคาดการณภาพรวมการใชจายระหวางป 
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2563 วาผูบริโภคกลุมใหมที่จะเปนกําลังซื้อสําคัญ คือ (1) ผูสูงวัย หรือผูมีอายุ 60 
ปขึ้นไป (2) ครัวเรือนขนาดเล็กหรือผูที่อาศัยคนเดียว และ (3) ผูมีรายไดระดับปานกลางขึ้นไป 
(มากกวา 15,000 บาทตอเดือน) โดยกลุมบริโภคหลักในอนาคตมีแนวโนมที่จะใชจายในสินคา
ฟุมเฟอยมากขึ้น เชน เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดับ สินคาแฟช่ันที่มีความฟุมเฟอยสูง สินคาบันเทิง 
วิตามินและยาบํารุง เคร่ืองเรือนและสินคาตกแตงบาน เปนตน ดังนั้น การเติบโตของธุรกิจคาปลีก
สงผลใหธุรกิจพื้นที่คาปลีกมีแนวโนมที่จะขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะสงผลดีตอผล
ประกอบการในอนาคตของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรก (อางอิงจากรายงานจาก
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง โอกาสคาปลีกไทยในบริบท
ใหม ฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554)  

6. โอกาสในการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงผังเมือง  

 ในรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง
เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมีการปรับเปล่ียนการใชประโยชนที่ดินในทองที่กรุงเทพมหานคร
บางสวน โดยบริเวณแนวถนนโยธินพัฒนาตัดกับถนนประดิษฐมนูธรรม ซึ่งเปนที่ต้ังของโครงการ CDC 
ในปจจุบัน จะถูกเปล่ียนจากพื้นที่สีเหลือง ย.4 (ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย) เปนพื้นที่สีแดง 
พ.1 (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) สงผลใหที่ดินบริเวณดังกลาวสามารถพัฒนาโครงการพาณิชยกรรม
และสํานักงานขนาดใหญ (ไมเกิน 10,000 ตารางเมตร) ได สําหรับพื้นที่สวนที่เปนที่ต้ังโครงการ The 
Crystal ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นที่สีเหลือง ย.4 (ที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย) ในปจจุบันนั้น รางผัง
เมืองใหมยังคงกําหนดใหที่ดินดังกลาวเปนที่ดินประเภท ย.4 เชนเดิม แตเปล่ียนขอจํากัดการใช
ประโยชนที่ดินใหสามารถสรางโรงภาพยนตรไดเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขวาจะตองต้ังอยูริมถนนที่มีเขต
ทางไมนอยกวา 30 เมตร หรืออยูในระยะ 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน ซึ่งที่ต้ังโครงการ 
The Crystal เปนไปตามขอกําหนดดังกลาว 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีผังเมืองใหมประกาศใชอยางเปนทางการ เบญจกิจพัฒนามีแผนการที่จะพัฒนา
อาคารสํานักงานใหเชาภายในโครงการ CDC (ในสวนที่กองทุนรวมไมไดเขาลงทุน) โดยมีกลุมลูกคา
เปาหมายเปนบริษัทออกแบบตกแตงภายใน เพื่อตอยอดกับกิจการคาปลีกสินคาตกแตงบานใน
โครงการ นอกจากน้ี เกียรติสหมิตรยังมีแผนสรางโรงภาพยนตรภายในโครงการ The Crystal (ในสวนที่
กองทุนรวมไมไดเขาลงทุน) ซึ่งคาดวาจะสงผลดีตอจํานวนผูเขาใชบริการในศูนยการคาทั้ง 2 แหงและ
การปรับอัตราคาเชาในอนาคต  ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของผังเมืองจะทําใหบริเวณดังกลาวมีความ
คึกคักมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอการดําเนินงานของโครงการ 

7. ประสบการณและความเช่ียวชาญของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

กอนท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกในโครงการ The Crystal และ CDC โครงการดังกลาวไดรับการ
พัฒนาและบริหารงานโดยเคอีอาร ซึ่งเปนผูบุกเบิกการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและ
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แหลงบริการครบวงจร (Lifestyle Shopping Destination) รายแรกๆ ในพื้นที่แนวถนนเลียบทางดวน
เอกมัย-รามอินทรา โดยผูบริหารของเคอีอารไดแสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โครงการดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งสะทอนมาจากอัตราการเชาพื้นที่ที่สูงมาโดยตลอด   

 โดยภายหลังจากการที่กองทุนรวมเขาลงทุนแลว กองทุนรวมจะยังคงแตงต้ังใหเคอีอารเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเชนเดิม ดวยประสบการณในการบริหารที่ผานมา ผูถือหนวยลงทุนจึงนาจะม่ันใจไดวา
การบริหารภายใตเคอีอารจะสามารถสรางผลประโยชนสูงสุดใหกับกองทุนรวมได  นอกจากน้ี 
ความสัมพันธที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีกับผูเชารายใหญในศูนยการคาตางๆ รวมทั้งประสบการณ
ตรงในธุรกิจจําหนายและนําเขาสินคาตกแตงบาน ซึ่งเปนธุรกิจของกลุมผูเชาหลักในโครงการ CDC จะ
เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการบริหารจัดการพื้นที่ การคัดเลือกผูเชา และการบริหารพื้นที่เชาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหกองทุนรวมไดรับประโยชนอันเกิดจากประสบการณและความ
เช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจของเคอีอารในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุนคร้ังแรก 

8. โอกาสในการเติบโตของคาเชา 

อัตราคาเชาและคาบริการเฉล่ียของโครงการ The Crystal และ CDC ในป พ.ศ. 2554 อยูที่ 776.36 
และ 510.41 บาท/ตารางเมตร/เดือน  ตามลําดับ (ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด)  ซึ่งตํ่ากวาอัตราคา
เชาและคาบริการเฉล่ียของพื้นที่ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนรามอินทรา ซึ่งอยู
ที่ 1,050.00 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในปเดียวกัน (ที่มา: บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด) ซึ่งแสดงถึงโอกาสในการปรับขึ้นคาเชาของทั้งสองโครงการใหใกลเคียงกับผูประกอบการรายอื่น
ในละแวกใกลเคียงกัน ในขณะเดียวกันการท่ีอัตราคาเชาเฉล่ียของโครงการ The Crystal และ CDC 
ตํ่ากวาตลาดก็จะเปนปจจัยที่อาจทําใหผูเชาปจจุบันในโครงการท้ังสองเกิดความลังเลในการพิจารณา
ยายออกไปเชาพื้นที่กับผูประกอบการรายอื่น 

นอกจากน้ี ศักยภาพท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของผังเมืองและแผนพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง
ของเค.อี.แลนดและบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด ประกอบกับอัตราการเชาพื้นที่ของโครงการ The 
Crystal และ CDC ที่คอนขางสูง แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการปรับขึ้นคาเชาในอนาคตของท้ัง 2 
โครงการ 

9.        โอกาสในการเติบโตของกองทุนรวมจากการลงทุนในสินทรัพยเพ่ิมเติม  

กองทุนรวมมีโอกาสในการลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมผานทางสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) และ 
สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ดังนี้ 

กองทุนรวมไดรับสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ซึ่งครอบคลุมถึง (1) โครงการที่จะพัฒนาเพิ่มเติม
ในที่ดินหรือพื้นที่ภายในอาคารหรืออาคารของโครงการ The Crystal (แผนพัฒนาโรงภาพยนตรและ
พื้นที่คาปลีก) และ CDC (แผนพัฒนาโชวรูมและอาคารสํานักงานใหเชา) ที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของ
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ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่โครงการดังกลาวเปด
ใหบริการแกบุคคลทั่วไปเปนคร้ังแรกอยางเปนทางการ และ (2) โครงการในลักษณะธุรกิจคาปลีก 
(Retail Property) ที่อาจพัฒนาขึ้นในอนาคต และโครงการดังกลาวต้ังอยูในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจาก
โครงการ The Crystal หรือ CDC แลวแตกรณี ภายในระยะ 5 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ัง
แรก โดยเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมจะเปนไปตามที่ตกลงกันระหวางเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินและกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวมและเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมสามารถตกลงเรื่อง
มูลคาทรัพยสินได แตละฝายจะดําเนินการแตงต้ังผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในรายชื่อที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และใชราคาเฉล่ียของผูประเมิน
ทั้งสองฝายเปนราคาท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาการดําเนินการดังกลาวไมขัดกับ
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.  

นอกจากนี้ กองทุนรวมยังไดรับสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในโครงการ
ที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคตของเค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด โดยในกรณีที่เค.อี.
แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดประสงคท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาในโครงการ
ดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดจะใหกองทุนรวมพิจารณา
โอกาสในการลงทุนดังกลาวกอน บนขอเสนอท่ีไมดอยกวาขอเสนอท่ีใหแกบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้ สิทธิในการปฏิเสธกอนดังกลาวจะครอบคลุมไปถึง (1) ที่ดินและพื้นที่เชาในอาคารในโครงการ 
The Crystal และ CDC ที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก ซึ่งรวมถึง
โครงการในอนาคตท่ีถูกพัฒนาบนพื้นที่ดังกลาว (ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใชสิทธิในการลงทุน
ขางตน) (2) การตอสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารของโครงการ The Crystal และ CDC เม่ือ
สัญญาเชาดังกลาวระหวางเกียรติสหมิตรและกองทุนรวม และระหวางเบญจกิจพัฒนาและกองทุนรวม 
ตามลําดับ ไดหมดอายุลง และ (3) โครงการประเภทศูนยการคาและศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ี
มอลล ในปจจุบันหรือในอนาคต ที่เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดมีผลประโยชนใน
โครงการต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดกําลังพัฒนา และ/
หรือศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการในอนาคตดังตอไปนี้  

โครงการ ทําเล รายละเอียด พ้ืนที่ใหเชา
โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

กําหนดการ
เปด 

The Crystal 
PTT 

ถนนชัยพฤกษ 
กรุงเทพ-นนทบุรี 

คอมมิวนิต้ีมอลล พรอม
สถานีบริการน้ํามัน 

9,000 ป พ.ศ. 2556 

The Crystal 
ราชพฤกษ 

ถนนราชพฤกษ 
กรุงเทพ-นนทบุรี 

คอมมิวนิต้ีมอลล 35,000 ป พ.ศ. 2557 

The Crystal ถนนเลียบทาง โรงภาพยนตรและพ้ืนที่ 20,000 ป พ.ศ. 2557 
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โครงการ ทําเล รายละเอียด พ้ืนที่ใหเชา
โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

กําหนดการ
เปด 

เฟส 3 ดวนเอกมัย-ราม
อินทรา 

กรุงเทพมหานคร 

คาปลีกใหเชา (พัฒนาบน
พื้นที่ของโครงการ The 

Crystal ในสวนที่กองทุน
รวมไมไดเขาลงทุน) 

CDC เฟส 3 ถนนเลียบทาง
ดวนเอกมัย-ราม

อินทรา 
กรุงเทพมหานคร 

โชวรูม และอาคาร
สํานักงานใหเชา (พัฒนา
บนพื้นที่โครงการ CDC 
ในสวนท่ีกองทุนรวมไมได

เขาลงทุน) 

35,000 ป พ.ศ. 2558 

ที่มา: บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด  
หมายเหตุ: เปนการประมาณการเทานั้น รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง 

ทั้งนี้ การที่เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดมีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการตางๆ ในอนาคตท่ี
ชัดเจน ทําใหกองทุนรวมมีโอกาสในการลงทุนในอนาคตเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอผูถือ
หนวยลงทุนในระยะยาวเน่ืองจากขนาดทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม
จะสงผลใหการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคลองมากข้ึน และการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนจะชวยกระจายความเส่ียงใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปในตัว 

อยางไรก็ตาม  กองทุนรวมอาจมีขอจํากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห รือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมตองเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุนและการลงทุน
เกิดขึ้นหลังจากป พ.ศ. 2556 ซึ่งในกรณีดังกลาว กองทุนรวมตองไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม เพื่อทําการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust) กอนที่จะสามารถทําการเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไป
ลงทุนเพิ่มเติมได โดยเง่ือนไขดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่
เก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อที่จะใชสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ขางตน กลุมเค.อี.แลนด 
ที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในขณะน้ันใหคําม่ันวาจะลงมติสนับสนุนการแปลงสภาพดังกลาว 
ภายใตเงื่อนไขวาการดําเนินการดังกลาวไมขัดกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่เก่ียวของ 
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10. โครงสรางการลงทุนของกองทุนรวมมีระบบแรงจูงใจในการสรางผลตอบแทนใหกับกองทุน
รวม 
กลุมเค.อี.แลนด ตกลงที่จะรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 30 ของหนวย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมท่ีออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่กองทุนรวม
ลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก (ยกเวนในกรณีที่กองทุนรวมมีความประสงคที่จะ
เพิ่มทุน โดยในกรณีดังกลาว กลุมเค.อี.แลนด มีสิทธิ์ที่จะไมจองซื้อหนวยลงทุนที่กองทุนรวมจําหนาย
เพิ่มเติม ซึ่งอาจทําใหสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของกลุมเค.อี.แลนดตํ่ากวารอยละ 30 แตอยางไร
ก็ตาม ในกรณีดังกลาว กลุมเค.อี.แลนดตกลงที่จะรักษาสัดสวนดังกลาวไมนอยกวารอยละ 20 ใน
ระยะเวลา 10 ปแรก)  

 ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นจึงสามารถม่ันใจไดวา กลุมเค.อี.แลนดจะดําเนินการบริหารทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการประสานผลประโยชนรวมกัน นอกจากน้ี 
เคอีอารในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับคาตอบแทนบางสวนตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ (Incentive Fee) อันจะเปนการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลกําไรจากการบริหารทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนไดอีกทางหนึ่ง 

 

3.6 กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน 

วัตถุประสงคหลัก 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคหลักที่จะทําใหผูถือหนวยลงทุนไดรับเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องใน
ระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับตอการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน 
โดยมีกลยุทธการบริหารทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน ดังนี้ 

กลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสิน 

บริษัทจัดการมีความประสงคที่จะดําเนินการบริหารทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนใหมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทจัดการจะติดตามผลการดําเนินงานในแตละป โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจําป รวมถึงผล
ประกอบการของกองทุนรวมในปที่ผานมา เพื่อใหม่ันใจวาการประกอบการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนไดรับผลกําไร ในกรณีที่ผลประกอบการของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน ไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
คาดไว บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อหาสาเหตุ และจะดําเนินการรวมกับผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยอยางใกลชิดในการพัฒนาแผนการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานของทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุน ใหเปนไปตามเปาหมายหรือที่คาดการณไว 

นอกจากนั้น บริษัทจัดการจะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการสรางความเจริญเติบโตทางธุรกิจและ
พัฒนาความสัมพันธกับลูกคา พรอมทั้งบริหารจัดการใหอัตราการเชาและอัตราคาเชาอยูในระดับที่กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอกองทุนรวม ในขณะเดียวกันบริษัทจัดการจะควบคุมและบริหารตนทุนคาใชจายและความ
เส่ียงเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน 
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การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหไดรับผลตอบแทน 

ในการสรางผลกําไรของกองทุนรวมในสวนของการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนเพื่อใหได
ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึงการประเมินและการใช
กลยุทธการกําหนดอัตราคาเชาใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

บริษัทจัดการจะรวมมือกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุน พรอมทั้งควบคุมและบริหารคาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพของการใหบริการ  

การรักษาคุณภาพของการลงทุนไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทจัดการจะประสานงานกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยสินที่กองทุน
รวมเขาลงทุน ซึ่งกลยุทธในการเพิ่มศักยภาพดังกลาวจะรวมถึง 

(1) การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน โดยปรับเปล่ียนกลยุทธทาง
การตลาด  ระดับการบริการ และการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาใน
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

(2) การดูแลรักษาพื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน เชน การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่
สวนกลาง การปรับปรุงพื้นที่เฉพาะสวนใหเหมาะสมกับการใชงาน 

(3) การปรับปรุงภาพลักษณของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน การบํารุงรักษาทรัพยสินดังกลาวใหได
มาตรฐาน และการซอมแซมทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนใหเหมาะสมกับการใชงาน เพื่อสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคา  
 

3.7  การบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนและการจัดหาผลประโยชน 

บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน โดยนําพื้นที่เชา
ของทรัพยสินดังกลาวออกใหเชาแกผูเชา โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปนผูดําเนินการหาผูสนใจที่จะเชา
พื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน เพื่อเพิ่มอัตราการเชาพื้นที่ดวยการโฆษณาผานชองทางการจัด
จําหนายที่เก่ียวของ รวมถึงการใหเขาชมสถานท่ีของโครงการ และการเจรจากับผูที่สนใจจะเชาพื้นที่โดยตรง 
โดยเอกสารโฆษณาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยและมีการเผยแพรทางส่ือตางๆ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะชําระคาตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยในอัตราท่ีแปรผันตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพยและกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมจะเขา
เปนคูสัญญากับผูเชาพื้นที่ภายใตสัญญาเชาพื้นที่ของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน ซึ่งสัญญาดังกลาวมี
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ความเปนมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไขของสัญญาคลายคลึงกันสําหรับผูเชาทุกราย อาทิ การ
กําหนดระยะเวลาการเชาและการใหบริการเบื้องตนสวนใหญเปนเวลา 3 ป การกําหนดใหผูเชาตองวางเงิน
ประกันการเชากับผูใหเชา และผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผูเชาผิดสัญญา เปนตน  

นอกจากน้ี กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาเหมางานระบบกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยใหสิทธิแกผูเชา
เหมางานระบบในการเปนผูใหบริการทั่วไปและบริการสาธารณูปโภคแกผูเชาพื้นที่ในโครงการ The Crystal 
และ CDC  โดยผูเชาเหมางานระบบจะเปนผูเขาทําสัญญาบริการโดยตรงกับผูเชาพื้นที่ในโครงการ และเปน
ผูเรียกเก็บเงินประกันการบริการ คาบริการ และคาสาธารณูปโภคตามสัญญาบริการจากผูเชาพื้นที่  ใน
ขณะเดียวกัน ผูเชาเหมางานระบบจะเปนผูชําระคาใชจายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในโครงการเปนสวนใหญ
ตามที่ไดมีการตกลงไวกับกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงตนทุนการใหบริการแกผูเชารายยอยและการชําระคา
สาธารณูปโภคใหแกผูใหบริการสาธารณูปโภคโดยตรง ทั้งนี้ ผูเชาเหมางานระบบจะชําระคาตอบแทนการเชา
เหมางานระบบใหแกกองทุนรวมในลักษณะท่ีเปนทั้งคาตอบแทนคงที่และคาตอบแทนผันแปร (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ 3.8 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาท่ีเก่ียวของ) ซึ่งโครงสรางการทําสัญญาเชาเหมางาน
ระบบดังกลาวจะสงผลใหกองทุนรวมมีรายไดที่แนนอนมากขึ้น และลดความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุน
การดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยและตนทุนสาธารณูปโภค 

สําหรับพื้นที่สวนกลางของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน  กองทุนรวมจะใหสิทธิกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ตามสัญญาเชาพื้นที่สวนกลางในการใชพื้นที่ในการหาประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การจัดงานแสดงหรือ
เปดตัวสินคา นิทรรศการ การติดปายโฆษณา และกิจกรรมตางๆ ดวยตนทุนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเอง 
ซึ่งเปนลักษณะการหารายไดที่กองทุนรวมไมมุงเนนแตจะชวยเปนการโฆษณาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนให
เปนที่รูจักและมีผูมาใชบริการมากขึ้น โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะจายคาตอบแทนในการใชสิทธิ์บนพื้นที่
ดังกลาวใหแกกองทุนรวมในอัตราคงที่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 3.8 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาท่ี
เก่ียวของ) 

โดยคาตอบแทนตางๆ ที่กองทุนรวมจะไดรับจากเคอีอารในฐานะผูเชาเหมางานระบบและผูเชาพื้นที่สวนกลาง
มีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทน
ที่กองทุนรวม
จะไดรับ

จากเคอีอาร 

สัญญาที่
เกี่ยวของ1 

คาตอบแทนสําหรับ
โครงการ The Crystal 

คาตอบแทนสําหรับ
โครงการ CDC 

งวดชําระ 

คาเชางาน
ระบบคงที่ 

สัญญาเชา
เหมางาน
ระบบ 

402,000 บาทตอเดือน 848,000 บาทตอเดือน รายเดือน 

คาเชางาน
ระบบผันแปร 

รอยละ 50 ของรายไดคาบริการสวนกลางและรายได
เบ็ดเตล็ดที่ทางผูเชาเหมางานระบบอาจเรียกเก็บเปน
คร้ังคราวจากผูเชารายยอย (เชน การซอมแซมวัสดุ 

อุปกรณในพื้นที่เชาของผูเชารายยอย) ในพื้นที่ที่กองทุน

รายเดือน  
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คาตอบแทน
ที่กองทุนรวม
จะไดรับ

จากเคอีอาร 

สัญญาที่
เกี่ยวของ1 

คาตอบแทนสําหรับ
โครงการ The Crystal 

คาตอบแทนสําหรับ
โครงการ CDC 

งวดชําระ 

รวมเขาลงทุน 
คาเชาพื้นที่
สวนกลาง 

สัญญาเชา
พื้นที่

สวนกลาง2 

 456,000 บาทตอเดือน  961,000 บาทตอเดือน รายเดือน 

หมายเหตุ:  
1.  สัญญาเชาเหมางานระบบและสัญญาเชาพื้นที่สวนกลางมีอายุ 1 ป ในกรณีที่มีการตออายุสัญญาดังกลาว คาเชางานระบบ

คงที่และคาเชาพื้นที่สวนกลางจะปรับข้ึนในอัตรารอยละ 4 ในทุกคร้ังที่มีการตอสัญญา 
2.  การกําหนดคาเชาพื้นที่สวนกลางที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากเคอีอารในฐานะผูเชาพื้นที่สวนกลางในโครงการ The Crystal 

และ CDC ในปแรกที่ 17,004,000 บาท  อางอิงจากคาเฉล่ียของรายไดจากการจัดงานแสดงหรือเปดตัวสินคา นิทรรศการ 
การติดปายโฆษณา และกิจกรรมตางๆ ที่เก็บไดจากท้ัง 2 โครงการ ระหวางป พ.ศ. 2553-2555  ซ่ึงการกําหนดคาเชาพื้นที่
สวนกลางดังกลาวจะยังคงทําใหเคอีอารมีสวนตางที่จะใชบริหารจัดการคาใชจายเทากับรอยละ 53 ของรายไดทั้งหมดจาก
การจัดงานแสดงสินคาและกิจกรรมตางๆ  

 
 

โครงสรางการจัดหาผลประโยชนของอสังหาริมทรัพยกอนที่กองทุนรวมลงทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเชารายยอยในโครงการ 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ซูเปอรมารเก็ต 
 แฟช่ัน เส้ือผาและ
เคร่ืองประดับ 

 ศูนยการศึกษา 
 ศูนยสุขภาพและความงาม 
 ธนาคาร 
 ศูนยออกกําลังกายและโยคะ 
 อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 
 อื่นๆ 

เจาของ
ทรัพยสิน 

ผูบริหาร
ทรัพยสิน 

ผูใหบริการ
สาธารณูปโภค 

คาตอบแทน 

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน/คา
สาธารณูปโภค 

สัญญากับผูใหบริการ
สาธารณูปโภค 

คาเชา/เงินประกัน 

ใหเชาพื้นที่ 

คาบริการ/คา
สาธารณูปโภค/เงิน
ประกันการบริการ 

ใหบริการและบริการ
สาธารณูปโภค 

บริหารทรัพยสิน 
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โครงสรางการจัดหาผลประโยชนของอสังหาริมทรัพยภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของ  

 ในการที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก ไดมีการจัดทําสัญญาที่สําคัญที่
เก่ียวของกับการเขาลงทุนในทรัพยสิน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญของสัญญาดังกลาวดังตอไปนี ้

1. รางสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร 
ผูใหเชา บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่เชา  ที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7604 และบางสวนของที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 5560 

และ 7606  ต้ังอยูที่แขวงลาดพราว เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม
เนื้อที่ 15 ไร 0 งาน 40.60 ตารางวา รวมถึงสวนควบของท่ีดินดังกลาว (“ที่ดินที่
เชา”)  
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนา

สํารวจ 
พ้ืนที่ดินสวนทีก่องทุน

รวมเขาลงทุน
โดยประมาณ  

(ไร-งาน-ตารางวา) 
5560 2064 205 8-0-33.50 

ผูเชารายยอยในโครงการ 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ซูเปอรมารเก็ต 
 แฟช่ัน เส้ือผาและ
เคร่ืองประดับ 

 ศูนยการศึกษา 
 ศูนยสุขภาพและความงาม 
 ธนาคาร 
 ศูนยออกกําลังกายและโยคะ 
 อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 
 อื่นๆ 

กองทุนรวม 

ผูบริหารทรัพยสิน + 
ผูเชาเหมางานระบบ 

+ ผูเชาพื้นที่
สวนกลาง  

ผูใหบริการ
สาธารณูปโภค 

คาเชาเหมางานระบบ/คาเชาพื้นที่สวนกลาง 

คาใชจายในการ
ดําเนินงาน/คา
สาธารณูปโภค 

สัญญากับผูใหบริการ
สาธารณูปโภค 

คาเชา/เงินประกัน 

ใหเชาพื้นที่ 

คาบริการ/คา
สาธารณูปโภค/เงิน
ประกันการบริการ 

ใหบริการและบริการ
สาธารณูปโภค 

ผูใชบริการพ้ืนทีส่วนกลาง 
 งานแสดงเปดตัวสินคา 
 นิทรรศการ 
 การติดปายโฆษณา 
 กิจกรรมอื่นๆ 

บริหารทรัพยสิน 

รายได ใหใชประโยชนในพืน้ที่
สวนกลาง 

ใหเชาเหมางานระบบ/ใหเชาพื้นที่สวนกลาง 

คาตอบแทนบริหารทรัพยสิน 
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7604 85 51960 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-0-69.90 

พ้ืนที่รวม 15-0-40.60 
 

หมายเหตุ: เนื่องจากท่ีดินอันเปนที่ต้ังของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลอยู
ระหวางการรังวัดแบงแยกโฉนด รายละเอียดของโฉนดท่ีดินซ่ึงจะใชในการจด
ทะเบียนการเชาอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 

 พื้นที่บางสวนของอาคารในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ต้ังอยูที่แขวง
ลาดพราว เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเปนพื้นที่ทั้ งหมด 
19,183.00 ตารางเมตร และเปนพื้นที่ใหเชาสุทธิ 13,754.20 ตารางเมตร รวมถึง
สวนควบของบริเวณ ดังกลาว   (“พ้ืนที่อาคารที่ เชา”) ทั้ งนี้ แต ไม รวมถึง
เฟอรนิเจอร อุปกรณอํานวยความสะดวก และงานระบบตางๆท่ีระบุในสัญญาซ้ือ
ขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบระหวางบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท 
เกียรติสหมิตร จํากัด และกองทุนรวม (“ทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงาน”) โดย
พื้นที่อาคารที่เชาดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร พ้ืนที่ใชสอย  
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(ตารางเมตร) 

อาคาร A 
9,241.00 

4,440.43 
อาคาร C 2,105.44 
อาคาร B 

5,792.00 
1,625.10 

อาคาร D 2,302.04 
อาคาร E 1,990.00 1,553.09 
อาคาร F 1,974.00 1,542.10 

Kiosk นอกอาคาร 186.00 186.00 
รวม 19,183.00 13,754.20 

 พื้นที่จอดรถจํานวน 159 คัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่เชา 
เงื่อนไขกอนการจดทะเบียน
การเชา 

1. ผูเชารายยอยใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาพื้นที่ภายใน
บริเวณทรัพยสินที่เชา ในสัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ทรัพยสิน
ที่เชาทั้งหมด 

2. มีการเขาทําสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยคูสัญญาท่ีเก่ียวของ เพื่อ
การแตงต้ังบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด เขาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

3. มีการเขาทําสัญญาเชาเหมางานระบบโดยคูสัญญาท่ีเก่ียวของ เพื่อใหบริษัท เค.
อี.รีเทล จํากัด เชาเหมางานระบบเพ่ือใหบริการและบริการสาธารณูปโภคแกผูเชา
รายยอยในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
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4. มีการเขาทําและมีการโอนทรัพยสินตามสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และ
งานระบบโดยคูสัญญาท่ีเก่ียวของ เพื่อการซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงาน
ระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการเดอะ คริสตัล 

5. กองทุนรวมเขาเปนผูเอาประกันรวมภายใตประกันภัยทรัพยสินและประกันภัย
ความเส่ียงภัยบุคคลที่สาม  และกองทุนรวมเปนผู รับประโยชนรวมภายใต
กรมธรรมประกันภัยทรัพยสินสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรม
ประกันภัย และประกันภัยทั้งหมดดังกลาวมีวงเงินเอาประกันตามที่กองทุนรวม
เห็นเหมาะสม ซึ่งในกรณีของการประกันภัยทรัพยสิน วงเงินเอาประกันจะตองไม
ตํ่ากวามูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Cost) ที่ไมรวมคาที่ดิน ซึ่งประเมิน
โดยผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยในรอบการประเมินลาสุดกอนที่จะมีการตอ
อายุกรมธรรม 

6. ผูใหเชาไดจัดใหมีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยระบุใหผูใหเชาและ
กองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวมสําหรับรายไดที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุน
และกองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาว และประกันภัยดังกลาวมีวงเงินเอาประกันตามที่กองทุนรวมเห็น
เหมาะสม 

7. ทรัพยสินที่เชาไดมีการปลดจํานองกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
8. มีการเขาทําสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

ระหวางกองทุนรวม และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
9. มีการเขาทํ าสัญญาตกลงกระทําการเก่ียวกับการลงทุนและการจัดหา

ผลประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคตของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
และโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ระหวางกองทุนรวม และ บริษัท เค.อี.แลนด 
จํากัด 

การจดทะเบียนสิทธิการเชา คูสัญญาท้ังสองฝายจะเขาจดทะเบียนการเชาทรัพยสินที่เชา ณ หนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของในวันที่มีการชําระคาเชา 

ระยะเวลาการเชา 30 ปนับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชา 
คาเชาและการชําระคาเชา 1,548,070,000 บาท โดยชําระทั้งจํานวนใหแกผูใหเชาเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการ

เชา 
หนาที่ของผูเชา กองทุนรวมตกลงจะชําระคาเชา  
หนาที่ของผูใหเชา  ผูใหเชาจะสงมอบทรัพยสินที่เชาในสภาพเหมาะแกการใชประโยชนซึ่งทําให

กองทุนรวมสามารถใหเชาชวงพื้นที่แกผูเชารายยอย และเพ่ือใชในการประกอบ
กิจการหรือดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนของกองทุนรวม ภายใตชื่อ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

 ตลอดระยะเวลาการเชารวมถึงระยะเวลาการเชาที่มีการตอออกไป ผูใหเชาจะ
ดําเนินการดังนี้ 
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o อนุญาตใหกองทุนรวมครอบครองและใชทรัพยสินที่เชาไดโดยสงบและปรกติ
สุข ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผูใหเชา 

o ไมจําหนาย จาย โอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินที่เชา โดยไมไดรับ
ความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากกองทุนรวม 

o ดําเนินการใหทรัพยสินที่เชามีถนนและทางเขาออกสูถนนสาธารณะ 
 ผูใหเชาจะชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร การขออนุญาต การ

ติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซม
ทรัพยสินที่เชาอันเอื้อประโยชนตอธุรกิจของกองทุนรวม 

 ในกรณีหนวยงานราชการส่ังใหผูใหเชาแกไขหรือร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสราง
ในโครงการเดอะ คริสตัล ที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินที่เชา ผูใหเชาจะ
ดําเนินการร้ือถอนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วันโดยไมใหกระทบ
สวนของอาคารอื่นในโครงการเดอะ คริสตัล ซึ่งรวมถึงทรัพยสินที่เชา และจะเปน
ผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การโอนผูเชารายยอย ผูใหเชาตกลงดําเนินการเก่ียวกับการโอนผูเชารายยอยในทรัพยสินที่เชา ดังนี้ 
 ดําเนินการเพื่อใหผูเชารายยอยใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตาม

สัญญาเชาพื้นที่ภายในบริเวณทรัพยสินที่เชาทั้งหมด ภายในระยะเวลา 24 เดือน
หลังจากการจดทะเบียนสิทธิการเชา 

 โอนเงินประกันการเชาภายใตสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวมาใหแกกองทุนรวม 
ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการจดทะเบียนสิทธิการเชา ทั้งนี้ ผูใหเชาจะ
โอนเงินประกันการเชาดังกลาวเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของเงินประกัน
การเชาภายใตบริเวณทรัพยสินที่เชาทั้งหมด ณ วันที่คูสัญญาจดทะเบียนสิทธิ
การเชา 

 ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนไดรับจากผูเชารายยอยในสวนที่เก่ียวของกับชวง
ระยะเวลาหลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวน
ดังกลาวไมรวมคาบริการสาธารณูปโภคและคาบริการ)  

ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงวา ในกรณีที่สัญญาเชาพื้นที่ที่ผูเชารายยอยมิไดใหความยินยอมใน
การโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาพื้นที่ใหแกกองทุนรวมถูกบอกเลิกหรือส้ินสุดลง การ
เขาทําสัญญาเชาพื้นที่ใหมสําหรับทรัพยสินที่เชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญา
โดยกองทุนรวม  

การโอนสิทธิการเชาและการ
ใหเชาชวง 

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญาฉบับนี้หรือนําทรัพยสินที่เชาไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนออกใหเชาชวงโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูใหเชา เวน
แตการใหเชาภายใตสัญญาเชาเหมางานระบบ การใหเชาภายใตสัญญาเชาพื้นที่
สวนกลาง และการโอนสิทธิการเชาหรือการใหเชาชวงซ่ึงเปนการประกอบธุรกิจ
ตามปกติตามลักษณะของทรัพยสินที่เชา 

การบริหารและบํารุงรักษา เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น คูสัญญาจะรวมรับผิดชอบคาใชจายในการ
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ทรัพยสินที่เชา 
 

บริหาร (เชน คารักษาความปลอดภัย คาทําความสะอาด คาไฟฟา คาน้ําประปา) 
คาใชจายทางการตลาด (เชน คาโฆษณาและประชาสัมพันธ คาใชจายสงเสริมการ
ขาย) และคาใชจายบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินภายในโครงการศูนยการคา เดอะ 
คริสตัล (ซึ่งรวมถึงทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงาน)  
โดยคูสัญญาจะรับผิดชอบตอคาใชจายดังกลาวตามสัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิ (Net 
Lettable Area) ที่แตละฝายลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล (ซึ่งสัดสวน
ของคาใชจายที่กองทุนรวมตองรับผิดชอบอยูที่รอยละ 93.45 ณ วันที่กองทุนรวมได
เขาลงทุนในทรัพยสินคร้ังแรก) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะทบทวนและปรับสัดสวน
ดังกลาวในกรณีที่โครงการมีการเปล่ียนแปลงพื้นที่ใหเชาสุทธิ แตทั้งนี้ ไมเกิน 2 คร้ังตอ
ปบัญชี 
ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงานและ
ลูกจ างของผู ให เช าห รือ ผูบ ริหารอสังหาริมท รัพย  ซึ่ ง ผู ให เช าห รือ ผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยจะเปนผูรับผิดชอบ ตามลําดับ และไมรวมถึงคาซอมแซมหรือปรับปรุง
พื้นที่ภายในหองที่ปลอยเชาใหแกผูเชารายยอย ซึ่งคูสัญญาฝายที่ลงทุนในพื้นที่
ดังกลาวจะเปนผูรับผิดชอบ 

การซอมแซมและปรับปรุง
ทรัพยสินที่ใชในการ
ดําเนินงาน 

คูสัญญาจะรวมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสิน
ที่ใชในการดําเนินงานตามหลักการขางตน ซึ่งรวมถึง คาใชจายที่เกิดจาก 
1. การซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด  
2. การซื้อทรัพยสินทดแทนในสวนท่ีหมดสภาพการใชงาน หรือ 
3. การซื้อทรัพยสินเพิ่มเติม  
โดยในกรณีที่ 2. และ 3. ใหถือวาผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหมที่ไดมา 
และใหสิทธิแกกองทุนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดระยะเวลา
การเชา 

การปรับปรุงทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมมีสิทธิในการตกแตง ตอเติม หรือปรับปรุงทรัพยสินที่เชา รวมถึงกอสรางส่ิง
ปลูกสรางหรือสาธารณูปโภคใด ๆ ("ส่ิงปลูกสรางเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเชา 
โดยผูใหเชาจะใหความรวมมือในการย่ืนขออนุญาตกอสราง รวมถึงใหความยินยอม
และชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร การขออนุญาต และการติดตอ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยคูสัญญาจะรวมรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวของตาม
สัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิที่แตละฝายลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
ทั้งนี้ ผูใหเชาจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางเพิ่มเติมและใหสิทธิแกกองทุน
รวมในการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดระยะเวลาการเชา โดยในกรณีที่ส่ิง
ปลูกสรางเพิ่มเติมดังกลาวเพิ่มพื้นที่ใหเชาสุทธิในที่ดินที่เชาหรือพื้นที่อาคารที่เชา ให
ถือวาพื้นที่ใหเชาสุทธิที่เพิ่มขึ้นเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่กองทุนรวมเชา 
การกอสรางส่ิงปลูกสรางเพิ่มเติมดังกลาวจะเปนไปตามที่ กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 64 – 

  

 

ทรัพยสินที่ใชประโยชนรวม คูสัญญารับทราบวาโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลประกอบไปดวยสวนที่เปน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกและสวนท่ีไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน
คร้ังแรก และเน่ืองจากผูประกอบการและลูกคาของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
(ไมวาจะเปนสวนที่ เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกหรือสวนที่ไมใช
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก) ตองใชประโยชนในทรัพยสินบางประการ
รวมกัน เชน ถนน ที่จอดรถ เปนตน ดังนั้น คูสัญญาทั้งสองฝายจึงตกลงใหสิทธิ
ผูประกอบการและลูกคาภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ไมวาจะเปนสวนที่
เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกหรือสวนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนคร้ังแรก รวมถึงผูประกอบการและลูกคาของโครงการในอนาคตซ่ึงจะต้ังอยู
บริเวณใกลเคียงกับทรัพยสินท่ีเชาและเปนโครงการที่พัฒนาโดยผูใหเชาและบริษัทใน
เครือของผูใหเชา มีสิทธิใชถนนสวนบุคคลซ่ึงต้ังอยูในบริเวณภายในโครงการ ที่จอดรถ 
รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เก่ียวของรวมกัน 

การตอระยะเวลาการเชา ผูใหเชาตกลงใหคําม่ันแกกองทุนรวมวาหากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชา
ทรัพยสินที่เชาตอไป ผูเชาจะใหเชาทรัพยสินที่เชาแกกองทุนรวมอีกเปนระยะเวลา 30 
ปเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ การตออายุดังกลาวจะเปนไปตามเง่ือนไข
และราคาท่ีคูสัญญาจะตกลงกันลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนกอนวันครบกําหนด
ระยะเวลาการเชา  

การประกันภัย ประกันภัยทรัพยสิน (Property All Risks Insurance) และประกันภัยความเส่ียงภัย
บุคคลที่สาม (Public Liability Insurance) 
ผูใหเชาจะจัดทําประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคลที่สามสําหรับ
ทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชา และการประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวม
และผูใหเชาเปนผูเอาประกันรวมภายใตประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความเส่ียง
ภัยบุคคลที่สาม และเปนผูรับประโยชนรวมภายใตกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 
นอกจากน้ี ในกรณีที่ผูใหเชาไดจัดทําประกันภัยดังกลาวไวอยูกอนวันทําสัญญาฉบับนี้ 
ผูใหเชาจะดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวมภายใตประกันภัยทรัพยสิน
และประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคลท่ีสาม และเปนผูรับประโยชนรวมภายใตกรมธรรม
ประกันภัยทรัพยสินสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรมประกันภัย โดย
ใหการเปล่ียนแปลงมีผลในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผู
กําหนดวงเงินเอาประกันและสามารถขอใหผูใหเชาเพิ่มวงเงินเอาประกันสําหรับ
กรมธรรมที่ผูใหเชาไดทําไวกอนวันทําสัญญาตามท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม ซึ่งใน
กรณีของการประกันภัยทรัพยสิน วงเงินเอาประกันจะตองไมตํ่ากวามูลคาตนทุน
ทดแทน  (Replacement Cost) ที่ ไมรวมคาที่ ดิน  ซึ่งประเมินโดยผูประเมินมูลคา
อสังหาริมทรัพยในรอบการประเมินลาสุดกอนที่จะมีการตออายุกรมธรรม คูสัญญาตก
ลงชําระเบี้ยประกันภัยตามสัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิ (Net Lettable Area) ภายใน
โครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ตลอดอายุการเชา  
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ทั้งนี้ ทรัพยสินทั้งหมดภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลซึ่งประกอบไปดวย
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเชาและทรัพยสินที่กองทุนรวมไมไดเชานั้นจะถูกคุมครองและ
อยูภายใตประกันภัยทรัพยสินฉบับเดียวกัน ดังนั้น เงินคาสินไหมทดแทนท่ีคูสัญญา
ไดรับในฐานะผูรับประโยชนรวมจะถูกจัดสรรตามสัดสวนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
ทรัพยสินแตละประเภท กลาวคือ กรณีทรัพยสินที่เสียหายเปนประเภททรัพยสินที่
กองทุนรวมเชา กองทุนรวมจะมีสิทธิไดรับเงินคาสินไหมทดแทน สวนกรณีทรัพยสินที่
เสียหายเปนประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมไมไดเชา ผูใหเชาจะมีสิทธิไดรับเงินคา
สินไหมทดแทน 
 

ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance-BI) 
ผูใหเชาจะจัดใหมีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยระบุใหกองทุนรวมและ
ผูใหเชา เปนผูเอาประกันรวมสําหรับรายไดที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุนและ
กองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 
และ กองทุนรวมตกลงชําระเบ้ียประกันภัยตลอดอายุการเชา ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผู
กําหนดวงเงินเอาประกันตามที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสม  

ภาษีอากรและคาธรรมเนียม  กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอันเก่ียวกับ
การเชาทรัพยสินที่เชาและการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาสําหรับ
ระยะเวลาการเชาตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้และระยะเวลาการเชาที่ไดมี
การตออายุออกไป 

 กองทุนรวมจะเรียกเก็บคาภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีทรัพยสินอื่นใดที่
เก่ียวของกับทรัพยสินที่เชาจากผูเชารายยอยเพื่อนําสงใหแกผูใหเชาเพื่อนําไป
ชําระแกหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ผูใหเชาจะแจงใหกองทุนรวมทราบ
ลวงหนาถึงจํานวนและกําหนดระยะเวลาการชําระแกหนวยงานราชการที่
เก่ียวของ 

เหตุแหงการเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ 
1. ในกรณีที่ผูใหเชาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 

หรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาน้ี และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึง
เหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวน
แตกรณีที่ผูใหเชาไมทําการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมในวันที่
กองทุนรวมกําหนดในสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ทันที 

2. ในกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซึ่งอาจนําผูใหเชาไปสูสภาวะลมละลายหรือ 
ฟนฟูกิจการ โดยผูใหเชาไมสามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จส้ินภายใน 
120 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณดังกลาว เวนแต 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 66 – 

  

 

ผูใหเชาสามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่พอใจแกกองทุน
รวมวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงิน
ของผูใหเชาซ่ึงจะนําผูใหเชาไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัดดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอการใชสิทธิของกองทุนรวมตามสัญญานี้ 

3. ในกรณีที่ผูใหเชาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของผูให
เชา ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูใหเชาในการชําระ
หน้ี หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวใน
สัญญาน้ี หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่
คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแต กรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากผูใหเชา ผูเชางานระบบ ผูเชาพื้นที่
สวนกลาง หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยจงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติ
หนาที่ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาเหมางานระบบสัญญาเชา
พื้นที่สวนกลาง หรือสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวม 

5. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินท่ีเชาตามกําหนดในสัญญาฉบับนี้
เวนแตจะมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป 

6. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีที่ มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และ

กองทุนรวมไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร
แลว 

8. ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนไมสามารถใช
ประโยชนได ตามวัตถุประสงคของการเชาตามสัญญานี้  

9. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของ 
(ก)   บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดหรือบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด ภายใตสัญญาซื้อ

ขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ ระหวาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด 
บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการซื้อขาย
เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

(ข)  บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด ภายใตสัญญาตกลงกระทําการ ระหวาง บริษัท 
เค.อี.แลนด จํากัด กับกองทุนรวม หรือ 

(ค)  บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดภายใตสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 
ระหวาง บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด กับกองทุนรวม 
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ผลของการเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 1. หรือขอ 9. ของหัวขอเหตุแหงการ
เลิกสัญญา และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวมไมปฏิบัติ
หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะเรียกคาเสียหายจากผูใหเชาจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากผูใหเชาจงใจฝาฝน
หรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้หรือในสัญญาใดสัญญาหนึ่ง
ที่ระบุในขอ 9. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และมีผลกระทบอยางรายแรง
ตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต
สัญญาฉบับนี้หรือสัญญาใดสัญญาหน่ึงที่ระบุใน ขอ 9. ของหัวขอเหตุแหงการ
เลิกสัญญาอยางมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที 
และผูให เชาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่ เชาคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการ
เรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
นั้น 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 2. หรือขอ 3. ของหัวขอเหตุแหงการ
เลิกสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุน
รวมใชสิทธิดังกลาว ผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึง
เงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมใน
การเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัด
เกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของผูใหเชาตามขอ 2. และ 3. ของเหตุแหงการเลิก
สัญญาดังกลาวเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 4. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา 
ผูใหเชาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแต ความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝา
ฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ไดทันที โดยผูใหเชาไมตองชําระคืนคาเชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ 
ไมตัดสิทธิของผูใหเชาในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิด
จากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 5. ขอ 6. หรือขอ 7. ของหัวขอเหตุแหง
การเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมี
สิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพยสินที่เชาหรือเงินหรือประโยชนตอบ
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แทนอื่นใดจากคู สัญญาอีกฝายหนึ่งได โดยผูให เชาไมตองชําระคืนคาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปน
อยางอื่น 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 8. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา 
ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยกองทุนรวมมีสิทธิไดรับเงินคาเวนคืนที่ผูให
เชาไดรับมาจากการเวนคืน (หลังหักคาใชจายและภาษีที่เก่ียวของ) ตามสัดสวน
ของจํานวนวันที่กองทุนรวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเชานับจากวันที่มีผล
เปนการเวนคืนตามกฎหมายและกองทุนรวมมิไดใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา
ตอไป ทั้งนี้ เงินสวนที่เหลือทั้งหมดหลังการจายเงินใหกองทุนรวมขางตนใหเปน
ของผูใหเชา 

6. ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 1. ขอ 2. หรือ ขอ 9. ของ
หัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญาแลว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใชประโยชนใน
ทรัพยสินที่เชาจนกวากองทุนรวมจะไดรับชําระคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชา
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวม
แลวเสร็จ โดยกองทุนรวมไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชา
คงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูใหเชาสําหรับระหวางระยะเวลาน้ี 
เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวมไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
ดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว 
ผูใหเชายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

7. ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุใดๆ ในระหวางเวลา 3 เดือนหลังจาก
สัญญาเชาฉบับนี้ ส้ินสุดลงกองทุนรวมจะใหความชวยเหลือตามคํารองขอที่
สมเหตุสมผลจากผูใหเชาในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่รายยอยในทรัพยสินที่เชา
มาทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูใหเชาใหมพรอมทั้งสงมอบเงินประกันการเชาที่กองทุน
รวมไดรับไวจากผูเชาพื้นที่รายยอยในทรัพยสินที่เชากอนวันทําสัญญาเชาพื้นที่
ฉบับใหมดังกลาว (ภายหลังจากท่ีไดหักคาเชา หรือคาใชจายคางจายของผูเชา
พื้นที่รายยอยแตละราย (ถามี)) ใหแกผูเชา (ภายใตความยินยอมของผูเชาพื้นที่
นั้นๆ) หรือคืนใหแกผูเชาพื้นที่นั้นๆ (หากผูเชาพื้นที่รายยอยไมประสงคจะเชาพื้นที่
ดังกลาวกับผูใหเชาอีกตอไป) แลวแตกรณี  

การสงมอบทรัพยสินที่เชาคืน เม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลงไมวากรณีใด ๆ กองทุนรวมตกลงขนยายทรัพยสินและบริวาร
ของกองทุนรวมออกไปจากสถานที่เชาแลวสงมอบสถานที่คืนใหแกผูใหเชาในสภาพ
เรียบรอยภายใน 1 เดือนนับแตวันที่สัญญาส้ินสุดลง หากพนกําหนดดังกลาวแลว 
กองทุนรวมยังไมดําเนินการตามหนาที่ ผูใหเชามีอํานาจเขาไปดําเนินการตามท่ี
เห็นสมควร รวมท้ังเขายึดถือครอบครองสถานที่เชาโดยมีอํานาจทําลายเคร่ืองกีดขวาง
ใดๆ ได โดยกองทุนรวมจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทํา
การสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนตามสภาพที่มีการใชประโยชนตามปกติของทรัพยสินที่
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เชาซ่ึงเปนอยู ณ เวลาน้ัน พรอมกับสวนควบและอุปกรณติดตรึงตราและไมติดตรึงตรา
กับทรัพยสินที่เชา ซึ่งกองทุนรวมไดใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยสิน
ดังกลาวดุจวิญูชนรักษาทรัพยของตนเอง เวนแตในกรณีที่ไมสามารถสงมอบสวน
ควบและอุปกรณที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชาไดเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย หรือการเส่ือมสภาพของทรัพยสินนั้นๆ เนื่องจากการใชงานตามปกติหรืออายุ
การใชงานของทรัพยสินนั้น นอกจากนี้ กองทุนรวมจะสงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่
กองทุนรวมไดรับไวแทนผูใหเชา (ถามี)  ใหแกผูใหเชา รวมถึงการคืนเงินประกันการ
เชาที่กองทุนรวมไดรับจากผูเชาชวงพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชาชวงหรือผูใหเชา 
(แลวแตกรณี) 

ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืน  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนไมสามารถใช
ประโยชนได ตามวัตถุประสงคของการเชาตามสัญญาน้ี ใหสัญญาน้ีเปนอันยุติ
และยกเลิกตอกันโดยทันที โดยกองทุนรวมมีสิทธิไดรับเงินคาเวนคืนที่ผูใหเชาได
รับมาจากการเวนคืน (หลังหักคาใชจายและภาษีที่เก่ียวของ) ตามสัดสวนของ
จํานวนวันที่กองทุนรวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเชานับจากวันที่มีผลเปน
การเวนคืนตามกฎหมายและกองทุนรวมมิไดใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตอไป 
ทั้งนี้ เงินสวนที่เหลือท้ังหมดหลังการจายเงินใหกองทุนรวมขางตนใหเปนของผูให
เชา 

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนบางสวนและยังสามารถใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงคของการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะสงมอบเงินคาเวนคืนที่ผูใหเชา
ไดรับมาจากการเวนคืน(หลังหักคาใชจายและภาษีที่เก่ียวของ) ใหแกกองทุนรวม
ทันทีที่ไดรับเงินจํานวนดังกลาว ซึ่งใหถือวาเงินทดแทนดังกลาวเปนการเยียวยา
ความเสียหายทั้งหมดที่กองทุนรวมอาจไดรับในกรณีนี้ 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูก
ทําลาย  

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายท้ังหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวา
ดวยเหตุใดๆ ทําใหไมอาจใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญา
จะพิจารณาและตกลงกันวาจะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมหรือซอมแซมทรัพยสิน
ที่เชาหรือไม  
(ก) ในกรณีที่ คู สัญญาตกลงจะสรางทรัพยสินที่ เชาขึ้นใหม หรือซอมแซม

ทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมจะสงมอบเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทน
พื้นฐานทั้งหมดมามอบใหแกผูใหเชาเพื่อใชในการดําเนินการกอสราง
ดังกลาว  ทั้งนี้ การกอสรางทรัพยสินที่ เชาขึ้นมาใหมดังกลาวจะตอง
ดําเนินการเทาที่ไมขัดตอกฎหมายที่เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในเวลาท่ีจะมี
การกอสราง โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางภายใต
แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและ
จะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแตเกิดความเสียหาย
ดังกลาว รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาต
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ตอหนวยงานราชการใดๆ  ที่ เก่ียวของ (ถามี ) เพื่ อประโยชน ในการ
ดําเนินการใดๆภายใตสัญญาฉบับนี้ และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของ
คู สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลตอไป  โดยผูให เชาจะเปนผู มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารดังกลาวและใหถือวาอาคารท่ีไดมีการกอสรางขึ้นมา
ใหมเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่ เชาตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูใหเชา
ยอมรับวาอาคารท่ีไดมีการกอสรางขึ้นมาใหมอาจแตกตางจากลักษณะของ
พื้นที่อาคารที่เชาในสาระสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่ (1) คูสัญญาตกลงจะไมสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหม หรือซอมแซม
ทรัพยสินที่เชา หรือ (2) คูสัญญาไมสามารถตกลงกันวาจะดําเนินการสราง
ทรัพยสินที่เชาขึ้นใหม หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชาหรือไม กองทุนรวมตกลง
จะนําเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ ได รับมาแบงตามสัดสวนของ
ระยะเวลาเชาที่เหลืออยู โดยกองทุนรวมจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวน
ระยะเวลาการเชาที่ยังคงเหลืออยู และผูใหเชาจะไดรับสวนแบงเทากับ
จํานวนระยะเวลาการเชาที่ผานแลวมา ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสงมอบเงินคา
สินไหมทดแทนพื้นฐานในสวนที่เกินกวาที่กองทุนรวมจะไดรับใหแกผูใหเชา
โดยไมชักชา 

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ 
โดยยังคงสามารถใชทรัพยสินที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอไปได ใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไป 
ซึ่งผูใหเชามีหนาที่ตองซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคงเดิม โดยกองทุนรวมจะสง
มอบเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานท่ีกองทุนรวมไดรับใหแกผูใหเชาเพื่อนํามาใช
ในการดําเนินการซอมแซมทรัพยสินที่เชาดังกลาว 

 ในกรณีที่ทรัพยสินในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลนอกเหนือจากทรัพยสินที่
เชา ไดรับความเสียหายไมวาดวยเหตุใดๆ และกองทุนรวมเห็นวาความเสียหาย
ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของทรัพยสินที่เชา ใหถือวาสิทธิ
และหนาท่ีของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไป แตผูใหเชามีหนาที่
ตองซอมแซมทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายดังกลาวใหคงเดิม โดยหากผูใหเชา
ประสงคจะซอมแซมทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายใหแตกตางไปจากเดิม ผูให
เชาจะเสนอแบบพรอมรายละเอียดเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบ ในการน้ี 
กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจารวมกับผูใหเชาบนพื้นฐานการเจรจาและ
การหาขอสรุปรวมกันโดยสุจริต 

 ทั้งนี้ คาสินไหมทดแทนพ้ืนฐาน หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย 
ซึ่งไมรวมถึงคาสินไหมทดแทนซ่ึงไดรับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ/
หรือการประกันภัยอื่นใดที่คูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพิ่มเติมดวย
คาใชจายของคูสัญญาฝายนั้น 
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2. รางสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ 
ผูขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
ผูซื้อ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่ซื้อขาย เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการเดอะ คริสตัล 

เวนแตมิเตอรน้ําประปาและไฟฟาซ่ึงบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดจะคงเปนคูสัญญากับผู
ใหบริการสาธารณูปโภคเพื่อที่บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดจะประกอบกิจการที่เปนการ
ใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยในโครงการเดอะ คริสตัล  

ราคาซื้อขาย  ราคาสุทธิ 13,910,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท เค.
อี.รีเทล จํากัด 

 ราคาสุทธิ 66,340,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท 
เกียรติสหมิตร จํากัด 

โดยชําระท้ังจํานวนใหแกผูขายเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชา
ที่ดินและพื้นที่ในอาคาร ระหวางบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดในฐานะผูใหเชา และ
กองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของเดอะคริสตัล") ซึ่งใหถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ ("วันที่สัญญามีผลใชบังคับ")  

การโอนกรรมสิทธิ์ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายจะมีผลสมบูรณในวันที่สัญญามีผลใชบังคับ  
ภาษีอากรและคาธรรมเนียม  กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอันเก่ียวกับ

การโอนขายทรัพยสินที่ซื้อขาย  
 ผูขายตกลงรับผิดชอบคาภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการโอนขายทรัพยสินที่ซื้อ

ขาย 
เหตุเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ 

1. ในกรณีที่ผูขายไมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายในวันที่สัญญามีผลใชบังคับ  
2. ในกรณีที่ผูขายจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี (เวนแตที่เปนกรณีตามขอ 1. ขางตน) และ
ผูขายไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ ได รับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

3. กอนการโอนทรัพยสินที่ซื้อขาย ผูขายถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังให
ฟนฟูกิจการของผูขาย ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของ
ผูขายในการชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวใน
สัญญาน้ี หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60  วันนับจากวันที่
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ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่
คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว
ในสัญญาฉบับนี้เปนผลเน่ืองมาจากผูขาย ผูเชางานระบบ ผูเชาพื้นที่สวนกลาง 
หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยจงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาเหมางานระบบ สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง 
หรือสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

5. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบับนี้ 
6. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุน

รวมไดแจงใหผูขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 
7. ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาของเดอะคริสตัลอันเนื่องมาจาก 

(ก)   เหตุผิดสัญญาจากทางดานผูใหเชา หรือผูใหสัญญาภายใตสัญญาตกลง
กระทําการ ระหวาง บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด กับกองทุนรวม 

(ข)  เหตุผิดสัญญาจากทางดานกองทุนรวม หรือ 
(ค)  ครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีที่

มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวม
ไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 
หรือในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนไม
สามารถใชประโยชนได ตามวัตถุประสงคของการเชาตามสัญญานี้ 

ผลของการเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1. ขอ 2. ขอ 3. หรือขอ 7.(ก) ของ
หัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่
กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอ
หนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยใน
กรณีที่ไดมีการโอนทรัพยสินที่ซื้อขายมาใหกองทุนรวมแลว ผูขายตกลงซ้ือคืนจาก
กองทุนรวมซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตามสภาพท่ีมีการใชงานจริงอยูในขณะน้ันใน
ราคาท่ีกองทุนรวมซ้ือคร้ังแรกซึ่งปรับตามสัดสวนของจํานวนวันที่กองทุนรวม
ยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเชานับจากวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญาและ
กองทุนรวมมิไดใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตอไปภายใตสัญญาเชาของเดอะ
คริสตัล หรือตามราคาอื่นใดตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของ
กองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มี
เหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น  

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 4. หรือขอ 7.(ข) ของหัวขอเหตุแหงการ
เลิกสัญญา และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่ผูขายไมปฏิบัติหนาที่
หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผูขาย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยในกรณีที่ไดมีการโอนทรัพยสินที่ซื้อขาย
มาใหกองทุนรวมแลว กองทุนรวมตกลงคืนทรัพยสินที่ซื้อขายตามที่ไดรับโอนน้ัน
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คืนแกผูขายตามสภาพท่ีมีการใชงานจริงอยูในขณะน้ันโดยใหถือเปนคาปรับจาก
การผิดสัญญาของกองทุนรวม 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5. ขอ 6. หรือขอ 7.(ค)  ของหัวขอเหตุ
แหงการเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีคูสัญญาแตละฝายไมมี
สิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาซ้ือขายทรัพยสินเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ใดจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงได โดยในกรณีที่ไดมีการโอนทรัพยสินที่ซื้อขายมาให
กองทุนรวมแลว กองทุนรวมตกลงคืนทรัพยสินที่ซื้อขายตามที่ไดรับโอนน้ันคืนแก
ผูขายตามสภาพท่ีมีการใชงานจริงอยูในขณะนั้น ในราคาตามบัญชีของทรัพยสิน
ดังกลาวหักดวยคาเส่ือมราคาที่คิดตามระยะเวลา 5 ป สําหรับทรัพยสินประเภท
เฟอรนิเจอรและอุปกรณ และ 20 ป สําหรับทรัพยสินประเภทงานระบบ หรือตาม
ราคาอื่นใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

เหตุสุดวิสัย 1.  เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาทั้งสองฝายไมตองรับ
ผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบ
เหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําไดในฐานะ
และภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการ
อื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 
น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติที่ เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถ
หลีกเล่ียงได สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปด
สถานที่ทํางาน การกอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่นใดที่มีผลทํานอง
เดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุมได 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอม
หมายความรวมถึงการที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2.  หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมไดรับ
ประโยชนตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะทบทวนขอกําหนด
ของสัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพื่อใหคูสัญญาท้ังสองฝายสามารถดําเนินการใดๆ
เพื่อประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม  

 
3. รางสัญญาเชาเหมางานระบบ 
ผูใหเชางานระบบ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ผูเชางานระบบ บริษัท เค.อี.รีเทล  จํากัด 
ทรัพยสินที่เชา งานระบบโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ซึ่งโดยหลักประกอบไปดวย ระบบไฟฟา 
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ระบบน้ําประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและ
บันไดเล่ือน เปนตน (“งานระบบ”)  

ระยะเวลาการเชา 12 เดือน นับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่
ในอาคารโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดใน
ฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของเดอะคริสตัล") 

การตอระยะเวลาการเชา  คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิขอตอระยะเวลาการเชาตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปน
ระยะเวลาคร้ังละ 12 เดือนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชา โดยคูสัญญาฝายที่
ประสงคจะขอตอระยะเวลาการเชาจะตองไมมีการกระทําผิดสัญญาฉบับนี้ใน
สาระสําคัญ และจะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรอยางนอย 3 เดือนกอนวันครบกําหนดระยะเวลาการเชา เม่ือมีการใชสิทธิ
ขอตอระยะเวลาการเชาออกไป คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงจะเขาทําสัญญาเชา
เหมางานระบบท่ีมีเงื่อนไขและขอกําหนดเชนเดียวกับสัญญาเชาเหมางานระบบ
ฉบับนี้เวนแตคาเชาคงที่ซึ่งจะปรับขึ้นในอัตรารอยละ 4  ทุกๆ คร้ังที่มีการตอ
ระยะเวลาการเชา 

 คูสัญญาตกลงวาการตอระยะเวลาการเชางานระบบท้ังหมดจะมีระยะเวลาไม
เกิน 30 ป กลาวคือ การตอระยะเวลาการเชาจะมีจํานวนไมเกิน 29 คร้ังนับจาก
ระยะเวลาการเชาคร้ังแรก 

คาเชางานระบบ 
และการชําระคาเชา 

คาเชาคงที่ 
 อัตรา 402,000 บาทตอเดือน   
 ชําระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยสําหรับเดือนที่ไมไดมีการเชางานระบบ

ต้ังแตวันแรกของเดือนหรือไมไดมีการเชางานระบบจนถึงวันสุดทายของเดือน ผู
เชางานระบบตกลงชําระคาเชาคงที่ตามสัดสวนจํานวนวันที่ผูเชางานระบบไดทํา
การเชางานระบบในเดือนนั้นภายใน 15 วันนับจากวันสุดทายของเดือนหรือวันให
เชาสุดทาย 

 คาเชาคงที่จะปรับขึ้นในอัตรารอยละ 4 ทุกๆ คร้ังที่มีการตอระยะเวลาการเชาของ
สัญญาเชาเหมางานระบบ 

คาเชาผันแปร 
 อัตรารอยละ 50 ของรายไดคาบริการรวมตอเดือน  
 ชําระภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป โดยสําหรับเดือนที่ไมไดมีการเชางานระบบ

ต้ังแตวันแรกของเดือนหรือไมไดมีการเชางานระบบจนถึงวันสุดทายของเดือน ผู
เชางานระบบตกลงชําระคาเชาผันแปรตามสัดสวนจํานวนวันที่ผูเชางานระบบได
ทําการเชางานระบบในเดือนนั้นภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของเดือนหรือวัน
ใหเชาสุดทาย  

 รายไดคาบริการรวม หมายถึง รายไดคาบริการแกสถานท่ีเชาและคาบริการแก
พื้นที่สวนกลางที่ผูเชาพื้นที่รายยอยในสวนของพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุนมี
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หนาที่ชําระตามสัญญาบริการ และรายไดเบ็ดเตล็ดที่ทางผูเชางานระบบอาจเรียก
เก็บเปนคร้ังคราวจากผูเชารายยอยในสวนของพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุน เชน
การซอมแซมวัสดุ อุปกรณในพื้นที่เชาของผูเชารายยอย 

 รายไดคาบริการรวม ไมรวม (1) รายไดการบริการสาธารณูปโภค (เชน คาไฟฟา 
คาน้ําประปา) ที่ผูเชารายยอยชําระตามการใชจริง (2) รายไดจากการจัดงานของผู
เชารายยอยหรือบุคคลภายนอกในลักษณะท่ีเปนการใชพื้นที่เปนคร้ังๆ และ (3) 
รายไดจากการโฆษณา 

สิทธิของผูเชางานระบบ ผูเชางานระบบมีสิทธิในการนํางานระบบไปใชในการประกอบกิจการที่ เปนการ
ใหบริการและการใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยในโครงการศูนยการคา 
เดอะ คริสตัล และมีสิทธิเรียกเก็บเงินประกันคาบริการและคาสาธารณูปโภคทั้งหมด
ภายใต สัญญากับ ผู เช ารายยอย  รวมถึงค าบ ริการส วนกลางและคาบ ริการ
สาธารณูปโภคจากผูเชารายยอย  

หนาที่ของผูเชางานระบบ  ชําระคาเชางานระบบ 
 นํางานระบบไปใชในการประกอบกิจการที่เปนการใหบริการและการใหบริการ

สาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยผูเชา
งานระบบจะเรียกเก็บคาบริการสวนกลางและคาบริการสาธารณูปโภคจากผูเชา
รายยอย เพื่อนําไปจายใหแกผูขายสินคาและบริการภายนอก (เชน คารักษาความ
ปลอดภัย คาทําความสะอาด) และผูใหบริการสาธารณูปโภค  

 เก็บรักษาเงินประกันคาบริการและคาสาธารณูปโภคที่ไดรับจากผูเชารายยอยและ
สงคืนเงินประกันดังกลาวตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากับผูเชารายยอย 

การโอนสิทธิการเชาและการ
ใหเชาชวง 

ผูเชางานระบบจะไมโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญาฉบับนี้หรือนํางานระบบไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนออกใหเชาชวงโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากกองทุนรวม 

ภาษีอากร ผูเชางานระบบตกลงรับผิดชอบสําหรับภาษี คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอัน
เก่ียวกับการเชางานระบบ 

การเปล่ียนผูเชางานระบบ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร
ตอผูเชางานระบบ ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน หากปรากฎเหตุการณตามขอ 1. (ง) ของ
หัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา 

เหตุแหงการเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกไดโดยคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงหากเกิดเหตุการณใดๆ 
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ใหคูสัญญาท่ีเก่ียวของแจงการบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายหน่ึง
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 
1.  กองทุนรวมมีสิทธบิอกเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก)    ผูเชางานระบบถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย 
หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี 

(ข)    มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูเชางานระบบตอศาลหรือหนวยงานราชการ
ที่เก่ียวของซ่ึงสงผลกระทบตอความสามารถของผูเชางานระบบในการชําระ
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หนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 
(ค)    ผูเชางานระบบเปล่ียนแปลงผูบริหารในสวนท่ีเปนสาระสําคัญอันกอใหเกิด

ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญกับการปฏิบัติหนาที่ของผูเชางานระบบ
ตามสัญญานี้ 

(ง)    กองทุนรวมใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
โครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางกองทุนรวม และบริษัท เค.อี.รีเทล 
จํากัด 

(จ)    ผูเชางานระบบไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ในสวนที่
เก่ียวของกับการชําระคาเชาใหแกกองทุนรวมโดยจงใจหรือโดยทุจริต  

(ฉ)   ผูเชางานระบบนําทรัพยสินที่เชาไปใชในทางที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวย
กฎหมาย 

2. ผูเชางานระบบมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีที่กองทุนรวมถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย
เด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกกองทุนรวมหรือการ
ชําระบัญชี 

3. คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก)    กองทุนรวมเลิกกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม 

(ข)  อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนถูกทําลายท้ังหมดหรือไดรับความเสียหาย
อยางมี นัยสําคัญและกองทุนรวมไมประสงคที่จะจัดหาประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนดังกลาวอีกตอไป อันเปนผลใหผูเชางาน
ระบบไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญาไดอีกตอไป 

(ค) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวของอันทําใหคูสัญญาฝายใดฝาย
หนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ 

(ง) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้ หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ (เวนแตกรณีที่
กําหนดในขอ 1 (จ)) ซึ่งการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุน หรือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงและคูสัญญาดังกลาวไมดําเนินการแกไขเหตุ
ผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากคูสัญญาฝายที่ไม
ผิดสัญญาเปนลายลักษณอักษร 

(จ) กองทุนรวมไดดําเนินการขาย โอน ใหเชา โอนสิทธิการเชา หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เวนแตเปนการประกอบธุรกิจตามปกติ
หรือเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ฉ) กรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาของเดอะคริสตัล 
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ผลของการเลิกสัญญา 1. นับแตวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา (ซึ่งรวมถึงกรณีอันเนื่องมาจากขอ 2.ของหัวขอ
การเลิกสัญญา) ใหถือวาคูสัญญาปราศจากภาระหนาที่ซึ่งจะตองผูกพันกันตาม
สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะไดรับคาเชาตามสวนของระยะเวลาที่ได
มีการเชาเหมางานระบบจริง โดยผูเชางานระบบจะชําระคาเชาดังกลาวใหแก
กองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา และไมตัดสิทธิ
คูสัญญาฝายที่มิไดปฏิบัติผิดสัญญา ในการเรียกรองคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง
จากการที่คูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติผิดสัญญานี้ 

2. ผูเชางานระบบจะตองโอนเอกสารและสิ่งของดังตอไปน้ีใหแกกองทุนรวม หรือผูเชา
งานระบบใหม หรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด โดยไมชักชาแตทั้งนี้ไมเกิน 30 วัน
นับจากวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา 
(ก) สัญญาที่เขาทํากับผูเชารายยอยในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
(ข) เงินประกันคาบริการและคาสาธารณูปโภคทั้งหมดภายใตสัญญากับผูเชา

รายยอยในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล  
(ค) สัญญากับผูขายสินคาและบริการภายนอกและผูใหบริการสาธารณูปโภคท่ี

เก่ียวของกับงานระบบ 
(ง) เอกสารขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับงานระบบและการใหบริการงานระบบ 

3. เพื่อประโยชนในการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางตอเนื่อง คูสัญญา
ตกลงรวมกันวาในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามท่ีกําหนดในหัวขอการเลิก
สัญญา (เวนแตจะเปนการบอกเลิกสัญญาตามขอ 1 (ก) (ข) หรือ (จ) หรือ 3 (ก) 
(ข) หรือ (ค) ในหัวขอการเลิกสัญญา) ผูเชางานระบบจะปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา
ฉบับนี้ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังผูเชางานระบบรายใหม อยางไรก็ดีการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวจะไมเกินกวา 180 วันนับจากวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา แลวแต
กรณี 

 ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาท่ีของผูเชางานระบบไมวาระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่
คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามท่ีกําหนดไวในหัวขอการ
เลิกสัญญา จะตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายที่เก่ียวของ โดยคูสัญญาตกลงวา
ในระยะเวลา 180 วันดังกลาว คูสัญญายังคงมีสิทธิและหนาที่ตางๆ ตามที่กําหนด
ในสัญญาฉบับนี้โดยสมบูรณทุกประการ และกองทุนรวมมีสิทธิไดรับคาเชาใน
อัตราท่ีกําหนดไวภายใตสัญญาฉบับนี้โดยจะคํานวณคาเชาเปนอัตราสวนของ
ระยะเวลาตามที่ไดมีการเชางานระบบจริง และ/หรือคาใชจาย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นเนื่องจากการเชางานระบบของผูเชางานระบบภายใต
สัญญาฉบับนี้ 

เหตุสุดวิสัย 1. เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาท้ังสองฝายไมตองรับ
ผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
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วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบ
เหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําไดในฐานะ
และภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการ
อื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 
น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบั ติที่ เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถ
หลีกเล่ียงได สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปด
สถานที่ทํางาน การกอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่นใดที่มีผลทํานอง
เดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุมได 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอม
หมายความรวมถึงการที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1 เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมไดรับ
ประโยชนตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะทบทวนขอกําหนดของ
สัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพื่อใหคูสัญญาท้ังสองฝายสามารถดําเนินการใดๆ เพื่อ
ประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม 

 
4. รางสัญญาเชาพ้ืนที่สวนกลาง 
ผูใหเชาพื้นที่สวนกลาง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ผูเชาพื้นที่สวนกลาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด 
พื้นที่ที่เชา พื้นที่สวนกลางในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ซึ่งเปนทรัพยสินที่กองทุนรวมเชา

ภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร ระหวางบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดใน
ฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของเดอะคริสตัล") รวม
เนื้อที่ประมาณ  19,503.35 ตารางเมตร (แบงเปนพื้นที่สวนกลางภายในอาคาร 
5,428.80 ตารางเมตร พื้นที่สวนกลางระหวางอาคาร 8,228.73 และพื้นที่จอดรถและ
ทางสัญจร 5,845.82 ตารางเมตร) 

ระยะเวลาการเชา 12 เดือน นับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาของเดอะ
คริสตัล  

การตอระยะเวลาการเชา  คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิขอตอระยะเวลาการเชาตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปน
ระยะเวลาคร้ังละ 12 เดือนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา โดยคูสัญญาฝาย
ที่ประสงคจะขอตอระยะเวลาการเชาจะตองไมมีการกระทําผิดสัญญาฉบับนี้ใน
สาระสําคัญ และจะตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรอยางนอย 3 เดือนกอนวันครบกําหนดระยะเวลาการเชา 

 เม่ือมีการใชสิทธิตอระยะเวลาการเชาออกไป คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงจะเขา
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ทําสัญญาเชาพื้นที่สวนกลางท่ีมีเงื่อนไขและขอกําหนดเชนเดียวกับสัญญาเชา
พื้นที่สวนกลางฉบับนี้เวนแตคาเชาคงที่ซึ่งจะปรับขึ้นในอัตรารอยละ 4  ทุกๆ 
คร้ังที่มีการตอระยะเวลาการเชา 

 คูสัญญาตกลงวาการตอระยะเวลาการเชาทั้งหมดจะมีระยะเวลาไมเกิน 30 ป 
กลาวคือ การตอระยะเวลาการเชาจะมีจํานวนไมเกิน 29 คร้ังนับจากระยะเวลา
การเชาคร้ังแรก 

คาเชาพื้นที่สวนกลางและการ
ชําระคาเชา 

 คาเชาคงท่ีอัตรา 456,000 บาทตอเดือน   
 ชําระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยสําหรับเดือนที่ไมไดมีการเชาพื้นที่

สวนกลางต้ังแตวันแรกของเดือนหรือไมไดมีการเชาจนถึงวันสุดทายของเดือน ผู
เชาพื้นที่สวนกลางตกลงชําระคาเชาตามสัดสวนจํานวนวันที่ผูเชาพื้นที่สวนกลาง
ไดทําการเชาพื้นที่สวนกลางในเดือนนั้นภายใน 15 วันนับจากวันสุดทายของ
เดือนหรือวันใหเชาสุดทาย 

 คาเชาคงที่จะปรับขึ้นในอัตรารอยละ 4 ทุกๆ คร้ังที่มีการตอระยะเวลาการเชาของ
สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง 

สิทธิของผูเชาพื้นที่ ผูเชาพื้นที่สวนกลางมีสิทธิในการนําพื้นที่สวนกลางไปใชในการจัดกิจกรรมตามธุรกิจ
ปกติ  ไดแก  การใหบ ริการพื้นที่ชั่วคราว  (Event) การจัดพื้นที่สงเสริมการขาย 
(Promotion) การใหบริการพื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา (Billboard) และมีสิทธิเรียกเก็บ
เงินประกันและคาบริการกับผูใชบริการ 

หนาที่ของผูเชาพื้นที่
สวนกลาง 

 ชําระคาเชาพื้นที่สวนกลาง 
 นําพื้นที่สวนกลางไปใชในการจัดกิจกรรมตามธุรกิจปกติ ไดแก การใหบริการ

พื้นที่ชั่วคราว (Event) การจัดพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion) การใหบริการ
พื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา (Billboard) และเรียกเก็บเงินประกันและคาบริการกับ
ผูใชบริการ 

 บํารุงรักษาซอมแซมพื้นที่สวนกลางใหอยูในสภาพดีและเหมาะสมตอการ
ใหบริการ 

 รับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนกลาง รวมถึง
คาใชจายเก่ียวกับการใหบริการพื้นที่ชั่วคราว (Event) การจัดพื้นที่สงเสริมการ
ขาย (Promotion)  และการใหบริการพื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา (Billboard) 

 ใหสิทธิผูประกอบการและลูกคาภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ไมวา
จะเปนสวนที่ เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกหรือสวนที่ ไมใช
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงผูประกอบการและลูกคาของ
โครงการในอนาคตซึ่งจะต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกับทรัพยสินที่ เชาและเปน
โครงการท่ีพัฒนาโดยผูใหเชาและบริษัทในเครือของผูใหเชา มีสิทธิใชถนนสวน
บุคคลซึ่งต้ังอยูในบริเวณภายในโครงการ ที่จอดรถ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ บนพื้นที่สวนกลางที่เก่ียวของรวมกัน 
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การโอนสิทธิการเชาและการ
ใหเชาชวง 

ผูเชาพื้นที่สวนกลางจะไมโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญาฉบับนี้หรือนําพื้นที่สวนกลาง
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนออกใหเชาชวงโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจาก
กองทุนรวม เวนแตการใหเชาเพื่อการจัดกิจกรรมตามท่ีกําหนดในสัญญาเชาพื้นที่
สวนกลางฉบับนี้ 

ภาษีอากร ผูเชาพื้นที่สวนกลางตกลงรับผิดชอบสําหรับภาษี คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใด
อันเก่ียวกับการเชาพื้นที่สวนกลาง รวมถึงภาษีปายที่เกิดขึ้น 

การเปล่ียนผูเชาพื้นที่
สวนกลาง 

กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณ
อักษรตอผูเชาพื้นที่สวนกลาง ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน หากปรากฎเหตุการณตามขอ 
1. (ง) ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา 

เหตุแหงการเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกไดโดยคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงหากเกิดเหตุการณใดๆ 
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ใหคูสัญญาท่ีเก่ียวของแจงการบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝาย
หนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 
1.  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) ผูเชาพื้นที่สวนกลางถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี 

(ข) มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูเชาพื้นที่สวนกลางตอศาลหรือหนวยงาน
ราชการที่ เก่ียวของซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถของผู เชาพื้นที่
สวนกลางในการชําระหน้ีหรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 

(ค) ผูเชาพื้นที่สวนกลางเปล่ียนแปลงผูบริหารในสวนที่เปนสาระสําคัญอัน
กอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญกับการปฏิบัติหนาที่ของผู
เชาพื้นที่สวนกลางตามสัญญานี้ 

(ง) กองทุนรวมใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางกองทุนรวม และบริษัท เค.
อี.รีเทล จํากัด  

(จ) ผูเชาพื้นที่สวนกลางไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ในสวน
ที่เก่ียวของกับการชําระคาเชาใหแกกองทุนรวมโดยจงใจหรือโดยทุจริต 

(ฉ) ผูเชาพื้นที่สวนกลางนําทรัพยสินที่เชาไปใชในทางที่ขัดตอศีลธรรมหรือไม
ชอบดวยกฎหมาย 

2. ผูเชาพื้นที่สวนกลางมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีที่กองทุนรวมถูกศาลส่ังพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกกองทุน
รวมหรือการชําระบัญชี 

3. คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก) กองทุนรวมเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม 
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(ข) อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนถูกทําลายท้ังหมดหรือไดรับความ
เสียหายอยางมีนัยสําคัญและกองทุนรวมไมประสงคที่จะจัดหาประโยชน
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนดังกลาวอีกตอไป อันเปนผลใหผูเชา
พื้นที่สวนกลางไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญาไดอีก
ตอไป 

(ค) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวของอันทําใหคูสัญญาฝายใด
ฝายหน่ึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในสวนที่เปนสาระสําคัญของ
สัญญานี้ 

(ง) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้ หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ (เวนแตกรณีที่
กําหนดในขอ 1 (จ)) ซึ่งการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุน หรือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงและคูสัญญาดังกลาวไมดําเนินการ
แกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจาก
คูสัญญาฝายที่ไมผิดสัญญาเปนลายลักษณอักษร 

(จ) กองทุนรวมไดดําเนินการขาย โอน ใหเชา โอนสิทธิการเชา หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เวนแตเปนการประกอบธุรกิจตามปกติ
หรือเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ฉ) กรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาของเดอะคริสตัล 
ผลของการเลิกสัญญา 1. นับแตวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา (ซึ่งรวมถึงกรณีอันเนื่องมาจากขอ 2.ของ

หัวขอการเลิกสัญญา) ใหถือวาคูสัญญาปราศจากภาระหนาที่ซึ่งจะตองผูกพัน
กันตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะไดรับคาเชาพื้นที่สวนกลาง
ตามสวนของระยะเวลาท่ีไดมีการเชาพื้นที่จริง โดยผูเชาพื้นที่สวนกลางจะชําระ
คาเชาดังกลาวใหแกกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตวันที่มีผลเปนการเลิก
สัญญา และไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายที่มิไดปฏิบัติผิดสัญญา ในการเรียกรอง
คาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงจากการที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญานี้ 

2. ผูเชาพื้นที่สวนกลางจะตองโอนเอกสารและส่ิงของดังตอไปน้ีใหแกกองทุนรวม 
หรือผูเชาพื้นที่สวนกลางใหม หรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด โดยไมชักชาแต
ทั้งนี้ไมเกิน 30 วันนับจากวันที่มีผลเปนการเลิกสัญญา 
(ก) สัญญาที่เขาทํากับผูใชบริการ 
(ข) เงินประกันคาบริการภายใตสัญญากับผูใชบริการ  
(ค) สัญญากับผูขายสินคาและบริการภายนอกและผูใหบริการสาธารณูปโภค

ที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนกลาง 
(ง) เอกสารขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนกลางและการ

ใหบริการพื้นที่สวนกลาง 
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3. เพื่อประโยชนในการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางตอเนื่อง 
คูสัญญาตกลงรวมกันวาในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามท่ีกําหนดในหัวขอ
การเลิกสัญญา (เวนแตจะเปนการบอกเลิกสัญญาตามขอ 1 (ก) (ข) หรือ (จ) 
หรือ 3 (ก) (ข) หรือ (ค) ในหัวขอการเลิกสัญญา) ผูเชาพื้นที่สวนกลางจะปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังผูเชาพื้นที่สวนกลางราย
ใหม อยางไรก็ดีการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะไมเกินกวา 180 วันนับจากวันที่มีผล
เปนการเลิกสัญญา แลวแตกรณี 
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของผูเชาพื้นที่สวนกลางไมวาระยะเวลาใดๆ ภายหลังจาก
ที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ
การเลิกสัญญา จะตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยคูสัญญาตก
ลงวาในระยะเวลา 180 วันดังกลาว คูสัญญายังคงมีสิทธิและหนาที่ตางๆ ตามที่
กําหนดในสัญญาฉบับนี้โดยสมบูรณทุกประการ และกองทุนรวมมีสิทธิไดรับคา
เชาพื้นที่สวนกลางในอัตราท่ีกําหนดไวภายใตสัญญาฉบับนี้โดยจะคํานวณคา
เชาเปนอัตราสวนของระยะเวลาตามท่ีไดมีการเชาพื้นที่จริง และ/หรือคาใชจาย 
และ/หรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นเนื่องจากการเชาพื้นที่สวนกลาง
ของผูเชาพื้นที่สวนกลางภายใตสัญญาฉบับนี้ 

เหตุสุดวิสัย 1.     เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาท้ังสองฝายไมตอง
รับผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะ
ประสบเหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําได
ในฐานะและภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัย
ธรรมชาติ  อัคคีภัย  น้ําทวม  แผนดินไหว หรือภัยพิบั ติที่ เกิดโดยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การ
นัดหยุดงาน การปดสถานท่ีทํางาน การกอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่น
ใดที่มีผลทํานองเดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุมได 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตน
ยอมหมายความรวมถึงการที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย  

2.     หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
ไมไดรับประโยชนตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะทบทวน
ขอกําหนดของสัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพื่อใหคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถ
ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม 
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โครงการคริสตลั ดีไซน เซ็นเตอร  
 

1. รางสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร 
นอกเหนือจากที่ระบุในตารางดานลาง ขอกําหนดและเงื่อนไขหลักอื่นในสาระสําคัญจะเหมือนกับรางสัญญาเชาที่ดินและ
พื้นที่ในอาคารของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยเปล่ียนคําที่อางอิงถึงโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปน
โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
ผูใหเชา บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่เชา  ที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 206174 และบางสวนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขที่ 823 และ 

252023  ต้ังอยูที่แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 
42 ไร 1 งาน 56.00 ตารางวา รวมถึงสวนควบของที่ดินดังกลาว (“ที่ดินที่เชา”)  

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินสวนทีก่องทุน
รวมเขาลงทุน  

(ไร-งาน-ตารางวา) 
823 3902 119 40-2-43.00 

252023 3903 120 1-1-65.00 
206174 41 22155 0-1-48.00 

เนื้อที่รวม 42-1-56.00 
 

หมายเหตุ: เนื่องจากท่ีดินอันเปนที่ ต้ังของโครงการซีดีซีอยูระหวางการรังวัด
แบงแยกโฉนด รายละเอียดของโฉนดที่ดินซ่ึงจะใชในการจดทะเบียนการเชาอาจมี
การเปล่ียนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 

 พื้นที่บางสวนของอาคารในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ต้ังอยูที่แขวงคลองจ่ัน 
เขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด 46,727.71 ตาราง
เมตร และเปนพื้นที่ใหเชาสุทธิ 29,006.78 ตารางเมตร รวมถึงสวนควบของบริเวณ
ดังกลาว  (“พ้ืนที่อาคารที่เชา”) ทั้งนี้แตไมรวมถึงเฟอรนิเจอร อุปกรณอํานวย
ความสะดวก และงานระบบตางๆที่ระบุในสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และ
งานระบบระหวางบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด และ
กองทุนรวม (“ทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงาน”) โดยพ้ืนที่อาคารที่เชาดังกลาวมี
รายละเอียดดังนี้ 

อาคาร พ้ืนที่ใชสอย  
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ  
(ตารางเมตร) 

อาคาร B 7,152.30 4,644.40 
อาคาร C 6,050.78 4,321.74 
อาคาร D 6,963.53 3,473.28 
อาคาร E 3,291.13 1,458.56 
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อาคาร F  3,322.24 2,345.29 
อาคาร G 1,990.00 1,887.00 
อาคาร J1 1,014.00 872.47 
อาคาร J2 1,696.22 1,179.61 
อาคาร K1 1,863.23 952.55 
อาคาร K2 1,698.00 1,008.13 
อาคาร K3 1,900.00 949.59 
อาคาร K4 1,752.00 937.71 
อาคาร K5 1,040.00 919.57 
อาคาร L1 1,100.65 487.69 
อาคาร L2 1,400.00 654.19 
อาคาร L3 1,726.00 947.55 
อาคาร L4 1,702.00 901.82 

Kiosk นอกอาคาร 1,065.63 1,065.63 
รวม 46,727.71 29,006.78 

 พื้นที่จอดรถจํานวน 384 คัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่เชา 
เงื่อนไขกอนการจดทะเบียน
การเชา 

8.   มีการเขาทําสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
ระหวางกองทุนรวม และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 

คาเชาและการชําระคาเชา 2,211,230,000 บาท โดยชําระท้ังจํานวนใหแกผูใหเชาเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการ
เชา 

การบริหารและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่เชา 

สัดสวนของคาใชจายที่กองทุนรวมตองรับผิดชอบอยูที่รอยละ 63.07 (รวมพื้นที่อาคาร 
E ชั้น 2 และ 3) ณ วันที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในทรัพยสินคร้ังแรก  

เหตุแหงการเลิกสัญญา 9. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของ 
(ก)   บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดหรือบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด ภายใตสัญญา

ซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ  และงานระบบ ระหวาง บริษัท เค.อี. รีเทล 
จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการซื้อ
ขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบของโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

 

2. รางสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ 
นอกเหนือจากที่ระบุในตารางดานลาง ขอกําหนดและเง่ือนไขหลักอื่นในสาระสําคัญจะเหมือนกับรางสัญญาซ้ือขาย
เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยเปล่ียนคําที่อางอิงถึงโครงการศูนยการคา 
เดอะ คริสตัลเปนโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
ผูขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
ผูซื้อ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
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ทรัพยสินที่ซื้อขาย เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็น
เตอร เวนแตมิเตอรน้ําประปาและไฟฟาซ่ึงบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัดจะคงเปนคูสัญญา
กับผูใหบริการสาธารณูปโภคเพื่อที่บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัดจะประกอบกิจการที่เปนการ
ใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร  

ราคาซื้อขาย  ราคาสุทธิ 135,890,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท เค.
อี. รีเทล จํากัด 

 ราคาสุทธิ 104,860,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท 
เบญจกิจพัฒนา จํากัด 

โดยชําระทั้งจํานวนใหแกผูขายเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดิน
และพ้ืนที่ในอาคาร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุน
รวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") ซึ่งใหถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ ("วันที่สัญญามีผลใชบังคับ")  

 

3. รางสัญญาเชาเหมางานระบบ  
นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางดานลาง ขอกําหนดและเง่ือนไขหลักอื่นในสาระสําคัญจะเหมือนกับรางสัญญาเชาเหมางาน
ระบบของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยเปล่ียนคําที่อางอิงถึงโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปนโครงการ
คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
ผูใหเชางานระบบ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ผูเชางานระบบ บริษัท เค.อี.รีเทล  จํากัด 
ทรัพยสินที่เชา งานระบบโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ซึ่งโดยหลักประกอบไปดวย ระบบไฟฟา 

ระบบน้ําประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและ
บันไดเล่ือน เปนตน (“งานระบบ”) 

ระยะเวลาการเชา 12 เดือน นับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ใน
อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะ
ผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") 

คาเชางานระบบ 
และการชําระคาเชา 

คาเชาคงที่ 
 อัตรา 848,000 บาทตอเดือน   

เหตุแหงการเลิกสัญญา 3. คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ฉ) กรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

 

4. รางสัญญาเชาพ้ืนที่สวนกลาง 
นอกเหนือจากที่ระบุในตารางดานลาง ขอกําหนดและเง่ือนไขหลักอื่นในสาระสําคัญจะเหมือนกับรางสัญญาเชาพื้นที่
สวนกลางของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยเปล่ียนคําที่อางอิงถึงโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปนโครงการ
คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
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โครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลและโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร  
 

1. รางสัญญาตกลงกระทําการ 

ผูใหเชาพื้นที่สวนกลาง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ผูเชาพื้นที่สวนกลาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด 
พื้นที่ที่เชา พื้นที่สวนกลางในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ซึ่งเปนทรัพยสินที่กองทุนรวมเชา

ภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดใน
ฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็น

เตอร") รวมเนื้อที่ประมาณ 55,753.53 ตารางเมตร (แบงเปนพื้นที่สวนกลางในอาคาร 
17,720.93 ตารางเมตร พื้นที่สวนกลางระหวางอาคาร 24,211.50 และพ้ืนที่ถนนและ
ทางสัญจร 13,821.10 ตารางเมตร) 

ระยะเวลาการเชา 12 เดือน นับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาของคริสตัล 
ดีไซน เซ็นเตอร  

คาเชาพื้นที่สวนกลางและ
การชําระคาเชา 

 คาเชาคงท่ีอัตรา 961,000 บาทตอเดือน   

เหตุแหงการเลิกสัญญา 3. คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ฉ) กรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

ผูใหสัญญา บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด 
ผูรับสัญญา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ระยะเวลาของสัญญา สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใต (ก) 

สัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางบริษัท 
เกียรติสหมิตร จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของ

เดอะคริสตัล") และ (ข) สัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน 
เซ็นเตอร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมใน
ฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") (รวมเรียกวา "สัญญาเชา

ที่ดินและพ้ืนที่ในอาคาร") และสัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดลงเมื่อสัญญาเชาที่ดินและ
พื้นที่ในอาคารทั้งสองฉบับดังกลาวครบกําหนดหรือส้ินสุดลงโดยไมมีการตอระยะเวลา
การเชาออกไป  

ขอตกลงเร่ืองที่จอดรถ  นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีต้ังอยูบนบางสวนของที่ดินที่ไดมีการจดทะเบียนการ
เชาระยะยาวใหแกกองทุนรวม ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการจัดหาที่จอดรถ ("ที่
จอดรถเพ่ิมเติม") ใหแกกองทุนรวมตลอดอายุสัญญาเชา ดังนี้ 
(ก) ตลอดอายุสัญญาเชาของเดอะคริสตัล ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการให

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล มีที่จอด
รถยนตใหบริการแกผูประกอบการและลูกคาในบริเวณขางเคียง ในจํานวน
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ไมนอยกวา 223 คัน 
(ข) ตลอดอายุสัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน  เซ็นเตอร ผูใหสัญญาตกลง

ดําเนินการใหทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็น
เตอร มีที่จอดรถยนตใหบริการแกผูประกอบการและลูกคาในบริเวณ
ขางเคียง ในจํานวนไมนอยกวา 220 คัน 

 ทั้งนี้ หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาตองการใชบริเวณที่จอด
รถเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆก็ตาม ผูใหสัญญา
ตกลงจะจัดหาที่จอดรถแหงใหมมาเสนอใหแกกองทุนรวมเห็นชอบ โดยที่จอดรถ
แหงใหมจะตองไมกอภาระเกินสมควรแกผูประกอบการและลูกคาของทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมเชา และจํานวนท่ีจอดรถจะตองไมนอยจํานวนท่ีจอดรถเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประสงคจะใหมีการเรียกเก็บคาจอดรถภายในโครงการ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ/หรือโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ผูใหสัญญา
จะแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหกองทุนรวมทราบลวงหนาและ
คูสัญญาตกลงจะพิจารณาและเจรจาเพื่อหาขอสรุปรวมกัน  ทั้งนี้  เวนแต
คูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น คูสัญญาจะมีสิทธิไดรับรายไดจากการเก็บคา
จอดรถหลังหักคาใชจายที่ เก่ียวของ ตามสัดสวนจํานวนท่ีจอดรถที่ ระบุ
ใบอนุญาตกอสรางระหวางทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน และทรัพยสินที่กองทุน
รวมไมไดลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ/หรือ โครงการคริสตัล 
ดีไซน เซ็นเตอร (แลวแตกรณี) 

ขอตกลงเร่ืองการถือครอง
หนวยลงทุน 

 ภายในระยะเวลา 10 ปนับจากสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช ("ระยะเวลาถือครอง
หนวยลงทุน") ผูใหสัญญาตกลงรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมซึ่งออกและเสนอขายในครั้งนี้ ใหอยูในความครอบครองของกลุมเค.อี.
แลนด โดยมีสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 30 ของหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขาย อยางไรก็ตาม หากภายในระยะเวลา
ถือครองหนวยลงทุน กองทุนรวมประสงคจะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ผูใหสัญญาอาจไม
จองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงออกและเสนอขายในคร้ังใหมนี้ได แตผูให
สัญญาจะตองรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายหลังจาก
การออกและเสนอขายในครั้งใหมน้ีใหอยูในความครอบครองของกลุมเค.อี.แลนด
ไมนอยกวารอยละ 20 ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขาย
ทั้งหมดในระหวางชวงระยะเวลาถือครองหนวยลงทุน 

 ตลอดระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวขางตน กลุมเค.อี.แลนด 
ตกลงจะไมขาย หรือ โอนหนวยลงทุน หรือนําหนวยลงทุนไปจํานําหรือกอภาระ
ผูกพันใดๆ จนทําใหกลุมเค.อี.แลนดถือครองหนวยลงทุนรวมกันตํ่ากวาสัดสวนที่
กําหนดไวขางตน เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก
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กองทุนรวม 
ขอตกลงเร่ืองสิทธิในการลงทุน 
(Right to Invest) 

ผูใหสัญญาตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุนรวม ดังตอไปน้ี เวนแตจะ
มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎระเบียบอื่น
ใดท่ีมีผลใชบังคับทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมจากทรัพยสินท่ีมีอยูได 
 ผูใหสัญญา หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) 

แกกองทุนรวม ในโครงการพัฒนาโรงภาพยนตรและพ้ืนท่ีคาปลีกสําหรับโครงการ 
เดอะ คริสตัล และโครงการพัฒนาโชวรูมและอาคารสํานักงานใหเชาสําหรับโครงการ
คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร บนพ้ืนท่ีท่ีไมใชทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกโดยการ
ใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ดังกลาวแกกองทุนรวมจะมีระยะเวลา 3 ปนับ
จากวันท่ีโครงการท่ีระบุขางตนเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปเปนคร้ังแรกอยางเปน
ทางการ 

 ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก ผูใหสัญญา หรือ
บริษัทในเครือของผูใหสัญญาตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุน
รวม ในโครงการประเภทธุรกิจคาปลีก (Retail Property) ท่ีผูใหสัญญา หรือบริษัทใน
เครือของผูใหสัญญาอาจพัฒนาขึ้น และโครงการดังกลาวต้ังอยูในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร
ของโครงการ เดอะ คริสตัล หรือโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมใชสิทธิในการลงทุนในโครงการตามท่ีระบุขางตน เงื่อนไขการลงทุนจะ
เปนไปตามท่ีตกลงกันระหวางกองทุนรวมและเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หากกองทุนรวม
และเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมสามารถตกลงเร่ืองมูลคาทรัพยสินได แตละฝายจะ
ดําเนินการแตงต้ังผูประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีอยูในรายชื่อท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และใชราคาเฉลี่ยของผูประเมินท้ังสองฝาย
เปนราคาท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดทําการแปลงสภาพเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ผูใหสัญญาตกลงจะใหสิทธิดังกลาวแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยดวย 

ขอตกลงเร่ืองสิทธิท่ีจะ 
ป ฏิ เส ธ ก อ น  (Right of First 
Refusal) 

 

ผูใหสัญญาตกลงใหสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทุนรวมดังตอไปน้ี 
เวนแตจะมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎระเบียบอื่นใดท่ีมีผลใชบังคับทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมจากทรัพยสินท่ีมีอยูได 
 หากผูใหสัญญา หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาประสงคท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์หรือให

สิทธิการเชา (เวนแตเปนการใหสิทธิการเชาแกผูเชารายยอย) ในท่ีดินหรือพ้ืนท่ีภายใน
อาคารหรืออาคารของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ โครงการคริสตัล ดีไซน 
เซ็นเตอร ในสวนท่ีไมใชทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก ใหแกบุคคลใดๆ ภายใน
ขณะที่สัญญาเชาท่ีดินและพ้ืนท่ีอาคารในโครงการดังกลาวยังมีผลใชบังคับอยู (รวมถึง
ระยะเวลาการเชาท่ีมีการตอออกไป)  
 
ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอ
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ไปยังกองทุนรวม โดยระบุขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาว
เพื่อใหกองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับ
ขอเสนอดังกลาวโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูใหสัญญาหรือบริษัทใน
เครือของผูใหสัญญา ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจึงจะสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ (ก) จะตองเปนการ
โอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอกภายในระยะเวลา 180 วันนับ
จากจากวันที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว และ (ข) ผูใหสัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผูใหสัญญาไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชา
ดังกลาวบนเงื่อนไขที่ดีกวา (ในมุมมองของผูรับสิทธิ) ที่ไดมีการเสนอใหแกกองทุน
รวม (รวมเรียก (ก) และ (ข) วา "เงื่อนไขการโอน") (ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใช
สิทธิในการลงทุน (Right to Invest)) 

 หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาประสงคที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือ
ใหสิทธิการเชา (เวนแตเปนการใหสิทธิการเชาแกผูเชารายยอย) ในที่ดินหรือพื้นที่
ภายในอาคารหรืออาคารที่ระบุในสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร ใหแกบุคคล
ใดๆ ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาการเชา (รวมถึงระยะเวลาการเชาที่ มีการตอ
ออกไป) ตามสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือ
ของผูใหสัญญาจะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุนรวม โดยระบุ
ขอกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณา
รับขอเสนอกอน ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาวโดยการแจง
เปนลายลักษณอักษรแกผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญา ผูให
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิ
การเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขการโอน 

 หากผูให สัญญาหรือบริษัทในเครือของผูให สัญญามีโครงการในลักษณะ
ศูนยการคา และศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ีมอลล อยูแลวในปจจุบัน หรือจะ
ทําการพัฒนาโครงการดังกลาวขึ้นในภายหนา หรือมีหรือจะมีผลประโยชนอยูใน
โครงการลักษณะดังกลาวใดต้ังแตรอยละ 50 ของผลประโยชนทั้งหมดในโครงการ
นั้นและผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาประสงคจะโอนกรรมสิทธิ์
หรือใหสิทธิการเชาในท่ีดินหรือพื้นที่ภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการ
ดังกลาว ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจะตองทําหนังสือแจงเปน
คําเสนอไปยังกองทุนรวมโดยระบุขอกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธ
ไมรับขอเสนอดังกลาวโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูใหสัญญาหรือบริษัท
ในเครือของผูใหสัญญา ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจึงจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งนี้  
ภายใตเงื่อนไขการโอน  
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ในกรณี ท่ีกองทุนรวมรับขอเสนอภายใตสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธกอนตามท่ีระบุขางตน  การ
ดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบั งคับเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม สวนในกรณีท่ีกองทุนรวม
ปฏิเสธไมรับขอเสนอและครบระยะเวลา 180 วันภายใตเงื่อนไขการโอนแลว ผูใหสัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผูใหสัญญาจึงมีสิทธิโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก
บนเง่ือนไขท่ีดีกวา (ในมุมมองของผูรับสิทธิ) ท่ีไดมีการเสนอใหแกกองทุนรวม 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดทําการแปลงสภาพเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ผูใหสัญญาตกลงจะใหสิทธิดังกลาวแกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยดวย 

การแปลงสภาพเปนทรัสตเพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Investment 
Trust)  

กองทุน รวมอาจมี ขอจํ า กัดในการลงทุ น ในอ สังหาริมทรัพยห รือ สิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมในอนาคตหากกองทุนรวมตองเพ่ิมทุนหรือกูยืมเงินเพ่ือไปลงทุน
และการลงทุนเกิดขึ้นหลังจากป พ.ศ. 2556 ซึ่งในกรณีดังกลาว กองทุนรวมตองไดรับมติ
อนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เพ่ือทําการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment 
Trust) กอนที่จะสามารถทําการเพ่ิมทุนหรือกูยืมเงินเพ่ือไปลงทุนเพ่ิมเติมได โดยเง่ือนไข
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพ่ือที่จะใชสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ขางตน ผูให
สัญญาตกลงใหคํามั่นวากลุมเค.อี.แลนดที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้นจะ
ลงมติสนับสนุนการแปลงสภาพดังกลาว ภายใตเง่ือนไขวาการดําเนินการดังกลาวไมขัด
กับหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของ 

ความชวยเหลือทางการเงิน ผูใหสัญญาจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกกองทุนรวม ในกรณีดังตอไปนี้ 
 ในกรณีที่ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกเสียหายหรือถูกทําลาย และ

กองทุนรวมมีหนาที่ตองกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินดังกลาวตามที่กําหนดใน
สัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่ในอาคาร และคากอสราง หรือคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการกอสราง และ/หรือการซอมแซมมีจํานวนเกินกวาเงินคาสินไหม
ทดแทนพ้ืนฐานที่กองทุนรวมไดรับ ผูใหสัญญาตกลงทดรองจายเงินในจํานวนที่
กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบแทนกองทุนรวมไปกอน โดยที่กองทุนรวมตกลงจะ
ชําระคืนเงินใหแกผูใหสัญญาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผูใหสัญญาไดจายเงินทด
รองจายไป พรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาวในอัตรา
เทากับตนทุนในการกูยืมเงิน (Cost of Borrowing) ของผูใหสัญญาที่ไดใชเพ่ือการ
จายเงินทดรองจายโดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรองจายเงินดังกลาวจนถึงวันที่
กองทุนรวมไดชําระคืนเงินทดรองจายใหแกผูใหสัญญา ทั้งนี้ ผูใหสัญญาและกองทุน
รวมจะรวมกันพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่ 
 
เหมาะสมเพ่ือการชําระคืนเงินทดรองจายดังกลาว อนึ่ง กอนการใชสิทธิดังกลาว
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ขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพ่ือใหที่ประชุมผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติกอน  

 ในกรณีที่กองทุนรวมยังไมสามารถตกลงเร่ืองคาสินไหมทดแทนกับผูรับประกันภัยได
หรือในกรณีที่ไดรับเงินคาสินไหมทดแทนลาชากวากําหนด ผูใหสัญญาตกลงทดรอง
จายเงินในจํานวนที่กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบดังกลาวแทนกองทุนรวมไปกอน
โดยกองทุนรวมจะชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ภายหลังจาก
กองทุนรวมไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยโดยไมชักชา พรอมทั้ง
ชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการกูยืม
เงิน (Cost of Borrowing) ของผูใหสัญญาโดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรอง
จายเงินดังกลาวจนถึงวันที่กองทุนรวมไดชําระคืนเงินทดรองจายใหแกผูใหสัญญา 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชําระคืนเงินทดรองจายและเงินชดเชยคาใชจายดังกลาว
จะตองไมเกินกวา 6 เดือนนับจากวันที่ผูใหสัญญาไดจายเงินทดรองจายไป อนึ่ง ผูให
สัญญาและกองทุนรวมอาจพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือการชําระ
คืนเงินทดรองจายดังกลาวหากเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากผูรับประกันภัยไม
เพียงพอหรือลาชา  

 การที่ผูใหสัญญาทดรองจายเงินในจํานวนที่กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบแทน
กองทุนรวมไปกอนทั้งสองกรณีขางตนและกองทุนรวมไมสามารถชําระคืนเงิน
จํานวนดังกลาวใหแกผูใหสัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนด กองทุนรวมตกลงลดสัดสวน
พ้ืนที่การลงทุนของกองทุนรวมในโครงการภายใตสัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่ในอาคาร
ตามสูตรที่คูสัญญาจะตกลงกัน ทั้งนี้ การลดสัดสวนพ้ืนที่การลงทุนของกองทุนรวม
ดังกลาวจะเปนไปภายใตกรอบของกฎหมายที่เก่ียวของและเปนไปตามที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอตกลงเร่ืองคาใชจายของ
โครงการในอนาคต 

หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาทําการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ภายในบริเวณโครงการเดอะ คริสตัล หรือโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ผูใหสัญญา
หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆท่ีเกิดขึ้น
จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
ในกรณีที่ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญามีความประสงคจะใชทรัพยสิน
ของกองทุนรวม หรือทรัพยสินที่กองทุนรวมครอบครองตามสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่
ในอาคารเพ่ือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในบริเวณโครงการเดอะ คริสตัล หรือ
โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาตกลง
จะเจรจากับกองทุนรวมเพื่อตกลงเรื่องคาใชจายท่ีผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของ
ผูใหสัญญาจะตองชําระแกกองทุนรวมในอัตราท่ีเหมาะสมสําหรับการใชทรัพยสินของ
กองทุนรวม หรือทรัพยสินที่กองทุนรวมครอบครองตามสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ใน
อาคารตอไป 

ขอตกลงเร่ืองการใชชื่อและ
เคร่ืองหมายการคา 

ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการใหบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด ใหสิทธิแกกองทุนรวมใน
การใชเคร่ืองหมายการคาประเภทเคร่ืองหมายบริการคําวา "C" "THE CRYSTAL" 
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 "CDC"  และ "CRYSTAL DESIGN CENTER" เพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวม
ในประเทศไทย โดยใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายการคาที่กองทุนรวมจะเขาทํากับบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดทุกประการ 

คาใชจายที่เก่ียวของกับการ
จัดต้ังและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม 

ผูใหสัญญาในฐานะผูสนับสนุนของกองทุนรวม (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบคาใชจาย
ที่ เก่ียวของกับการจัดต้ังและการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  เชน 
คาใชจายในการจัดจําหนายหนวยลงทุน คาที่ปรึกษาทางการเงิน  คาผูสอบบัญชี เปน
ตน เปนจํานวนตามที่คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลง
รับผิดชอบคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับจัดต้ังและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ 

การซื้อคืนทรัพยสินจาก
กองทุนรวม 

ในกรณีที่สัญญาเชาของเดอะคริสตัลหรือสัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอรส้ินสุด
ลงอันเน่ืองจากการครบระยะเวลาเชา กองทุนรวมตกลงจะจําหนายทรัพยสินที่ซื้อขาย
กันตามสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบระหวางบริษัท เค.อี. รีเทล 
จํากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และกองทุนรวม หรือสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร 
อุปกรณ และงานระบบระหวางบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา 
จํากัด และกองทุนรวม (แลวแตกรณี) หรือทรัพยสินอื่นใดที่มีการใชประโยชนใน
ลักษณะเดียวกัน ใหแกผูใหสัญญาและผูใหสัญญาตกลงซ้ือทรัพยสินดังกลาวจาก
กองทุนรวม ตามสภาพของทรัพยสินที่มีการใชงานจริงอยูในขณะน้ัน ในราคาตาม
บัญชีของทรัพยสินดังกลาวหักดวยคาเส่ือมราคาท่ีคิดตามระยะเวลา 5 ปสําหรับ
ทรัพยสินประเภทเฟอรนิเจอรและอุปกรณ และ 20 ป สําหรับทรัพยสินประเภทงาน
ระบบ หรือตามราคาอื่นใดตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

เหตุผิดสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี ้
1. ในกรณีที่ผูใหสัญญาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวใน

สัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และผูใหสัญญาไมสามารถ
ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับ
แจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญา
ไดตกลงกัน  

2. ในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยู
ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของผูให
สัญญา ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูใหสัญญาในการ
ชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวใน
สัญญาน้ี หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับ
แจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญา
ไดตกลงกัน เวนแตกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
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สัญญาฉบับนี้เปนผลเน่ืองมาจากผูใหสัญญา ผูใหเชา ผูเชางานระบบ ผูเชาพื้นที่
สวนกลาง หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยจงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร 
สัญญาเชาเหมางานระบบ สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง สัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

4. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของ 
(ก)      บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร 

ระหวาง บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการ
เชาที่ดินและอาคารของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

(ข)      บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร 
ระหวาง บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการ
เชาที่ดินและอาคารของโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร   

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1. ขอ  2. หรือขอ 4. ของหัวขอเหตุผิด
สัญญา กองทุนรวมมีสิทธิ 
(ก) เรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัด

เกิดขึ้นนั้น  หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการ

เรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัด
เกิดขึ้นนั้น 

2. ในกรณีที่ เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3. ของหัวขอเหตุผิดสัญญา ผูให
สัญญาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว และไมมีผลใหผูให
สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดหรือทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง ทั้งนี้ ไม
ตัดสิทธิของผูใหสัญญาในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอัน
เกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

3. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมไดแจงใหผูใหสัญญาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 
ให ถือวาสัญญาฉบับนี้ ส้ินสุดลง โดยที่ คู สัญญาแตละฝายไม มี สิทธิ เรียก
คาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งได  

เหตุสุดวิสัย 1. เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาท้ังสองฝายไมตองรับ
ผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบ
เหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําไดในฐานะ
และภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการ
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อื่นใดของรัฐซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 
น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติที่ เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถ
หลีกเล่ียงได สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปด
สถานที่ทํางาน การกอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่นใดที่มีผลทํานอง
เดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุมได 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอม
หมายความรวมถึงการที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคู สัญญาฝายใดฝายหนึ่งไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมได
รับประโยชนตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงท่ีจะทบทวนขอกําหนด
ของสัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพื่อใหคูสัญญาท้ังสองฝายสามารถดําเนินการใดๆ
เพื่อประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม 

 

2. รางสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 
ผูใหอนุญาต   บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
ผูรับอนุญาต กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายการคาประเภทเคร่ืองหมายบริการคําวา "C" "THE CRYSTAL" "CDC"  

และ "CRYSTAL DESIGN CENTER" 
การอนุญาตใหสิทธิ ผูใหอนุญาตตกลงใหสิทธิแกกองทุนรวมในเคร่ืองหมายการคาเพื่อเปนช่ือของกองทุน

รวม (ซึ่งรวมถึงการใชในเอกสารอื่นๆ ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับกองทุนรวม) และใชใน
การดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ่งไดแกการใหเชาพื้นที่ในโครงการ
ศูนยการคา  เดอะ  คริสตัลและโครงการคริสตัล  ดีไซน  เซ็นเตอร (รวมเรียกวา 
“โครงการฯ”) หรือการดําเนินธุรกิจอื่นในโครงการดังกลาว  
การมอบสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาตามที่กลาวขางตนจะมีผลนับต้ังแตวันที่
สัญญามีผลใชบังคับจนถึง (ก) วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชา
ที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางบริษัท เกียรติสห
มิตร จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาโครงการเดอะ 

คริสตัล") สําหรับเคร่ืองหมายการคาโครงการเดอะ คริสตัล และ (ข) วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็น
เตอร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผู
เชา ("สัญญาเชาโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") สําหรับเคร่ืองหมายการคา
โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

คาสิทธิ กองทุนรวมตกลงชําระคาสิทธิจํานวน 10,700,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแก
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ผูใหอนุญาต ณ วันที่สัญญามีผลใชบังคับ โดยคาสิทธิจะแบงเปน 
(ก) คาสิทธิสําหรับเคร่ืองหมายการคาโครงการเดอะ คริสตัล จํานวน 5,350,000 บาท 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
(ข) คาสิทธิสําหรับเคร่ืองหมายการคาโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร จํานวน  

5,350,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  
คํารับรองและคํายืนยันของ
ผูใหอนุญาต   

 ผูใหอนุญาตเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 ผูใหอนุญาตจะดําเนินการตออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคากับกรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตลอดระหวางที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ 
การเลิกสัญญา 1. สัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดเม่ือสิทธิการเชาภายใต (ก) สัญญาเชาโครงการเดอะ 

คริสตัล และ (ข) สัญญาเชาโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ไดส้ินสุดลง   
 ในกรณีที่สัญญาเชาโครงการขางตนฉบับใดฉบับหนึ่งครบกําหนดหรือส้ินสุดลง   

("สัญญาเชาโครงการฉบับที่ เลิก") สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาสําหรับ
โครงการฯนั้นจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ แตสัญญาฉบับนี้จะยังมีผลบังคับตอไป
สําหรับสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาสําหรับโครงการฯที่สัญญาเชาโครงการยัง
ไมครบกําหนดหรือส้ินสุดลง  

 หากสัญญาเชาโครงการฉบับที่เลิกนั้นไดส้ินสุดลงอันเนื่องมาจากความผิดของ
คูสัญญาฝายท่ีไมใชกองทุนรวม ผูใหอนุญาตจะคืนคาสิทธิสําหรับโครงการฯ
ดังกลาวแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการอนุญาตที่เหลืออยู  

2. หากสัญญาเชาโครงการฉบับใดมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป คูสัญญาตกลง
ตอระยะเวลาการอนุญาตสําหรับโครงการที่ สัญญาเชาโครงการมีการตอ
ระยะเวลาการเชาออกไปดังกลาว ตามเงื่อนไขและคาสิทธิที่คูสัญญาจะตกลงกัน 

3. เหตุการณอยางใดอยางหน่ึงตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ถือเปนเหตุแหงการ
เลิกสัญญาฉบับนี้ 
(ก) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ซึ่ง

กอให เกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวมหรือ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือคูสัญญาอีกฝายหน่ึง และคูสัญญา
ดังกลาวไมดําเนินการแกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 วันนับจาก
วันที่ไดรับแจงจากคูสัญญาฝายที่ไมผิดสัญญาเปนลายลักษณอักษร 

(ข) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม และกองทุนรวมไดแจงใหผูใหเชาภายใตสัญญาเชาโครงการ
ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3 (ก) สัญญาฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกได
โดยคูสัญญาฝายที่ไมผิดสัญญาดวยการแจงบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝาย
หนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้ ไมตัด
สิทธิของคู สัญญาฝายที่ ไม ผิดสัญญาในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือ
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คาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น และหากผูใหอนุญาตเปน
ฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหอนุญาตไมมีหนาที่ในการคืนคาสิทธิแกกองทุนรวม 
แตหากกองทุนรวมเปนฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหอนุญาตจะคืนคาสิทธิแก
กองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการอนุญาตที่เหลืออยู 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3 (ข)  คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีสิทธิ
เลิกสัญญาไดดวยการแจงบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายหน่ึงทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน และผูใหอนุญาตไมมีหนาที่ใน
การคืนคาสิทธิแกกองทุนรวม 

เหตุสุดวิสัย 1. เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาท้ังสองฝายไมตองรับ
ผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบ
เหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลท่ัวไปจะทําไดในฐานะ
และภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการ
อื่นใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 
น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติที่ เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถ
หลีกเล่ียงได สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปด
สถานที่ทํางาน การกอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่นใดที่มีผลทํานอง
เดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุมได 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอม
หมายความรวมถึงการที่ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2.    หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมไดรับ
ประโยชนตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงท่ีจะทบทวนขอกําหนด
ของสัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพื่อใหคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถดําเนินการใดๆ
เพื่อประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม 
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3.9 การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  

การลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมโดยการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่ในอาคารบางสวน และการซ้ือเฟอรนิเจอร 
อุปกรณและงานระบบที่มีผูใหเชาและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เปนเจาของกรรมสิทธิ์อยูกอนวันที่กองทุน
รวมเขาลงทุนคร้ังแรก รวมไปถึงการทําธุรกรรมตางๆ หลังจากการลงทุนคร้ังแรก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่ในอาคารบางสวนของโครงการ The Crystal 
และ CDC โดยการทําสัญญาเชากับเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนา ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองบริษัท
เปนผูถือหุนในเคอีอาร โดยแตละบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของเคอีอาร (ขอมูลจากบัญชีรายช่ือผูถือหุนของเคอีอาร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555) นอกจากนี้
ทั้งสามบริษัทยังมีกรรมการและผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกัน  

2. กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบ เพื่อวัตถุประสงคใน
การอํานวยความสะดวกในโครงการ The Crystal จากเคอีอารและเกียรติสหมิตร และโครงการ CDC 
จากเคอีอารและเบญจกิจพัฒนา ซึ่งทั้งเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนาเปนผูถือหุนในเคอีอาร โดย
แตละบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของเคอีอาร (ขอมูลจากบัญชี
รายช่ือผูถือหุนของเคอีอาร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555) นอกจากนี้ ทั้งสามบริษัทยังมีกรรมการ
และผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกัน  

3. กองทุนรวมจะชําระคาสิทธิในเคร่ืองหมายการคาประเภทเคร่ืองหมายคําวา “C” “THE CRYSTAL” 
“CDC” และ “CRYSTAL DESIGN CENTER” เพื่อเปนช่ือของกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงการใชในเอกสาร
อื่นๆ ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับกองทุนรวม) และใชในการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศซ่ึง
ไดแกการใหเชาพื้นที่ในโครงการ The Crystal และ CDC หรือการดําเนินธุรกิจอื่นในโครงการดังกลาว 
เปนมูลคารวมเทากับ 10.7 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหกับเกียรติสหมิตรซ่ึงเปนผูถือหุนในเคอี
อาร โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของเคอีอาร (ขอมูลจากบัญชี
รายช่ือผูถือหุนของเคอีอาร ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555) นอกจากน้ี ทั้งสองบริษัทยังมีกรรมการ
และผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกัน  

ทั้งนี้ การชําระคาสิทธิดังกลาวเปนส่ิงที่พึงควรกระทําเนื่องจากในทางภาษีอากรการใหสิทธิในการใช
เคร่ืองหมายการคาควรมีคาตอบแทน อีกทั้งมูลคารวมท่ีกองทุนรวมจะชําระเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิ
ดังกลาวคิดเปนเพียงรอยละ 0.3 ของมูลคาทั้งหมดในการลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จึงเห็นวาการทําธุรกรรมดังกลาวมีจําเปนและเหมาะสม 

มูลคาที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกในสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่ในอาคารบางสวน (ตาม
ขอ 1.) ตลอดจนกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณและงานระบบ (ตามขอ 2.) และเคร่ืองหมายการคา 
(ตามขอ 3.) ของโครงการ The Crystal และ CDC จะไมเกินรอยละ 110 ของมูลคาประเมินขั้นตํ่าของ
แตละโครงการระหวางผูประเมินคาทั้ง 2 ราย 
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4. หลังจากท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว กองทุนรวมจะแตงต้ัง
ใหเคอีอารเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยทางกองทุนรวมจะกําหนดโครงสราง
คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่จะชวยสรางแรงจูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยพยายามเพิ่ม
รายได ลดคาใชจาย และดูแลสภาพของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งจะเปนผลดีกับผูถือหนวยลงทุน 
ตามรายละเอียดที่เปดเผยในหัวขอ 28.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการและผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยทั้งสองรายไดคํานึงถึงโครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยในการคํานวณมูลคาของโครงการ The Crystal และ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุนคร้ังแรกแลว 

5. หลังจากที่กองทุนรวมไดลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว กองทุนรวมจะใหสิทธิ
กับเคอีอารในการเชาเหมางานระบบของโครงการ The Crystal และ CDC ในสวนที่กองทุนรวมเปนผู
ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อใหเคอีอารเปนผูใหบริการทั่วไปและใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยใน
โครงการดังกลาว โดยกําหนดใหเคอีอารจายคาตอบแทนในการเชาเหมางานระบบของท้ังสองโครงการ
ใหแกกองทุนในรูปแบบคาเชาคงที่และคาเชาผันแปรที่อิงกับรายไดที่เคอีอารไดจากการใหบริการแกผู
เชารายยอยในแตละโครงการ  ซึ่งเคอีอารจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนใหญจากการใหบริการและ
ใหบริการสาธารณูปโภค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวขอ 3.7 และ 3.8) โดยการจัดโครงสรางดังกลาว
จะทําใหกองทุนรวมมีความเส่ียงที่ลดลงจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการใหบริการท่ัวไปและ
ใหบริการสาธารณูปโภค 

6. หลังจากที่กองทุนรวมไดลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว กองทุนรวมจะใหสิทธิ
กับเคอีอารในการเชาพื้นที่สวนกลางของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก โดยเคอีอารจะนํา
พื้นที่ดังกลาวไปหาประโยชนในเชิงพาณิชย เชน การจัดงานแสดงหรือเปดตัวสินคา นิทรรศการ และ
กิจกรรมตางๆ รวมถึงการหาประโยชนจากปายท่ีใชสําหรับโฆษณาในพื้นที่ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรก ซึ่งเคอีอารจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาวเอง โดยที่เคอี
อารจะจายคาตอบแทนในการใชสิทธิบนพื้นที่สวนกลางดังกลาวใหแกกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการเห็น
วาการใหเชาดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากจะทําใหกองทุนรวมมีรายไดสมํ่าเสมอแนนอนและลด
ความเส่ียงจากความผันผวนของรายไดตามเทศกาล ในขณะเดียวกันการที่มีการเปดตัวสินคาหรือ
กิจกรรมใหมๆ อยางตอเนื่องจะชวยเปนการโฆษณาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกใหเปนที่รูจัก 
ซึ่งจะสงผลใหมีผูมาใชบริการมากขึ้นและเปนผลดีตอผลประกอบการของกองทุนรวมในระยะยาว และ
การใหเชาพื้นที่ ดังกลาวเปนไปเพื่อใหเคอีอารสามารถใหบริการในธุรกรรมที่ ไมได เปนเนื้อหา
สาระสําคัญของการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจากรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุน
ของกองทุนรวมระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด รายไดของกองทุนรวมจากการปลอยเชาพื้นที่สวนกลางใหแกเคอี
อาร คิดเปนสัดสวนตอรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมเพียงรอยละ 5 

ทั้งนี้ การใหเชาพื้นที่สวนกลางของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก จะไมกระทบสิทธิ
ผูประกอบการและลูกคาภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ไมวาจะเปนสวนที่เปนทรัพยสินที่
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กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกหรือสวนที่ ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก  รวมถึง
ผูประกอบการและลูกคาของโครงการในอนาคตซึ่งจะต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกับทรัพยสินที่เชาและเปน
โครงการท่ีพัฒนาโดยผูใหเชาและบริษัทในเครือของผูใหเชา โดยบุคคลขางตนจะยังคงมีสิทธิใชถนน
สวนบุคคลซึ่งต้ังอยูในบริเวณภายในโครงการ ที่จอดรถ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ บนพื้นที่
สวนกลางที่เก่ียวของรวมกัน 

7. ปจจุบัน บริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทซ่ึงมีผูถือหุน กรรมการและผูบริหารกลุม
เดียวกันกับเคอีอาร เปนผูเชาพื้นที่ในโครงการ CDC ประมาณ 5,351.66 ตารางเมตร หรือประมาณ
รอยละ 18.45 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในโครงการ CDC  

โดยกอนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก บริษัท ลักซเซอรี แอท 
ลิฟวิง จํากัด จายคาเชาและคาบริการพื้นที่ในอัตราที่ผันแปรกับรายไดจากการประกอบกิจการของ
บริษัท ซึ่งหลังจากท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว สัญญาเชา
พื้นที่และใหบริการท่ีกองทุนรวมและเคอีอารเขาทํากับ บริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง  จํากัด จะมีการ
เปล่ียนแปลงโดยที่บริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ในฐานะผูเชารายหน่ึงจะตองชําระคาเชาและ
คาบริการตามอัตราคงที่ที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ อัตราคาเชาและคาบริการที่ บริษัท ลักซ
เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด จะชําระใหแกกองทุนรวมและเคอีอารในปแรกที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนใน
ทรัพยสินเทากับ 225 บาท และ  225 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน ตามลําดับและจะปรับเพิ่มขึ้นรอย
ละ 10 ทุกๆ 3 ป (ตามรอบอายุสัญญา) โดยท่ีสาระสําคัญตางๆ ในสัญญาเชาพื้นที่และใหบริการ
ดังกลาว เชน ระยะเวลาของสัญญา การวางเงินประกันคาเชาและคาบริการ จะเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับสัญญาที่กองทุนรวมและเคอีอารทํากับผูเชาพื้นที่รายใหญอื่นๆ การเปล่ียนแปลงโครงสราง
คาเชาและคาบริการในสัญญาดังกลาวจะชวยลดความเส่ียงใหกับกองทุนรวมจากความผันผวนของผล
ประกอบการของ บริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด 

ทั้งนี้ คาเชาและคาบริการตั้งตนของบริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด นั้นใกลเคียงกับคาเชาและ
คาบริการเฉล่ียของโครงการ CDC ซึ่งเทากับ 522.59 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ในป พ.ศ. 2555  
ในขณะท่ีผูเชารายอื่นที่เชาพื้นที่ของโครงการ CDC ในสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนมากกวา 1,000 
ตารางเมตรตอรายจายคาเชาและคาบริการระหวาง 100 ถึง 345 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และ 
173  ถึง 250 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ตามลําดับ 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการและผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยทั้งสองรายไดคํานึงถึงคาเชาและ
คาบริการตั้งตนของบริษัท ลักซเซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ในการคํานวณมูลคาของโครงการ CDC ใน
สวนท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว ดังนั้น มูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกน้ัน
ไดสะทอนถึงผลประกอบการที่กองทุนรวมจะไดรับจากการปลอยเชาพื้นที่ดังกลาวใหแก บริษัท ลักซ
เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ในอัตราท่ีตกลงกันขางตน  
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3.10 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา
ในอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนใด โดยใน
เบื้องตนจะมุงเนนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยที่อยูในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกับทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก หรืออสังหาริมทรัพยอื่นใดที่กอใหเกิดประโยชนแกทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรกท่ีเค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดมีกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิครอบครองและ/หรือบริหาร 
ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและจะไดมีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะไดรับสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) และ
สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ดังตอไปนี ้

ก. สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) 

1. เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด ใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุน
รวม ในที่ดินหรือพื้นที่ภายในอาคารหรืออาคารของโครงการ The Crystal และโครงการ CDC ใน
สวนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก โดยการใหสิทธิในการลงทุน (Right to 
Invest) ดังกลาวแกกองทุนรวมจะมีระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่โครงการที่ระบุขางตนเปด
ใหบริการแกบุคคลทั่วไปเปนคร้ังแรกอยางเปนทางการ 

2. ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือ
ของเค.อี.แลนด ตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุนรวม ในโครงการประเภท
ธุรกิจคาปลีก (Retail Property) ที่เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด อาจพัฒนาขึ้น 
และโครงการดังกลาวต้ังอยูในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ The Crystal หรือโครงการ CDC 
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการลงทุนในโครงการตามท่ีระบุขางตน เงื่อนไขการลงทุนจะเปนไป
ตามท่ีตกลงกันระหวางกองทุนรวมและเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หากกองทุนรวมและเจาของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมสามารถตกลงเรื่องมูลคาทรัพยสินได แตละฝายจะดําเนินการแตงต้ังผูประเมิน
มูลคาทรัพยสินที่อยูในรายชื่อที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ และใชราคาเฉล่ียของผูประเมินทั้ง
สองฝายเปนราคาท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 

ข.    สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 

1. หากเค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดประสงคที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชา 
(เวนแตเปนการใหสิทธิการเชาแกผูเชารายยอย) ในที่ดินหรือพื้นที่ภายในอาคารหรืออาคารของ
โครงการ The Crystal และ CDC ในสวนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก ใหแก
บุคคลใดๆ ภายในขณะท่ีสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่อาคารระหวางกองทุนรวมและเจาของ
กรรมสิทธิ์ในโครงการดังกลาวยังมีผลใชบังคับอยู (รวมถึงระยะเวลาการเชาที่มีการตอออกไป) เค.
อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุนรวม
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โดยระบุขอกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณารับ
ขอเสนอกอน 

ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกเค.อี.
แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด จึงจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชากับบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ (ก) จะตองเปนการโอน
กรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอกภายในระยะเวลา 180 วันนับจากจากวันที่กองทุน
รวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว และ (ข) เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด ไม
สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาดังกลาวบนเง่ือนไขที่ดีกวา (ในมุมมองของผูรับสิทธิ) ที่
ไดมีการเสนอใหแกกองทุนรวม (รวมเรียก (ก) และ (ข) วา "เงื่อนไขการโอน") 

2. หากเค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดประสงคที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชา 
(เวนแตเปนการใหสิทธิการเชาแกผูเชารายยอย) ในที่ดินหรือพื้นที่ภายในอาคารหรืออาคารที่ระบุ
ในสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารใหแกบุคคลใดๆ ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาการเชา (รวมถึง
ระยะเวลาการเชาที่มีการตอออกไป) ตามสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร เค.อี.แลนดหรือ
บริษัทในเครือของเค.อี.แลนด จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุนรวมโดยระบุ
ขอกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน 

 ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกเค.อี.
แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด จึงจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขการโอน 

3. หากเค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด มีโครงการในลักษณะศูนยการคาและศูนยการคา
ประเภทคอมมิวนิต้ีมอลลอยูแลวในปจจุบันหรือจะทําการพัฒนาโครงการดังกลาวขึ้นในภายหนา หรือ
มีหรือจะมีผลประโยชนอยูในโครงการลักษณะดังกลาวใดต้ังแตรอยละ 50 ของผลประโยชนทั้งหมดใน
โครงการนั้น และเค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด ประสงคจะโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิ
การเชาในท่ีดินหรือพื้นที่ภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการดังกลาว เค.อี.แลนดหรือบริษัทใน
เครือของเค.อี.แลนด จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุนรวมโดยระบุขอกําหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน 

 ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกเค.อี.แลนด
หรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนด เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดจึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขการโอน 

ในกรณีที่กองทุนรวมรับขอเสนอภายใตสิทธิที่จะปฏิเสธกอนตามที่ระบุขางตน การดําเนินการดังกลาว
จะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม สวนในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอและครบระยะเวลา 180 
วันภายใตเงื่อนไขการโอนแลว เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดจึงมีสิทธิโอนกรรมสิทธิ์
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หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอกบนเง่ือนไขท่ีดีกวา (ในมุมมองของผูรับสิทธิ) ที่ไดมีการเสนอ
ใหแกกองทุนรวม 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในโครงการ
ที่อยูระหวางการกอสราง และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอ่ืนที่เก่ียวของ ทั้งมีผล
ใชบังคับอยูในปจจุบันและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติม  

อยางไรก็ตาม กองทุนรวมอาจมีขอจํากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมตองเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุนและการลงทุนเกิดขึ้นหลังจากป พ.ศ. 
2556 ซึ่งในกรณีดังกลาว กองทุนรวมตองไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เพื่อทําการแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust) 
กอนที่จะสามารถทําการเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมได โดยเง่ือนไขดังกลาวจะเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อที่จะใชสิทธิในการลงทุน (Right to 
Invest) ขางตน กลุมเค.อี.แลนด ที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั้นใหคําม่ันวาจะลงมติสนับสนุนการ
แปลงสภาพดังกลาว ภายใตเงื่อนไขวาการดําเนินการดังกลาวไมขัดกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของ 
 

3.11 ความเส่ียงในการลงทุน  

 การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียง ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที่ระบุไวในโครงการ
ฉบับนี้อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดขางทายน้ีกอนตัดสินใจในการซ้ือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวม 

 ขอความดังตอไปน้ีแสดงถึงปจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมหรือ
ราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้แลวยังอาจมีปจจัย
ความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะน้ีหรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีวา
ไมเปนสาระสําคัญ แตความเส่ียงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญตอไปในอนาคต ความเส่ียง
ทั้งหลายท่ีปรากฏในโครงการฉบับนี้และความเส่ียงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

 คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเส่ียง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวา กองทุน
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รวมจะดําเนินมาตรการในการปองกันความเส่ียงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอ
ยืนยันวาความเส่ียงตางๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบับนี้จะลดลงหรือทําใหหมดไป  

 ทั้งนี้ เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking 
Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดวา” “คาดการณวา” 
“มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผล
ประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เปนตน เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัท
จัดการกองทุน เจาของอสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูรับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุน หรือบุคคลใดๆ มิไดเปนการรับรองความถูกตองของสมมติฐาน รวมถึงมิไดเปนการ
รับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว อีกทั้งมิไดเปนการรับประกันและ/หรือรับรองวา
ผลการดําเนินงานจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเปนไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี้ ผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาล หนวยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเปนขอมูลที่รวบรวมมา
จากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือจากส่ิงพิมพของรัฐบาล หนวยงานราชการหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยท่ี
กองทุนรวมอาจไมสามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวได 

 เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผูลงทุนจึงไม
ควรคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะส้ัน นอกจากน้ัน ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนกับมูลคาของ
หนวยลงทุนในอนาคตอาจลดตํ่าลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูที่ประสงคจะ
ซื้อหนวยลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาที่เก่ียวของเพื่อขอคําปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 

(ก) ความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเส่ียงจากสัญญา  

ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวม
จะเขาทําสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารโครงการศูนยการคา สัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร 
อุปกรณและงานระบบ  สัญญาเชาเหมางานระบบ สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง สัญญาอนุญาต
ใหใชเคร่ืองหมายการคา สัญญาตกลงกระทําการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยรวมถึง
ทรัพยสินตางๆ ที่เก่ียวของกับเจาของหรือผูทรงสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวของของทรัพยสิน
ดังกลาว และ/หรือสัญญาตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยสินของ
กองทุนรวมเพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และ
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 
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อยางไรก็ดี  ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ
ใดๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคาขาดประโยชนและคาเชาที่ชําระไปแลวก็
ตาม แตเหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว อาจทําใหกองทุนรวมไมไดรับผลประโยชน
จากการกระทําการหรืองดเวนกระทําการหรือบังคับการใหเปนไปตามสัญญาตามท่ีกําหนดไว
ดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามขอกําหนด หรือใน
กรณีที่คูสัญญาปฏิบัติผิดขอกําหนดและเง่ือนไขตามสัญญาท่ีเก่ียวของแลว คูสัญญาอาจไม
ชําระคาเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจตองนําเร่ืองดังกลาวเขาสู
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟองรองตอศาลท่ีเก่ียวของ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บริษัท
จัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวน
เงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายตางๆ ดังกลาว นอกจากน้ี ผลแหง
คดีขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลที่เก่ียวของ และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาใหกองทุนรวมชนะคดี 
กองทุนรวมอาจไมสามารถบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมี
ความเส่ียงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไว  

2)  ความเส่ียงจากการที่ผูเชาพ้ืนที่ในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนไมใหความยินยอมใน
การเปล่ียนตัวผูใหเชาจากเจาของทรัพยสินเดิมเปนกองทุนรวม หรือไมตออายุสัญญา
เชาพ้ืนที่ 

เม่ือกองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว ผูเชาพื้นที่ใน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกตองยินยอมเปล่ียนคูสัญญาเชาพื้นที่จากเจาของ
พื้นที่เดิมเปนกองทุนรวมและชําระคาเชาพื้นที่ใหแกกองทุนรวมในฐานะผูใหเชา ทั้งนี้ หากผูเชา
พื้นที่ปฏิเสธท่ีจะใหความยินยอมดังกลาวและไมชําระคาเชาพื้นที่ใหแกกองทุนรวม กองทุนรวม
อาจมีความเส่ียงในสวนของการไมไดรับคาเชา ซึ่งอั้าจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของ
กองทุนรวม และสงผลโดยตรงตอความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกนี้ กองทุนรวมโดย
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการแจงและอธิบายถึงรายละเอียดที่เก่ียวของกับกองทุนรวม
ใหผูเชาพื้นที่ไดทราบ เพื่อประสานงานในการใหความยินยอมในการเปล่ียนคูสัญญาเชาพ้ืนที่
จากเจาของพื้นที่เดิมเปนกองทุนรวม และเน่ืองจากขอสัญญาอื่นๆ ในสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชา
รายยอย รวมถึงผูใหบริการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมไดเปล่ียนแปลงจากเดิม กลาวคือเค
อีอารยังทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยและผูใหบริการแกผูเชาพื้นที่ การปฏิเสธที่จะให
ความยินยอมดังกลาวจึงมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย 

นอกจากน้ี สัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารท่ีจะเขาทําระหวางผูใหเชากับกองทุนรวม ยัง
กําหนดไววาหากผูเชาพื้นที่ไมตกลงยินยอมในการเปล่ียนตัวผูใหเชา ผูใหเชาในฐานะผูใหเชา
เดิมจะยังคงเปนผูให เชากับผู เชาพื้นที่รายนั้นๆ ตอไปจนกวาสัญญาจะส้ินสุดลง ทั้งนี้ 
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ผลประโยชนใดๆ ซึ่งรวมถึงเงินประกันการเชาจากผูเชาพื้นที่อันเปนผลประโยชนที่กองทุนรวม
ควรจะไดรับ ซึ่งผูใหเชาไดรับจากผูเชาพื้นที่ดังกลาว ผูใหเชาจะดําเนินการสงมอบผลประโยชน
ดังกลาวใหแกกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้ง กองทุนรวมยังกําหนดใหผูใหเชา
ตองขอความยินยอมจากผูเชารายยอยในการโอนสิทธิและหนาที่ดังกลาวใหแกกองทุนรวมใน
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่เชาในสวนที่กองทุนรวมลงทุนในแตละโครงการ กอนที่
กองทุนรวมจะดําเนินการลงทุนในโครงการดังกลาว 

3)   ความเสี่ยงการชําระคาเชาพ้ืนที่ของผูเชาพ้ืนที่ในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
ครั้งแรก 

  คาเชาพื้นที่ที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาตามสัญญาเชาพื้นที่จะเปนที่มาของรายไดหลัก
ของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชําระคาเชาของผูเชาพื้นที่ได หากผูเชาพื้นที่ดังกลาวมีปญหาทางการเงินซ่ึงสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระคาเชา ไมชําระคาเชา หรือยอมเลิกสัญญาเชากอนกําหนด และหาก
กองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได อาจสงผลกระทบโดยตรง
ตอรายไดของกองทุนรวมได ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความสามารถในการจายเงินปนผลของ
กองทุนรวม 

  อยางไรก็ดี ผูเชาพื้นที่ทุกรายที่ทําสัญญาเชาพื้นที่กับกองทุนรวมจะตองวางเงินประกันการ
เชาพื้นที่ตลอดอายุสัญญาเชาพื้นที่โดยเฉลี่ยไมตํ่ากวาคาเชาพื้นที่ 3 เดือน  ซึ่งกองทุนรวม
สามารถยึดเงินประกันดังกลาวในกรณีที่ผูเชาไมชําระคาเชาหรือยกเลิกสัญญากอนกําหนด 
ซึ ่งการที ่มีการวางเงินประกันในลักษณะนี ้จะชวยลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบตอ
รายไดของกองทุนรวม 

4)  ความเส่ียงจากการที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ไดรับสิทธิจากกองทุนรวมใหเปนผูเชา
เหมางานระบบและผูเชาพ้ืนที่สวนกลาง ไมชําระคาตอบแทนใหแกกองทุนรวม 

  เม่ือกองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกแลว กองทุนรวมจะให
สิทธิแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการเปนผูเชาเหมางานระบบและเปนผูเชาพื้นที่สวนกลาง 
เพื่อใหบริการและบริการสาธารณูปโภคแกผูเชาพื้นที่ในโครงการ และนําพื้นที่สวนกลางของ
โครงการในสวนที่กองทุนรวมลงทุนไปหาประโยชนเชิงพาณิชย ตามลําดับ โดยผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะตองชําระคาตอบแทนการเชาเหมางานระบบและการเชาพื้นที่สวนกลางตาม
อัตราที่กําหนดลวงหนาใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ หากผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิเสธท่ีจะไมชําระ
คาตอบแทนดังกลาวใหแกกองทุนรวม  กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในสวนของการไมไดรับ
คาตอบแทนการใหเชาพื้นที่และทรัพยสินดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของ
กองทุนรวม ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม  
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  อยางไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิยกเลิกการใหเชาเหมางานระบบ และ/หรือการใหเชาพื้นที่
สวนกลาง (แลวแตกรณี) ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา โดยในกรณีที่กองทุนรวมยกเลิก
สัญญาเชาเหมางานระบบ สิทธิในการใหบริการและใหบริการสาธารณูปโภคจะกลับมาเปน
ของกองทุนรวมในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในงานระบบ (หรือบุคคลใดที่กองทุนรวมใหสิทธิใน
การเชาเหมางานระบบ) ซึ่งสงผลใหกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาบริการคาบริการ
สาธารณูปโภค และเงินประกันสําหรับคาบริการดังกลาวจากผูเชารายยอยไดโดยตรง 
เชนเดียวกัน ในกรณีที่กองทุนรวมยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง กองทุนรวมสามารถนํา
พื้นที่ดังกลาวออกหาประโยชนไดโดยตรง  

5)  ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

  กองทุนรวมจะแตงต้ังใหเคอีอารเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุนคร้ังแรก โดยเคอีอารจะมีหนาที่ตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุนคร้ังแรกตามท่ีกองทุนรวมจะมอบหมายให รวมถึงการรวมกําหนดนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนและการประกอบธุรกิจของทรัพยสินดังกลาว อาทิเชน การหาผูเชาพื้นที่รายใหม
หรือการตอสัญญาเชาพื้นที่กับผูเชาพื้นที่ปจจุบัน การโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการ
ขายการบํารุงรักษาหรือพัฒนาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกใหอยูในสภาพที่ดี
และเหมาะแกการจัดหาผลประโยชน  โดยการบริหารดังกลาวจะสงผลโดยตรงตอผล
ประกอบการของกองทุนรวม 

  อยางไรก็ตาม หากเคอีอารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเนื่องจากเหตุผลใด
เหตุผลหน่ึง  แมวากองทุนรวมไดกําหนดอัตราคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยไวเพียงพอ
และนาสนใจ  กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงต้ังบุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกไดดีเทียบเทากับการบริหารจัดการของเคอีอารซึ่งอาจจะสงผล
กระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการ
จายเงินปนผลของกองทุนรวม 

6)  ความเส่ียงจากการใชบริการพ้ืนที่จอดรถตามสัญญาตกลงกระทําการ  

      เนื่องจากกองทุนรวมไมไดเขาลงทุนในพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ The Crystal และ CDC 
จํานวนท่ีจอดรถบนดินในพ้ืนที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุนโดยตรงในแตละโครงการจะมีคอนขาง
จํากัด กลาวคือ กองทุนรวมจะจดสิทธิการเชาในสวนของที่จอดรถของโครงการ The Crystal 
และ CDC เปนจํานวน 159 คัน และ 384 คัน ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากวาจํานวนที่จอดรถที่กฎหมาย
กําหนดเม่ือเทียบกับพื้นที่ใชสอยในอาคารของแตละโครงการที่กองทุนรวมเขาลงทุน 

  อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ และเพื่อความสะดวกของ
ผูเชาพื้นที่ในสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนและผูมาติดตอของบุคคลดังกลาว กองทุนรวมจะเขา
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ทําสัญญาตกลงกระทําการกับเค.อี.แลนด เพื่อใหกองทุนรวมไดมาซึ่งสิทธิในการใชพื้นที่จอดรถ
ในโครงการ The Crystal และ CDC ในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดลงทุน เพิ่มเติมเปนจํานวน 223 
คัน และ 220 คัน ตามลําดับ ตลอดเวลาท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยกองทุนรวมสามารถยกเลิก
สัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคารของโครงการที่เก่ียวของและเรียกรองคาเสียหายไดหากเค.อี.
แลนดทําผิดสัญญาตกลงกระทําการ 

 ทั้งนี้ แมวาผูใหเชาจะมีแผนพัฒนาพื้นที่ใหเชาเพิ่มเติมในโครงการ The Crystal และ CDC ใน
สวนท่ีกองทุนรวมไมไดลงทุน การพัฒนาดังกลาวจะไมสงผลใหจํานวนที่จอดรถที่กองทุนจะ
ไดรับตามขอตกลงลดลง เนื่องจากผูใหเชาจะตองดําเนินการขออนุญาตหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหมีที่จอดรถเพียงพอท้ังโครงการ (ทั้งกอนและหลังการพัฒนาโครงการในอนาคต) ตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะโครงการ The Crystal ที่ผูใหเชามีแผนชัดเจนท่ีจะสรางอาคารท่ี
จอดรถใหเพียงพอกอนที่จะพัฒนาโรงภาพยนตรและพื้นที่คาปลีกใหเชาสําหรับโครงการ The 
Crystal  

 แตอยางไรก็ดี มีความเปนไปไดวาในระหวางการกอสรางโครงการเพ่ิมเติม   ผูใชบริการในพ้ืนที่
ของกองทุนรวมอาจจะไดรับความสะดวกในการเขามาใชบริการนอยลงหรือลักษณะของพื้นที่
จอดรถภายหลังการพัฒนาโครงการเพ่ิมเติมอาจเปล่ียนแปลงไปในทางดอยลง อาทิ ระยะ
ทางการเดินจากพื้นที่จอดรถถึงพื้นที่รานคาไกลขึ้น หรืออาจเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น อาทิ 
การสรางอาคารจอดรถในรมเพื่อใหบริการผูเขามาใชบริการ ซึ่งกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงใน
การรักษาอัตราการเชา และ/หรืออัตราคาเชาในกรณีที่ผูเชาไดรับความสะดวกนอยลง 

7)  ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทุนรวมและผูใหเชาทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุนครั้งแรก อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินการของกองทุนรวม 

การท่ีผูใหเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกมีแผนพัฒนาโรงภาพยนตรและพื้นที่
คาปลีกสําหรับโครงการ The Crystal และแผนพัฒนาโชวรูมและอาคารสํานักงานใหเชาสําหรับ
โครงการ CDC ในสวนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก  กองทุนรวมอาจมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาโครงการดังกลาว เน่ืองจากผูเชาพื้นที่ของกองทุน
รวมบางสวนอาจยาย หรือผูเชารายใหมอาจสนใจท่ีจะเชาพื้นที่ในโครงการใหมมากกวา
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก อยางไรก็ดี การพัฒนาดังกลาว (โดยเฉพาะโรง
ภาพยนตร) สามารถสรางประโยชนใหแกกองทุนรวมดวยเชนกัน เนื่องจากเปนการเพิ่มความ
หลากหลายของผูมาใชบริการ และสงเสริมใหมีผูเขามาใชบริการและจับจายใชสอยในโครงการ 
The Crystal เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น เค.อี.
แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุน
รวมในโครงการดังกลาวภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่โครงการดังกลาวเปดใหบริการแก
บุคคลทั่วไปเปนคร้ังแรกอยางเปนทางการ 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 108 – 

  

 

นอกจากน้ี ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดจากการท่ีผูใหเชาทรัพยสิน หรือบริษัทใน
เครือของผูใหเชาทรัพยสินพัฒนาโครงการประเภทเดียวกับ The Crystal และ CDC ในละแวก
ที่ใกลเคียงกับทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนเปนคร้ังแรกก็เปนส่ิงที่เปนไปได  อยางไรก็ตาม 
ดวยความตองการของผูเชาพื้นที่ที่แตกตางกันในการเลือกสถานท่ีเชา เชน สถานท่ีต้ัง ส่ิง
อํานวยความสะดวก งบประมาณ การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานในการซ้ือสินคา  ความ
สะดวกสําหรับลูกคาและผูมาใชบริการ เปนตน ผูเชาพื้นที่จึงเปนผูกําหนดวาจะทําการเชาพื้นที่
ประเภทใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว ใน
ระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.
อี.แลนดตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุนรวมในโครงการประเภทธุรกิจ
คาปลีก (Retail Property) ที่เค.อี.แลนดหรือบริษัทในเครือของเค.อี.แลนดอาจพัฒนาขึ้น และ
โครงการดังกลาวต้ังอยูในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ The Crystal หรือโครงการ CDC 
แลวแตกรณี  

อยางไรก็ตาม กองทุนรวมอาจมีขอจํากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมตองเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุนและ
การลงทุนเกิดขึ้นหลังจากป พ.ศ. 2556 ซึ่งในกรณีดังกลาว กองทุนรวมตองไดรับมติอนุมัติจาก
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เพื่อทําการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust) กอนที่จะสามารถ
ทําการเพ่ิมทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมได โดยเงื่อนไขดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอ่ืนที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อที่จะใช
สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ขางตน กลุมเค.อี.แลนด ที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ในขณะน้ันใหคําม่ันวาจะลงมติสนับสนุนการแปลงสภาพดังกลาว ภายใตเงื่อนไขวาการ
ดําเนินการดังกลาวไมขัดกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี
เก่ียวของ 

8)  ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทุนรวมและผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินการของกองทุนรวม 

แมวาบริษัทจัดการจะไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของเคอีอารในฐานะ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในการจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนอยางระมัดระวัง ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทุนรวมกับเคอีอารในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยยังอาจ
เกิดขึ้นได เนื่องจากเคอีอารยังคงทําหนาที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ในสวนที่กองทุนรวมมิได
ลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ของโครงการในอนาคตที่พัฒนาโดยเค.อี.แลนดหรือบริษัท
ในเครือของเค.อี.แลนด อยางไรก็ดี  โครงการ CDC ในสวนท่ีกองทุนรวมมิไดลงทุนนั้น สวน
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ใหญจะเปนพื้นที่เชาระยะยาวในลักษณะท่ีผูเชาไดชําระคาเชาลวงหนาต้ังแตวันแรกที่ไดทําการ
เชา (การเซง) ซึ่งทางเคอีอารเองไมสามารถจะยายผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุนคร้ังแรกมายังพื้นที่ในสวนที่กองทุนรวมมิไดลงทุนไดเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไดมีผูเชา
ระยะยาวอยูแลว และสําหรับพื้นที่ที่เหลืออยูในสวนที่กองทุนรวมมิไดลงทุนก็เปนพื้นที่ที่เนนการ
ใหบริการ เชน หองประชุม และหองจัดเล้ียง ซึ่งการประกอบกิจการดังกลาวจัดเปนการ
ใหบริการเสริมแบบครบวงจร และไมไดเปนการแขงขันโดยตรงกับการปลอยพื้นที่ใหเชาของ
กองทุนรวมแตอยางไร ในสวนของโครงการ The Crystal พื้นที่ใหเชาที่กองทุนรวมมิไดลงทุน
สวนใหญคือพื้นที่ในอาคารที่เจาของโครงการคาดวาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ในอนาคต โดยพ้ืนที่ใหเชาดังกลาวมีขนาดเพียง 964.04 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ 7 
ของพื้นที่ที่ปลอยเชาไดทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงขอจํากัดของพื้นที่ใหเชาดังกลาวจะชวยจํากัด
ผลกระทบแกกองทุนรวมในกรณีที่เคอีอารทําการยายผูเชาจากพื้นที่ที่กองทุนรวมลงทุนไปยัง
พื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดลงทุน  

 สําหรับความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดจากการที่เคอีอารรับบริหารศูนยการคาทั้งในรูป
แบบเดิม หรืออื่นๆ นอกเหนือจากโครงการ The Crystal และ CDC  ในอนาคต ก็เปนส่ิงที่
เปนไปได แตอยางไรก็ตาม ดวยความตองการของผูเชาพื้นที่ที่แตกตางกันในการเลือกประเภท
ศูนยการคาและสถานที่เชา เชน สถานท่ีต้ัง ส่ิงอํานวยความสะดวก งบประมาณ การวิเคราะห
อุปสงคและอุปทานในการซื้อสินคา  ความสะดวกสําหรับลูกคาและผูมาใชบริการ เปนตน ผูเชา
พื้นที่จึงเปนผูกําหนดวาจะทําการเชาโครงการใด 

 อยางไรก็ตาม ทางกองทุนรวมไดวาจางเคอีอารใหบริหารทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ัง
แรกผานโครงสรางสัญญาท่ีจะสรางแรงจูงใจใหเคอีอารสรางผลกําไรใหแกกองทุนรวมอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งชวยลดความเส่ียงที่เกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวได   

9) ความเส่ียงจากการประกันภัย 

 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงดานการดําเนินการและการใชประโยชนใน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก เนื่องจากแมวากองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันภัย
ในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกอยางเพียงพอและเหมาะสมซ่ึงจะเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่
คุมครองความเส่ียงบางประเภทท่ีอาจเกิดขึ้นได หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
ได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดรับเชน 
ความสูญเสียจากสงคราม หรือการกอการราย เปนตน หรือกองทุนรวมอาจไมสามารถใชสิทธิ
เรียกรองตามท่ีระบุในกรมธรรมประกันภัยที่เก่ียวของไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรืออาจเกิด
ความลาชาในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดโดยที่ไมใชความผิด
ของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงินเม่ือเกิด
เหตุการณรายแรงที่กองทุนรวมอาจไมไดรับการชดเชยความเสียหายอยางเพียงพอ หรือไม
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สามารถจัดใหมีการประกันภัยประเภทดังกลาวได ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลตอบแทน
ที่ผูถือหนวยลงทุนคาดวาจะไดรับ 

  อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนภายใตการ
ประกันภัยที่มีอยูเดิมของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก เพื่อใหกองทุนรวมไดรับ
การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเส่ียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยความรับ ผิดชอบตอบุคคลภายนอก  (Public Liability Insurance) และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)  โดยในสวนของการประกันภัย
ทรัพยสินสําหรับความเส่ียงทุกประเภท กองทุนรวมและผูใหเชาเปนผูรับผลประโยชนรวม โดย
จะกําหนดวงเงินเอาประกันไมตํ่ากวามูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Cost) ที่ไมรวมคา
ที่ดิน ซึ่งประเมินโดยผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยในรอบการประเมินลาสุดกอนที่จะมีการ
ตออายุกรมธรรม ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาการกําหนดวงเงินประกันไมตํ่ากวามูลคา
ทดแทน (Replacement Cost) ที่ไมรวมคาที่ดินตลอดระยะเวลาการเชาแมวาอายุของสัญญา
เชาจะเหลือนอยลง มีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับการลดวงเงินเอาประกันลงตาม
ระยะเวลาการเชาคงเหลือเพื่อประหยัดคาเบี้ยประกันภัย เนื่องจากไมมีผูใดสามารถคาดการณ
ไดวาความเสียหายดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินของกองทุนรวมจะเกิดขึ้นเม่ือใด และ
ผลกระทบความเสียหายทางเศรษฐกิจแกกองทุนรวมอาจไมคุมกับการประหยัดคาเบี้ย
ประกันภัยที่จะตองชําระในปทายๆ ของระยะเวลาการเชา อีกทั้ง กองทุนรวมอาจมีโอกาสใน
การระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อตออายุระยะเวลาการเชาออกไปหลังจากที่ระยะเวลาการเชาคร้ังแรก
ส้ินสุดลง ซึ่งการดูแลรักษาทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรกใหอยูในสภาพท่ีดีที่รวมถึง
การซอมแซมในกรณีเกิดความเสียหายจึงเปนส่ิงสําคัญ 

  สําหรับการประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก บุคคลที่สามที่ไดรับความเสียหายจะ
เปนผูรับผลประโยชนรวมเชนกันโดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสม 
ในขณะที่การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption Insurance) กองทุนจะ
กําหนดวงเงินเอาประกันที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสีย
รายไดของกองทุนรวมระหวางการซอมแซมหรือกอสรางใหมโดยมีระยะเวลาการคุมครองไม
นอยกวา 2 ป โดยกองทุนรวมจะเปนผู รับผลประโยชนแตเพียงผู เดียวภายใตกรมธรรม
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกลาว 

10)  ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการกูยืมเงินตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการ 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินดังกลาวได เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการชําระหน้ีของคูสัญญาท่ีเก่ียวของซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสภาพคลองไมเพียงพอ 
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย
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ลดลง และอาจสงผลกระทบตอความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใชความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื่อลดความเส่ียง
ดังกลาว เชน การปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย หรือการขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน อยางไรก็ตาม การดําเนินการใดๆ ดังกลาว กองทุนรวมจะ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ 

(ข)  ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย 

 ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 นอกจากนี้ ทรัพยสินดังกลาวอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ 
เชน ปจจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร หรือการโยกยาย
ของชุมชน อันอาจสงผลกระทบตอสถานะหรือนโยบายของผูเชา ทําใหอัตราการเชาพื้นที่และ
อัตราคาเชาในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกลดลง 

2) ความเส่ียงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการในตลาดที่จะสงผลใหอุปทานของตลาดเพ่ิมขึ้น ทําใหมีการ
แขงขันสูงขึ้น 

3) ความเส่ียงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   

 กองทุนรวมมีความเส่ียงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหนวยงานของ
รัฐซึ่งทําใหกองทุนรวมไมอาจใชทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอไปได 

 ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกลาว กองทุนรวมอาจไมไดรับคาชดเชยจากการเวนคืน หรือไดรับ
คาชดเชยดังกลาวมากกวาหรือนอยกวามูลคาที่กองทุนรวมใชในการลงทุนในทรัพยสิน ซึ่งอาจ
สงผลใหผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับจากการลงทุนไมเปนไปตามที่ประมาณการไว
ทั้งในสวนของเงินปนผลและเงินคืนทุนจากการลงทุน ทั้งนี้ จํานวนเงินคาชดเชยท่ีกองทุนรวม
ไดรับจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในสัญญากับเจาของทรัพยสินที่เก่ียวของ ระยะเวลาการ
ใชประโยชนในทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลังจากการถูกเวนคืน หรือจํานวนคาชดเชยท่ีเจาของ
ทรัพยสินไดรับจากการเวนคืน 
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 อยางไรก็ดี จากการที่บริษัทจัดการไดตรวจสอบกับหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก 
สํานักงานโยธากรุงเทพมหานคร  การทางพิเศษแหงประเทศไทยและรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย ในสวนของขอมูลเทาที่มีอยู ณ ปจจุบันที่สามารถตรวจสอบไดในเบื้องตน พบวา
ที่ ต้ังของทรัพยสินของกองทุนที่จะลงทุนดังกลาวไมตกอยูภายใตเขตเวนคืนของเสนทาง
โครงการรถไฟฟาในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไมสามารถประเมินถึงโอกาสในการถูก
เวนคืนได เนื่องจากการเวนคืนที่ดินเปนนโยบายและความจําเปนในการใชพื้นที่ของรัฐบาลใน
เวลานั้น 

4)  ความเส่ียงเกี่ยวกับการเพ่ิมพ้ืนที่ในโครงการ The Crystal และ CDC  

 ภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาตกอสราง เจาของโครงการ The Crystal และ CDC ไดมีการเพิ่ม
พื้นที่และส่ิงปลูกสรางที่ไมไดระบุไวในใบอนุญาตกอสราง โดยในสวนของโครงการ The 
Crystal ไดมีการเพ่ิมพื้นที่ใหเชาจํานวน 228.24 ตารางเมตร (ประมาณรอยละ 2 ของพื้นที่ให
เชาในโครงการ The Crystal) และในสวนของโครงการ CDC ไดมีการสรางทางเดินเช่ือมอาคาร
ตางๆ ในเฟส 1 และเช่ือมอาคารตางๆ ในเฟส 2  และไดมีการกอสรางโครงสรางหลังคารวมกัน
ของ  2 อาคาร (อาคาร F1 และ F2) และมีการเพิ่มพื้นที่ใหเชาของสองอาคาร (อาคาร G และ
อาคาร L5) 

 โดยการดําเนินการดังกลาวอาจเขาขายเปนการดัดแปลงอาคารภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ("พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ") ซึ่งหนวยงานท่ีมีอํานาจตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคารฯ อาจพิจารณาใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขหรือระงับการใชสวนของอาคารที่
เพิ่มเติมดังกลาว โดยในกรณีที่หนวยงานดังกลาวส่ังใหเจาของรื้อถอนสวนตอเติมอาคาร
ออกไป อาจสงผลกระทบตอความสะดวกสบายของลูกคาที่มาใชบริการและทําใหมีลูกคามาใช
บริการนอยลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของผูเชาที่เชาพื้นที่ในอาคารตอจากกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนกลาวคือสิทธิการเชาในท่ีดินบางสวนและพื้นที่ใน
อาคารบางสวนของโครงการ The Crystal และ CDC นั้น ไมรวมถึงสวนของพื้นที่และส่ิงปลูก
สรางที่เพิ่มเติมดังกลาว โดยหากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ส่ังใหแกไข
สวนของอาคารท่ีเพิ่มเติมนั้น เจาของอาคารจะเปนผูดําเนินการแกไข นอกจากน้ี กองทุนรวมยัง
ไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพวาส่ิงปลูกสรางท่ี
เพิ่มเติมดังกลาวไมไดเก่ียวของกับโครงสรางหลักของอาคาร The Crystal และ CDC ซึ่งจะไม
กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกในกรณีที่ เจาของ
โครงการตองทําการแกไข   

5)  ความเส่ียงเกี่ยวกับภาระจํายอมบนที่ดินของโครงการ CDC 

 ที่ดินบางสวนที่เปนที่ต้ังของโครงการ CDC (โฉนดท่ีเลขที่ 206174) ตกอยูภายใตภาระจํายอม
เร่ืองทางเดิน ทางรถยนต ทางระบายนํ้า ประปา ไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่นๆ ทุกชนิดของ
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ที่ดินโฉนดเลขท่ี 206175 206178 และ 206176 ("ที่ดินสามยทรัพย") ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
บุคคลอื่นและไมใชที่ดินที่เปนสวนหนึ่งของ CDC โดยจากสภาพภาระจํายอมน้ันเปนการให
สิทธิที่ดินสามยทรัพยซึ่งอยูดานหลังโครงการ CDC ในการใชที่ดิน CDC บางสวนเพื่อออกไปสู
ถนนประดิษฐมนูธรรม การที่บางสวนของที่ดินโครงการตกอยูภายใตภาระจํายอมน้ี อาจทําให
กองทุนรวมมีความเส่ียงในการไมสามารถใชประโยชนจากพ้ืนที่ ดังกลาวไดอยางเต็มที่ 
เนื่องจากสวนของที่ดินที่ตกอยูภายใตภาระจํายอมนั้นโดยทั่วไปตองรับภาระบางอยางหรือถูก
งดเวนการใชสิทธิบางอยางเพื่อประโยชนแกที่ดินสามยทรัพย 

 อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงสวนของที่ดิน CDC ที่ตกอยูภายใตภาระจํายอมนั้นเปน
ทางเดินรถยนต เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 48 ตารางวาเทานั้น และในสวนอาคารโครงการ CDC 
มิไดตกอยูภายใตภาระจํายอมแตอยางใด ดังนั้น ภาระจํายอมดังกลาวจึงไมนาจะมีผลกระทบ
กับการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกอยางมีนัยสําคัญ 

6)  ความเส่ียงเกี่ยวกับทางเขาออกสูซอยจันทราสุขของโครงการ CDC 

 โครงการ CDC มีทางเขาออกสูถนนสาธารณะสองดาน คือ ดานถนนประดิษฐมนูธรรมและดาน
ซอยจันทราสุข โดยเจาของทรัพยสิน คือ เบญจกิจพัฒนา ไดรับอนุญาตจากสํานักการจราจร
และขนสงใหตัดคันหินทางเทาเพื่อเปดทางเขาออกสูถนนประดิษฐมนูธรรม แตสําหรับ
ทางเขาออกซอยจันทราสุขนั้น เบญจกิจพัฒนาไมไดขออนุญาตเช่ือมทางสูถนนสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แตใชสิทธิของเจาของท่ีดินคนกอนซ่ึงเปนผูขายที่ดิน
ใหแกเบญจกิจพัฒนา โดยในกรณีนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจพิจารณาวา เบญจกิจพัฒนา
จะตองขออนุญาตเพิ่มเติมเปนกรณีตางหาก ซึ่งหากเบญจกิจพัฒนาทําการขออนุญาต แต
หนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเห็นไมอนุญาต หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจส่ังใหเบญจกิจพัฒนาปด
ทางเขาออกซอยจันทราสุขของโครงการ CDC ได  

 อยางไรก็ตาม  ในกรณีที่ตองมีการปดทางเขาออกซอยจันทราสุข  โครงการ CDC ยังมี
ทางเขาออกสูถนนประดิษฐมนูธรรมซึ่งปจจุบันไดถูกใชเปนทางเขาออกหลักสูถนนสาธารณะ
หลักของโครงการ 

 (ค) ความเส่ียงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเส่ียงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงิน
เฟอ  อัตราดอกเบ้ีย  อัตราแลกเป ล่ียนเงินตรา  ราคาเค ร่ืองอุปโภคและบริโภค  ราคา
อสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย 
และหนวยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุน
ของกองทุนรวม นอกจากน้ี ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความ
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ตองการของผูบริโภค อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาท่ีไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซ่ึงเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได 
อาทิ ความเคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการท้ังทางตรงหรือ
ทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออก สภาวะของธุรกิจทองเที่ยว เงินตราตางประเทศ สภาวะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเส่ียงในการดําเนินงานและทาง
ธุรกิจโดยท่ัวไป ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร 
และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เปนตน ซึ่งไมมีหลักประกันไดวาความเปล่ียนแปลงของปจจัย
ภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุนผลตอบแทนจาก
การลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุนรวม 

2)  ความเส่ียงทางการเมือง 

  แมวาในปจจุบันสภาวะทางการเมืองเร่ิมเขาสูสถานการณที่ดีขึ้น แตหากมีเหตุการณความไม
สงบหรือความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทาง
การเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และ
การเติบโตของกองทุนรวม 

3)  ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม
บอยคร้ังนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณท่ีต้ังของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน นอกจากจะ
สรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว อาจกอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนอยางประเมินคา
ไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยในลักษณะจํากัดวงเงินที่ครอบคลุมความ
เสียหายท่ีเกิดจากอุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อาทิ  ความเสียหายตอเคร่ืองจักร  ภัยโจรกรรม 
ภัยตอเคร่ืองไฟฟา ไวสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก ทั้งนี้ เปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยซ่ึงกองทุนรวมไดจัดใหมีตามมาตรฐานท่ัวไป โดยมีการ
ทําประกันคุมครองวินาศภัย และประกันภัยซ่ึงครอบคลุมความรับผิดตอบุคคลภายนอกตลอด
ระยะเวลาท่ีกองทุนรวมลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 115 – 

  

 

 4) ความเส่ียงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 

  กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน บริษัทจัดการไดทําการศึกษาขอมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่ เก่ียวของ (Due 
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยท่ีปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสังหาริมทรัพยที่ไดจัดทําขึ้นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุนอยางเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของท่ีปรึกษานั้นๆ อยางไรก็ตาม การกระทํา
ดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคา 
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยท่ีปรึกษากฎหมาย และรายงาน
การตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนที่บริษัทจัดการใชเปนพื้นฐานในการ
ประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความ
บกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได 
เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการท่ีใชในการตรวจสอบ หรือ
ปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

  นอกจากน้ันแลว อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารท่ีเก่ียวของ (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะ
สงผลใหเกิดภาระคาใชจายที่เกินกวาที่บริษัทจัดการไดประมาณการไวกอนการลงทุนหรือ
กอใหเกิดหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามขอผูกพันที่เก่ียวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาวที่ถูก
กําหนดโดยหนวยราชการที่เก่ียวของ 

5)  การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่
กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณ ได  สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ 
ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําส่ัง ของหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน 
ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวได และไม
สามารถรับประกันไดวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
การจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
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6)  ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

  ภายหลังจากการที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดวาสภาวะการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจลดลงภายหลังวัน
เร่ิมตนของการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งราคาดังกลาวอาจไม
สอดคลองกับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซ้ือขายของหนวยลงทุนนั้น
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซ้ือขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุน
อาจไมสามารถท่ีจะขายหนวยลงทุนไดในราคาท่ีเสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม 

7)  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับ
หากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงาน
การประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมตองจําหนาย
ทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อการปรับโครงสรางการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวมมูลคา
ดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไป
ทั้งหมด หรือบางสวนดังกลาว 

8)  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง 

  เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สภาพคลองในการซ้ือขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความ
ตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการท่ีกองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการในการลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในชวงเวลาดังกลาว ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หนวย
ลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

9)  ความเส่ียงดานภาษี 

  ในการขายโอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือการขายโอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิด
จากการซ้ือหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพยซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระท้ังหมดหรือบางสวนโดยท่ีอัตราคาธรรมเนียม
และอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาวอาจแตกตางจากอัตราท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
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  นอกจากน้ี ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผูถือหนวยลงทุน
สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุนและการไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจาก
อัตราในปจจุบัน  

10) ความเส่ียงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาจะลดลงตามระยะเวลา
การเชาที่เหลืออยู 

  กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกซ่ึงมูลคาสิทธิ
การเชาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปล่ียนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ และ/หรือ 
อัตราคาเชาและ/หรือเชาพื้นที่ หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน
รวม ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

11) ความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

  การที่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยห รือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุน
กระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

  การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ 
ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการ
ดําเนินงานตางๆ การแขงขัน การเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับทรัพยสิน 
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่
ไดประมาณการเอาไว หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่ม
การจายเงินปนผลได 

13) ความเส่ียงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซื้อขายหนวยลงทุน 

  การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการ
คํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุดเปน
ฐานในการกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซ้ือขายได
จริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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3.12 เงื่อนไขการลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสินไดตามท่ีระบุไวในโครงการน้ี 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมและดําเนินการคืนเงินคาจอง
ซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสินไดตามที่ระบุไวขางตน 
(แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในทรัพยสินได ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดเนื่องจาก
ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวหรือมิไดเปนไปตามขอกําหนดใน
โครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยได 
และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มี
ผลกระทบตอทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยและบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
การลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย เฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปล่ียนขอกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขในสัญญา
ที่เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยดังกลาว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคูสัญญาท่ี
เก่ียวของในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือ
ขอกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนแลว หากมีจํานวนเงิน
สวนท่ีเหลือจากจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาดําเนินการลดทุนและคืนเงินที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน หรือ 

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมกอนการลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยหากทรัพยสินที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคานอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ
ถึงแมทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาใหกองทุนรวมลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจเลือกที่จะ
ไมลงทุนโดยใหเลิกกองทุนรวมตามขอ (2.2) ก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะลงทุน
ตามท่ีกําหนดไวในขอ (2.1) ของวรรคกอนแลว หากบริษัทจัดการประสงคจะนําเงินที่ไดจาก
การระดมทุนสวนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินตามที่กําหนดไวใน
โครงการ บริษัทจัดการจะตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียกับการลงทุน
ดังกลาวในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
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 ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งอาจใกลเคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที่
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมหลังหักคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดต้ัง
กองทุนรวม ดังนั้น ในกรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงที่จะไดรับเงินลงทุน
คืนในจํานวนท่ีตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน  

 
3.13 ขอมูลการประเมิน 

มูลคาและราคาประเมินของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ทรัพยสิน มูลคาที่กองทุน
รวมเขาลงทุน

ไมเกิน 
(ลานบาท) 

ราคาประเมิน
ตามโครงสราง
ของกองทุนรวม 

(ลานบาท) 

ผูประเมินมูลคา
ทรัพยสิน 

วิธีการประเมิน วันที่ประเมิน 

The Crystal 1,633.67 1,487 บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากัด 

วิธีรายได (Income 
Approach) 

30 เมษายน พ.ศ. 
2556 

1,486 บริษัท ไนทแฟรงค
ชารเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

วิธีรายได (Income 
Approach) 

2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

CDC 2,457.33 2,293 บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากัด 

วิธีรายได (Income 
Approach) 

30 เมษายน พ.ศ. 
2556 

2,235 บริษัท ไนทแฟรงค
ชารเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

วิธีรายได (Income 
Approach) 

2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

รวมมูลคา 4,091.00 3,780 บริษัท บรูค เรียล
เอสเตท จํากัด 

วิธีรายได (Income 
Approach) 

30 เมษายน พ.ศ. 
2556 

3,721 บริษัท ไนทแฟรงค
ชารเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

วิธีรายได (Income 
Approach) 

2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 

ที่มา: บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยราคาประเมินตามวิธีรายไดตามโครงสรางของกองทุนรวมนั้นไดคํานึงถึงโครงสรางการจัดหาผลประโยชน
ของกองทุนรวมตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอ 3.7 การบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน
และการจัดหาผลประโยชน 

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ผูประเมินใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกสรุปไดดังนี้ 
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โครงการ The Crystal 
สมมติฐาน บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 
วิธีการประเมินมูลคา วิธี คิดลดจากกระแสเงินสดของ

ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรก  กระแสเงินสดดังกลาวได
ถูกประมาณการจนถึงวันที่ ส้ินสุด
อ า ยุ สัญ ญ า เช า  3 0  ป   แล ะ มี
โครงสรางการจัดหาผลประโยชน
ตามที่เปดเผยในหัวขอ 3.7 

วิธี คิดลดจากกระแสเงินสดของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรก  กระแสเงินสดดังกลาวได
ถูกประมาณการจนถึงวันที่ ส้ินสุด
อ า ยุ สัญ ญ า เช า  3 0  ป   แล ะ มี
โครงสรางการจัดหาผลประโยชน
ตามที่เปดเผยในหัวขอ 3.7  

รายไดคาเชาพ้ืนที ่
 

- พื้ น ที่ ใ ห เ ช า สุ ท ธิ เ ท า กั บ 
13,754.20  ตารางเมตร ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- อัตราการเชาอยูระหวางรอยละ 
9 6  – 9 9  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ประมาณการ 

- อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียในปที่ 1 อยู
ที่  664 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นเปนราย
ป ไ ม เ กิ น ร อ ย ล ะ  1 5  ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ 

- พื้ น ที่ ใ ห เ ช า สุ ท ธิ เ ท า กั บ 
13,754.20  ตารางเมตร ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- อัตราการเชาอยูระหวางรอยละ 
9 6  - 9 7  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ประมาณการ 

- อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียในปที่ 1 อยู
ที่  668 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นเปนราย
ป ไ ม เ กิ น ร อ ย ล ะ  1 5  ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ 

รายไดคาเชาพ้ืนที่
สวนกลาง 

อัตราคาเชาพื้นที่สวนกลางในปที่ 1 เทากับ 456,000 บาทตอเดือนจากน้ัน
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ทุกป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

รายไดคาเชาเหมางาน
ระบบ 
 

อัตราคาเชาเหมางานระบบสวนคงที่ในปที่ 1 เทากับ 402,000 บาทตอเดือน 
จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ทุกป ตลอดระยะเวลาประมาณการ สําหรับคา
เชาสวนผันแปรคิดเปนรอยละ 50 ของรายไดคาบริการสวนกลางและรายได
เบ็ดเตล็ดที่ผูเชาเหมางานระบบอาจเรียกเก็บเปนคร้ังคราวจากผูเชารายยอย 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

คาใชจายและคาใชจาย
สินทรัพยทุน   

ป ระ ก อ บ ด ว ย  (1 )  ค า ใ ช จ า ย
การตลาดและโฆษณ า  (2 ) ค า
ซอมแซมและบํารุงรักษา  (3) คา
ป ระ กันภั ย  และ  (4 ) ค า ใช จ าย
สิ น ท รั พ ย ส ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure)  คิดเปนประมาณรอย
ละ 11.8 – 12.1 ของรายไดรวมใน

ป ระ ก อ บ ด ว ย  (1 )  ค า ใ ช จ า ย
การตลาดและโฆษณ า  (2 ) ค า
ซอมแซมและบํารุงรักษา  (3) คา
ป ระ กันภั ย  และ  (4 ) ค า ใช จ าย
สิ น ท รั พ ย ส ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure)  คิดเปนประมาณรอย
ละ 5.5 - 5.8 ของรายไดรวมในแต
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สมมติฐาน บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

แตละป ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ  (ทั้ งนี้  สมมติฐานคาใชจ าย
อ า งอิ ง จ า ก ราค าต ล าด  ไม ได
พิ จารณ าค าใชจ ายในอดีตของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรก) 

ละป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

(1) ประกอบดวยคาธรรมเนียมการดูแลอสังหาริมทรัพย:  รอยละ 0.3 ตอ
ปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุนรวม 

(2) คาธรรมเนียมการประสานงานกับผูเชารายยอย:  รอยละ 2.0 ของ
รายไดคาเชาจากผูเชารายยอยในพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ ไม
รวมรายไดที่กองทุนรวมไดจากการใหเชาเหมางานระบบและการให
เชาพื้นที่สวนกลาง 

(3) คาธรรมเนียมพิ เศษ  (Incentive):  รอยละ 2.0 ของกําไรสุทธิของ
อสังหาริมทรัพย  

(4) คานายหนา (Commission): สําหรับผูเชารายใหมที่สัญญาเชามีอายุ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป แตไมถึง 3 ป คิดรอยละ 50 ของรายไดคาเชาราย
เดือนแรก  และสําหรับผูเชารายใหมที่สัญญาเชามีอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไป 
คิดรอยละ 100 ของรายไดคาเชาเดือนแรก 

(ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 28.2 คาธรรมเนียมและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) 

อัตราสวนลด   รอยละ 11.50 รอยละ 11.50 
 

โครงการ CDC 
สมมติฐาน บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 
วิธีการประเมินมูลคา วิธี คิดลดจากกระแสเงินสดของ

ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรกกระแสเงินสดดังกลาวไดถูก
ประมาณการจนถึงวันที่ส้ินสุดอายุ
สัญญาเชา 30 ป  และมีโครงสราง
ก า ร จั ด ห าผลป ระ โย ชน ต าม ที่
เปดเผยในหัวขอ 3.7 

วิธี คิดลดจากกระแสเงินสดของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรกกระแสเงินสดดังกลาวไดถูก
ประมาณการจนถึงวันที่ส้ินสุดอายุ
สัญญาเชา 30 ป  และมีโครงสราง
ก า ร จั ด ห าผลป ระ โย ชน ต าม ที่
เปดเผยในหัวขอ 3.7 

รายไดคาเชาพ้ืนที ่ - พื้ น ที่ ใ ห เ ช า สุ ท ธิ เ ท า กั บ - พื้ น ที่ ใ ห เ ช า สุ ท ธิ เ ท า กั บ 
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สมมติฐาน บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 29,006.78 ตารางเมตร ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- อัตราการเชาอยูระหวางรอยละ 
9 7  - 9 9  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ประมาณการ 

- อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียในปที่ 1 อยู
ที่  427 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นเปนราย
ป ไ ม เ กิ น ร อ ย ล ะ  1 5  ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ  

29,006.78 ตารางเมตร ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

- อัตราการเชาอยูระหวางรอยละ 
9 7  - 9 8  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ประมาณการ 

- อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียในปที่ 1 อยู
ที่  450 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นเปนราย
ป ไ ม เ กิ น ร อ ย ล ะ  1 5  ต ล อ ด
ระยะเวลาประมาณการ 

รายไดคาเชาพ้ืนที่
สวนกลาง 

อัตราคาเชาพื้นที่สวนกลางในปที่ 1 เทากับ 961,000 บาทตอเดือนจากน้ัน
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ทุกป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

รายไดคาเชาเหมางาน
ระบบ 
 

อัตราคาเชาเหมางานระบบสวนคงที่ในปที่ 1 เทากับ 848,000 บาทตอเดือน 
จากนั้นปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ทุกป ตลอดระยะเวลาประมาณการ สําหรับคา
เชาสวนผันแปรคิดเปนรอยละ 50 ของรายไดคาบริการสวนกลางและรายได
เบ็ดเตล็ดที่ผูเชาเหมางานระบบอาจเรียกเก็บเปนคร้ังคราวจากผูเชารายยอย 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

คาใชจายและคาใชจาย
สินทรัพยทุน   

ป ระ ก อ บ ด ว ย  (1 )  ค า ใ ช จ า ย
การตลาดและโฆษณ า  (2 ) ค า
ซอมแซมและบํารุงรักษา  (3) คา
ป ระ กันภั ย  และ  (4 ) ค า ใช จ าย
สิ น ท รั พ ย ส ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure)  คิดเปนประมาณรอย
ละ 11.4 – 11.6 ของรายไดรวมใน
แตละป ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ  (ทั้ งนี้  สมมติฐานคาใชจ าย
อ า งอิ ง จ า ก ราค าต ล าด  ไม ได
พิ จารณ าค าใชจ ายในอดีตของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
คร้ังแรก) 

ป ระ ก อ บ ด ว ย  (1 )  ค า ใ ช จ า ย
การตลาดและโฆษณ า  (2 ) ค า
ซอมแซมและบํารุงรักษา  (3) คา
ป ระ กันภั ย  และ  (4 ) ค า ใช จ าย
สิ น ท รั พ ย ส ว น ทุ น  (Capital 
Expenditure)  คิดเปนประมาณรอย
ละ 9 - 10 ของรายไดรวมในแตละป 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 
 

ประกอบดวย 
(1) คาธรรมเนียมการดูแลอสังหาริมทรัพย:  รอยละ 0.3 ตอปของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุนรวม 
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สมมติฐาน บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

(2) คาธรรมเนียมการประสานงานกับผูเชารายยอย:  รอยละ 2.0 ของ
รายไดคาเชาจากผูเชารายยอยในพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ ไม
รวมรายไดที่กองทุนรวมไดจากการใหเชาเหมางานระบบและการให
เชาพื้นที่สวนกลาง 

(3) คาธรรมเนียมพิ เศษ  (Incentive):  รอยละ 2.0 ของกําไรสุทธิของ
อสังหาริมทรัพย  

(4) คานายหนา (Commission): สําหรับผูเชารายใหมที่สัญญาเชามีอายุ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป แตไมถึง 3 ป คิดรอยละ 50 ของรายไดคาเชาราย
เดือนแรก  และสําหรับผูเชารายใหมที่สัญญาเชามีอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไป 
คิดรอยละ 100 ของรายไดคาเชาเดือนแรก 

(ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 28.2 คาธรรมเนียมและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) 

อัตราสวนลด   รอยละ 11.50 รอยละ 11.50 

ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2  รายงานประเมินคาทรัพยสินฉบับยอของบริษัท 
บรูค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  และสามารถขอรายงานการ
ประเมินคาทรัพยสินฉบับเต็มจากบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูประเมินคาทรัพยสินที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินมูลคา
ดังกลาวไมสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม ผลประกอบการณที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากสมมติฐานดังกลาวได 
หรือเหตุการณตางๆ อาจไมเปนไปตามที่คาดการณไว 

 
3.14  รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนกําไรตามสมมติฐาน 

(หนวย: ลานบาท) 

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

รายไดจากคาเชาพื้นที่1 258 
รายไดคาเชางานระบบและพ้ืนที่สวนกลาง1 101 
รายไดรวม 359 
คาใชจายเก่ียวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย2 (19) 
รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรพัย 340 

 

รายไดดอกเบี้ย 2 
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(หนวย: ลานบาท) 

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

คาใชจายของกองทุนรวม  
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย2 (27) 
คาธรรมเนียมการจัดการและคาใชจายในการบริหารกองทุนฯ2 (15) 
คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุน2 (1) 
รวมคาใชจายของกองทุนรวม (43) 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ  299 

 

จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด (หนวย: ลานหนวย) 390.00 
ราคาเสนอขายตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 10.60 

 
 

สําหรับกรณีอัตราปนสวนแบงกําไรรอยละ 95 ของกําไรสุทธิ 3  

(หนวย: ลานบาท) 

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร 3 (หนวย: ลานบาท) 284.05 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน  
(หนวย: ลานบาท) 

0.00 

รวมเงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน (หนวย: ลานบาท) 284.05 
 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวยลงทุน  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 0.7283 

สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 0.00 

รวมเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวย  (หนวย: บาท) 0.7283 
 

อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  6.87 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน  0.00 
รวมอัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ) 6.87 
ในกรณีที่กองทุนรวมมี Unrealized Loss จากการดอยคาของสิทธิการเชาแบบเสนตรง4  
อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  3.54 
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สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน  3.33 
รวมอัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ) 6.87 
 
 
สําหรับกรณีอัตราปนสวนแบงกําไรรอยละ 96 ของกําไรสุทธิ 3 

 

(หนวย: ลานบาท) 

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร (หนวย: ลานบาท) 287.04 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน  
(หนวย: ลานบาท) 

0.00 

รวมเงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน (หนวย: ลานบาท) 287.04 
 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวยลงทุน  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 0.7360 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 0.00 

รวมเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวย  (หนวย: บาท) 0.7360 
 

อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  6.94 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน  0.00 

รวมอัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ) 6.94 
ในกรณีที่กองทุนรวมมี Unrealized Loss จากการดอยคาของสิทธิการเชาแบบเสนตรง4  
อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  3.61 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน  3.33 
รวมอัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ) 6.94 
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สําหรับกรณีอัตราปนสวนแบงกําไรรอยละ 97 ของกําไรสุทธิ 3 

(หนวย: ลานบาท) 

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตั้งแตวันที่  

1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร 3 (หนวย: ลานบาท) 290.03 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน  
(หนวย: ลานบาท) 

0.00 

รวมเงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน (หนวย: ลานบาท) 290.03 
 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวยลงทุน  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 0.7437 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 0.00 

รวมเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวย (หนวย: บาท) 0.7437 
 

อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  7.02 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน  0.00 
รวมอัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ) 7.02 
ในกรณีที่กองทุนรวมมี Unrealized Loss จากการดอยคาของสิทธิการเชาแบบเสนตรง4  
อัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  
กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  3.68 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุน  3.33 
รวมอัตราเงินที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ) 7.02 

หมายเหตุ:  
1. รายไดคาเชาพื้นที่และรายไดคาเชาเหมางานระบบและพื้นที่สวนกลางในรอบ 12 เดือนขางหนา ประมาณการโดยบริษัท บรูค เรียลเอสเตท 
จํากัด ในฐานะผูประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้ รายไดดังกลาวตางจากรายไดที่ไดเปดเผยในรายงานประมาณการขอมูลทางการเงินที่จัดเตรียมโดย
บริษัทจัดการ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษาไดจากรายงาน
ประมาณการขอมูลทางการเงิน (“รายงานการประมาณการ”) ในภาคผนวก 3 
2. รายไดดอกเบ้ีย คาใชจายเก่ียวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย และคาใชจายเก่ียวกับกองทุนรวมในรอบ 12 เดือนขางหนาเปนไปตาม
รายงานการประมาณการ 
3.  อัตราปนสวนแบงกําไรที่แทจริงจะข้ึนอยูกับผลประกอบการณที่แทจริงของกองทุนรวม อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพยายามคงสัดสวน
อัตราดังกลาวในชวงระยะเวลาการประมาณการใหอยูในชวงการประเมินการขางตน 
4. จากขอมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่นหลายกองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินทั้งหมดสําหรับทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
นั้นๆ ลงทุนพบวา มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมดังกลาวสวนใหญยังไมไดรับผลกระทบจากการที่มูลคาสิทธิการเชาลดลงตาม
อายุสัญญาสิทธิการเชา เนื่องจากราคาประเมินของสิทธิการเชาส้ินงวดไมนอยกวามูลคาสิทธิการเชาตนงวด ทําใหกองทุนรวมดังกลาวไมตอง
รับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากมูลคาสิทธิการเชาลดลงจากราคาประเมินคาทรัพยสิน (unrealized loss)  
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ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบัติ มูลคาสิทธิการเชาปลายงวดจะข้ึนกับราคาประเมินที่จัดทําโดยผูประเมินคาทรัพยสิน จึงอาจไมเกิด 
unrealized loss เชนเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่นๆตามที่กลาวมาเบ้ืองตน การทดลองคํานวณ unrealized loss ดวยวิธีเสนตรง 
(ซ่ึงลดมูลคาของสิทธิการเชาเปนจํานวนที่เทาๆ กันทุกปตามสัดสวนอายุสัญญาเชา) เปนเพียงตัวอยางหน่ึงในการแสดงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนเทานั้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 3 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตาม
สมมติฐาน และ 4 รายงานการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) 

 

4.  การกูยืมเงิน 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็
ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดี
และมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิการ
เชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่
เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ตอมาภายหลัง
จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ไดแตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงิน
จะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 เงื่อนไขพิเศษ 

 กองทุนรวมอาจเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่เกิดขึ้น
จากการกูยืมเงินไมวาทั้งจํานวนหรือบางสวน เชน กองทุนรวมอาจจะเขาลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบี้ยกับ
คูสัญญาท่ีเปนธนาคารพาณิชยเพื่อปองกันความเส่ียงจากความไมแนนอนของอัตราดอกเบี้ย 
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5.  หลักเกณฑการลงทุน 

5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะ
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

5.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) แลว และมี
ความเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูลงทุนทั่วไป 

(ข) มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได เชน ต้ังอยูในทําเลที่ดีและมีทางเขาออกที่เหมาะสมตามสภาพ 
ไมมีลักษณะผูกติดกับการใชงานของผูเชาหรือผูเชาชวงอันจะทําใหเปล่ียนลักษณะการใชงานเปน
ประการอื่นไดยาก และไมมีขอจํากัดในการจัดหาผูเชาหรือผูเชาชวงรายใหม เปนตน ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาใหความเห็นในเร่ืองดังกลาวบริษัทจัดการจะจัดใหมีความเห็นของบริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน เพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย 

(ค) มีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารสัญญาที่ครบถวน ชัดเจน บังคับไดตามกฎหมายและเพียงพอตอการท่ี
กองทุนรวมจะใชดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชนได 

 ในกรณีทีอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนตามวรรคหน่ึงบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลความเส่ียงที่
ครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

5.1.2  อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองต้ังอยูในประเทศไทย 

5.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนได 
หรือเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ โดยตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาโครงการ ณ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม และ
ในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ต้ังของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนาของ
การกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

5.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซ่ึงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย ใหเชา หรือให
สิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

5.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ  
เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิด
รายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาที่
มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวงเวนแต
ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่
เชาเปนที่ดิน ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว 

(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูก
สรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ีย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหผูรับประกันความเสียหาย
เพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดย
ตองระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผล
ประกอบการของกองทุนรวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

5.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสิน
เปนกองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมแลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุน
ดังกลาวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนไว
อยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.10 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชาแกเจาของอสังหาริมทรัพย หรือกลุมบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกลาว  นอกจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญ เปนการทํา
ธุรกรรมในลักษณะที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และไดระบุไว
ในโครงการแลว 
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5.1.11 ภายหลังที่กองทุนรวมไดลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก กองทุนรวมจะจัดใหมีการ
ประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตออสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวม โดยจะจัดใหมีการประกนัภัยดังตอไปน้ี
ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรก 

(1) การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเส่ียงทุกประเภท (All Risks Insurance)  

กองทุนรวมและผูใหเชาทรัพยสินเปนผูเอาประกันภัยสําหรับความเส่ียงทุกประเภทอันเนื่องมาจาก
การเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยที่กองทุนรวมและผูใหเชาทรัพยสินตกลงชําระ
เบี้ยประกันภัยตามสัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิที่แตละฝายลงทุน และทั้งสองฝายจะเปนผู รับ
ประโยชนรวม ทั้งนี้ วิธีจายคาสินไหมทดแทนจะเปนไปตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
โดยที่การทําประกันดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน   

โดยวงเงินเอาประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงทุกประเภทในปแรกของการลงทุนในทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรก จะไมตํ่ากวามูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Cost) 
กอนหักคาเส่ือมราคา  (ไมรวมคาที่ดิน) ที่สูงที่สุดระหวางผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย โดย
โครงการ The Crystal จะมีวงเงินเอาประกันภัยประมาณ 767 ลานบาท และโครงการ CDC 
ประมาณ 2,007 ลานบาท ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาการกําหนดวงเงินประกันภัยดังกลาวมี
ความเหมาะสมเน่ืองจากมูลคาทดแทนดังกลาวเพียงพอสําหรับการสรางโครงการใหม  หากเกิด
ความเสียหายแกโครงการทั้งหมด  (จากรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยบริษัท บรูคเรียล
เอสเตท จํากัด  ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 และ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มูลคาตนทุนทดแทนของโครงการ The Crystal เฉพาะ
สวนที่กองทุนรวมเขาลงทุน  ประมาณ  697 ลานบาท และ 479 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคา
ตนทุนทดแทนของโครงการ CDC ประมาณ 1,588 ลานบาท และ 1,132 ลานบาท ตามลําดับ) 

(2) การประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคลที่สาม (Public Liability Insurance)   

 กองทุนรวมและผูใหเชาทรัพยสิน เปนผูเอาประกันภัยสําหรับความเส่ียงภัยตอบุคคลที่สามที่อาจ
ไดรับความเสียหาย และ/หรือบาดเจ็บจากความชํารุดบกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูก
สราง และ/หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยที่กองทุนรวมและผูใหเชาทรัพยสินตกลงชําระเบี้ยประกันภัยตาม
สัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิที่แตละฝายลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชา ผูเชาอสังหาริมทรัพยจาก
กองทุนรวม หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทํา
ประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด  

 โดยวงเงินเอาประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคลที่สามในปแรกของการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุนเปนคร้ังแรกสําหรับโครงการ The Crystal อยูที่ประมาณ 5 ลานบาท และโครงการ 
CDC ประมาณ 25 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นวาวงเงินประกันภัยดังกลาวมีความ
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เหมาะสม เนื่องจากเปนวงเงินที่นาจะเพียงพอตอการคุมครองความบาดเจ็บและเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นตอบุคคลภายนอก  

 (3)   การประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)  

 กองทุนรวม และผูใหเชาทรัพยสิน เปนผูเอาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักสําหรับรายไดที่กองทุน
รวมไดรับจากการลงทุน โดยท่ีกองทุนรวมตกลงชําระเบี้ยประกันภัย และกองทุนรวมจะเปนผูรับ
ประโยชนแตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรมประกันภัยดังกลาว  

 โดยวงเงินเอาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักในปแรกของการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ
เขาลงทุนเปนคร้ังแรกกําหนดจากคาเฉล่ียของรายไดที่กองทุนรวมจะไดรับในระยะเวลา 24 เดือน
ของผูประเมินมูลคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย  โดยวงเงินเอาประกันภัยสําหรับโครงการ The Crystal 
ประมาณ  286 ลานบาท และโครงการ CDC ประมาณ  432 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการมี
ความเห็นวาการชดเชยความเสียหายจากการสูญเสียรายไดในระยะเวลา 24 เดือนมีความ
เหมาะสม เนื่องจากหากเกิดความเสียหายแกโครงการท้ังหมด ระยะเวลาในการกอสรางโครงการ
ใหมทั้งหมดไมนาจะเกิน 24 เดือน 

5.1.12 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุนในราคาท่ี
ไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาท่ีจะลงทุนซ่ึงเปดเผยไวใน
รายละเอียดโครงการสูงกวาราคาตํ่าสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวารอยละ 10 
บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกลาวในไวในรายละเอียด
โครงการ 

(2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน 
บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวมเปนสําคัญ หาก
การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ตํ่ากวาราคาสูงสุดที่
ไดจากรายงานการประเมินคาเกินกวารอยละ 10 บริษัทจัดการจะช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่
จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุป
ขอมูลสําคัญที่จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะจัดทํา
ขึ้นลวงหนากอนการลงทุนในหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหมหากมี
เหตุการณหรือปจจัยใดๆ ที่ทําใหมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ 
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5.1.13 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)   ในการลงทุนคร้ังแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองย่ืนคํารับรองของบุคคลที่จะ
แตงต้ังใหเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรอง
วาผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงาน
เก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนการทํา
ธุรกรรมกับคูคาทั่วไปท่ีมิไดมีความเก่ียวของกันเปนพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทั้งนี้ 
เม่ือบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะแตงต้ังบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวน
แตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (2)  ใน
การลงทุนในหรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลังจากการ
ลงทุนคร้ังแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การ   กระทําที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑใน    การปองกัน ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือการ
รับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวย    ลงทุน  นอกจากน้ี 
หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะดําเนินการไดตอเม่ือผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษร
แลววาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับ
ลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความเก่ียวของกันเปนพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) 

5.1.14 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชา
แกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบ
กิจการโรงแรมเทานั้น 

(2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน 
Serviced Apartment บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเคร่ืองใชอุปกรณ
ตกแต งที่ เ ก่ี ยว เน่ื องโดยตรงจากการให เช าพื้ นที่ นั้ น  เช น  ชุด รับแขก  ชุดค รัว 
เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ  
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(ข) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู
ประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน  หรือจําหน าย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 
60 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

5.1.15 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของ
รายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่ส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2 การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีเพื่อการบริหารสภาพ
คลองของกองทุนรวม  

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ต๋ัวเงินคลัง 

(3) พันธบัตร หรือหุนกูที่สถาบันสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้นเปนผูออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(5) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากท่ีมีการจายผลตอบแทนหรือ
การชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(6) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูคํ้าประกัน ทั้งนี้ หากเปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจาย
ผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 
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(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับ
ดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่ เปนสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หร ือหน วยลงท ุนของกองท ุนรวมใน
ตางประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวไดและ 

(ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(10) สัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ในกรณี
ที่สัญญาซ้ือขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอ่ืนใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปล่ียนเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยที่เปนตราสาร
แหงหนี้ สัญญาซ้ือขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดวย  

(11) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดท่ีมิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

 การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปนผูออก ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูคํ้าประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไม
เกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลา 60 วันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง ไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัลผูสลักหลัง ผูคํ้าประกันโดยตองเปนการรับ
อาวัลแบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวน
อยางไมมีเงื่อนไข 
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5.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

กองทุนรวมไมมีนโยบายในการลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

เงื่อนไขพิเศษ 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน 

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 
5.1 ขอ 5.2 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง 
หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื่อ
ประโยชนของทรัพยสินตามท่ีบริษัทจัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน(ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตอง
ไมเปนการขัดตอ ขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเชา (เงินมัดจํา) ที่ไดเรียกเก็บจากผูเชา ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได      

 

6.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

6.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 คร้ัง อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจายเงินปนผลพิเศษเกินกวาการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่บริษัทจัดการมี
ความเห็นวามีความจําเปนและสมควร 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจายเงินปนผลนั้น 

การจ าย เงินป นผลตาม  (1) และ  (2)  บ ริษั ท จั ดการจะดํ าเนิ นการจ าย เงิ นป นผลดั งกล าวให แก 
ผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนบัแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
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โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน
งวดส้ินปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

6.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม
จายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูใน
กลุมบุคคลน้ัน โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 
(Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปน
ผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ 
ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปน
ผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให
ดําเนินการแลว และในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดที่
เก่ียวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 7.1 (1) 

 บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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 ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูใน
กลุมบุคคลน้ัน โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 
(Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปน
ผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยก
เงินปนผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให
ดําเนินการแลว และในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดที่
เก่ียวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 7.1 (2) ในชวงระยะเวลาท่ีบุคคล
ดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่ง
ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือ
หนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

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

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไวที่
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

3.  สงหนังสือแจงผูถือหนวยท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแล
ผลประโยชน หรือแจงขอมูลผานตลาดหลักทรัพย 

(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุน หรือเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 
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7. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

7.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  

(ค) บุคคลอื่นใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจําเปนและ
สมควร 

(2) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซ่ึงรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวย
ลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

7.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

7.3 ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 7.1 และขอ 7.2 ใหเปนไปตามประกาศท่ี สน. 25/2552 
เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม   พ.ศ. 
2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

7.4   ภายใตบังคับขอ 7.5 และขอ 7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุ
ดังกลาว  
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(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 

7.5 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 7.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

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

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(4)  แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

7.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 7.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แต
ทั้งนี้ตองไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

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



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 140 – 

  

 

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ  ใหบริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาวได
เฉพาะในสวนที่ไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3) จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

7.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่ เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 7.4 
โดยอนุโลม 

7.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เม่ือคํานวณพ้ืนที่หองชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวม
กับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 
49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ดังนั้น กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหนวยลงทุน จะปฏิเสธการโอนหนวย
ลงทุนที่จะมีผลทําใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนเปนผูลงทุนตางดาวเกินกวาอัตราดังกลาว 

7.9  เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือการรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 

8. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
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เม่ือนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการซ้ือ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

9. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 7. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และ
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน 

9.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (ถามี) หรือสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (ถามี) 

สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนผูถือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนประเภทใบหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวย
ลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแสดงใบหนวยลงทุนที่มีลายมือชื่อสลักหลังทั้งของผูโอนและผูรับโอนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุนจะมีผลใชกลาวอางตอบุคคลภายนอกไดโดยสมบูรณและใหถือวาไดรับการรับรอง
จากนายทะเบียนหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายช่ือผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
กําหนดและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด 

สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนผูถือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนประเภทหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหการโอนหนวยลงทุนเปนไปตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

9.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ทั้งน้ี ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

 

10. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไม
สามารถชําระหน้ีได  บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ดังนี้ 
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10.1 กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 
โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิ
เรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผล
และความจําเปนในการรับชําระหนี้  

10.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และใน
ระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินดังกลาวก็ได  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

 

11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถามี) 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (Investment 
Committee) ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การพิจารณาใหแนว
ทางการลงทุนในการซ้ือ  เชา ให เชา  จําหนาย  โอน  หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย  และ /หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งการตัดสินใจถึงแนวทางการซอมแซมอสังหาริมทรัพยในกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งหมดหรือ
อยางมีนัยสําคัญกับอสังหาริมทรัพยซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการโดนเวนคืน จะกระทําผานมติของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวม โดยองคประกอบ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
มีดังตอไปนี้ 
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11.1 องคประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบดวย 

(1) กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ่งเปนบุคลากรของบริษัทจัดการที่
ไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ จํานวนไม
นอยกวา 1 คน 

(2) กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวมที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนผู
ถือหนวยลงทุน โดยพิจารณาจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 30 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมจํานวน 1 คน ทั้งนี้ 
หากผูถือหนวยลงทุนเสนอรายช่ือของกรรมการลงทุนเกินกวาจํานวนของกรรมการลงทุนที่กําหนด ให
บริษัทจัดการพิจารณาแตงต้ังกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งไดรับความเห็นชอบเปนผูจัดการ
กองทุนอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมท้ังหมดและกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด และกรรมการลงทุนตามขอ (2) มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามที่กําหนดไวใน
โครงการ 

กรรมการลงทุนแตละทานในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระแลวอาจไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการลงทุนไดอีก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แตงต้ังโดยบริษัทจัดการและพิจารณาถอดถอน
กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา
กรรมการดังกลาวมีการกระทําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการลงทุนของกองทุน
รวม หรือมีการกระทําที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวม และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเปล่ียนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเปนสมควร โดยหากมีการถอดถอน
กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถเสนอช่ือบุคคล
ใหมตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 11.1 (2) ขางตน 

หากตําแหนงกรรมการใดๆ เกิดวางลงไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแตงต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนง
แทนกรรมการท่ีวางลงไดตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน โดยใหกรรมการลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นใหม
ดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทากับระยะเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการลงทุนผูที่ตนไดรับ
การแตงต้ังใหเขามาดํารงตําแหนงแทนที่  

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดไมวาดวยเหตุใด ใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ภายใตอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกวาจะมีการต้ังคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมขึ้นใหม 
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11.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
ระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตาม
ควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม  เวนแตกรณีฉุกเฉินไม
จําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมใน
การประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดให มีการประชุมปละ 1 คร้ังเปนอยางนอย  หรือตามที่ กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมดวยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพทหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการคนหน่ึงคนใดอาจเสนอมติที่ทํา
ขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดังกลาว  ทั้งนี้จะ
แยกลงช่ือในแตละตนฉบับของมติ หรือลงช่ือรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวาก่ึง
หนึ่งของกรรมการท้ังหมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการรวมกันไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งเขารวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการนั่ง
ประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดใหมีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ
ดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของ
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คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทาง
โทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซ่ึงสงทาง
โทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการท่ีนําสงมติทางโทรสาร
ดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป  เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของ
มติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําส่ังใดๆ ตามท่ีหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/
หรือจรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับย้ังพิเศษ (Veto Right)  

 อนึ่ง ในกรณีที่ มีวาระที่กรรมการที่ ได รับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน วาระดังกลาวจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อทําการลงมติตอไป 

(6) ประธานที่ประชุม  

 ใหบริษัทจัดการแตงต้ังกรรมการรายใดรายหน่ึงซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธาน
กรรมการ และเปนประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้  

(7) รายงานการประชุม  

 บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว รวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัทจัดการในวัน
และเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

11.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกองทุนรวม 
ดังนี้  

(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา เชาชวง ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้จะตอง
ไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ใหคําปรึกษาแกบริษัทจัดการในเร่ืองการจายเงินปนผล และ/หรือ การลดทุนทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองงบประมาณที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
ตามท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยนําเสนอแกกองทุนรวม เพื่อใหเปนไปตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม 
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(4) กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหเปนไปตามหนาที่ที่กําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม 

(5)   ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน  ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา   

(6)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยให
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(7) คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเร่ืองใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา 

 

12. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน
ของกองทุนรวม 

12.1  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 

 ชื่อ   : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ที่อยู  :  เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท  : 0-2626-4530  

 โทรสาร  : 0-2626-4545-6 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอไป 

12.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 

(ก) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชน ใหคู สัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที ่บริษัทจัดการหรือผู ดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ ่งไมปฏิบัติตามหนาที ่หรือความ
รับผิดชอบตามท่ีตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอย
กวา 30 วัน 
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(ค) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับ
ประกาศคําส่ัง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการ
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลง

ผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย  บริษัทจัดการจะดําเนินการให
ผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน  นับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ตและบริษัทจัดการจะแจงการแกไข 
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไข
เสร็จส้ิน  

 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว บริษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต . แลว   บริษ ัทจัดการจะแตงตั ้งผู ด ูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแล
ผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นใดที่เก่ียวของกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน
นี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตอง
รับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิด
จากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนดวย   

(ช) เม่ือมีผูใดเสนอหรือย่ืนคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในสวนที่ เก่ียวกับผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟู
กิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่นใดท่ี
คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ  บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 
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(ซ) เม่ือหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิดหรื
อประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนเนื่องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนรวมตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 12.2 เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชน
นั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดย
เรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

ในกรณีที่สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลงเน่ืองจากผูดูแลผลประโยชนบอกเลิกสัญญาหากบริษัทจัดการ
ยังไมสามารถหาผูดูแลผลประโยชนรายใหมมารับมอบงานไดภายในวันส้ินสุดสัญญาดังกลาวผูดูแลผลประโยชนยัง
ตองปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมโดย
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนจากกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาท่ี
ผูดูแลผลประโยชนนั้นไดปฏิบัติหนาที่จนถึงวันที่ผูดูแลผลประโยชนไดส้ินสุดการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน
รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนนับต้ังแตวัน
ส้ินสุดสัญญาเปนตนไปจนกวาบริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมและสามารถปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวได 

ในกรณีการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลงผูดูแลผลประโยชนจะตองรวบรวมและโอนทรัพยสินทั้งหมดและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนที่มาแทนหรือดําเนินการอยางอื่นตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลาย
เปนไปโดยเรียบรอยภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่การเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง 

12.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

ชื่อ   : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :   เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท  : 0-2626-4530 

โทรสาร  : 0-626-4545-6 

และ/หรือสถานท่ีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนรวมไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่สํานักงาน
ของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแล
ผลประโยชนได 

 

13.  ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี  

 ชื่อ  :  คุณ รัตนา จาละ (เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3734) 

    คุณ สมใจ คุณปสุต (เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4499) 

    คุณ รัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย (เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4951) 

 ที่อยู  :  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

   193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท   : 0-2264-0777 

 โทรสาร  : 0-2264-0789 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เพื่อเปนผูสอบบัญชีของกองทุน
รวม  และท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของโดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

14.  ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 ชื่อ   :  ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

 ที่อยู  :  ธนาคาร ไทยพาณิชย (สาขาชิดลม) 

    สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย  

   ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย 1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท  : 0-2256-2323-8 

 โทรสาร  : 0-2256-2405-6  
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หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

15. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาทางการเงินและผูรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

ชื่อ  : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู  :  1. สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

     กรุงเทพมหานคร 10900 

    2.  และสาขาตางๆ ทั่วประเทศ 

    3.  หนวยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั้น 9 โซน B สํานักงานใหญ 
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท  : 0-2544-6679  

โทรสาร  : 0-2544-2185  
 

16. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูจัดจําหนายซ่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

 

17. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจแต งต้ั งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่ มเติมในภายหลัง ซึ่ งเป นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิ ติบุคคลที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ใหความเห็นชอบเพื่ อทําหนาที่ เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว ณ ที่
เปดเผยของบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 
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18. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ชื่อ  :   บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด 

 ที่อยู                    : ชั้น 20 เลขท่ี 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร  

  เลขท่ี 62 ถนนหลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท            :           0-2652-6300  

โทรสาร : 0-2652-6399  
 

ชื่อ  :  บริษัท ไนทแฟรงคชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

  ที่อยู : 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร 

  ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคาร 10320 

โทรศัพท :           0-2643-8223 

โทรสาร :          0-2643-8224 

ในการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการไดทําการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ซึ่งเปนบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื่อทํา
การประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวมในคร้ัง
ตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 คร้ัง 

 

19. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแตงต้ังบุคคลใดเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่
ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งนี้ เม่ือมีการแตงต้ังที่
ปรึกษารายใหม บริษัทจัดการจะตองแจงการแตงต้ังใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชน
ทราบตอไป 

19.1 ที่ปรึกษาของกองทุนรวมซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เก่ียวกับการซ้ือ จําหนาย โอน รับโอน กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 
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 บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแตงต้ังบุคคลอื่นที่เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลรายเดียวหรือหลายรายที่มีความรูและประสบการณเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวา 5 ป เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษากองทุนรวม 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

19.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ัง การระดม
เงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม  

 บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแตงต้ังบุคคลหรือนิติบุคคลใดใหเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินของกองทุนรวม โดยท่ีบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอกําหนด 

19.3 ที่ปรึกษาอื่นซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวมหรือการ
จัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

 

20. ขอมูลผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ชื่อ  : บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด 

ที่อยู : 1420/1 โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร อาคาร อี ถนนประดิษฐมนูธรรม 

   แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

โทรศัพท : 0-2101-5800  

โทรสาร : 0-2508-1088  

บริษัทจัดการอาจทําการแตงต้ังบุคคลอื่นที่ เปนนิ ติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพ่ือทําหนาที่ ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ทั้งนี้  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการ
บริหารอสังหาริมทรัพยในสวนที่ ได รับมอบหมาย และมีบุคลากรท่ี มีความรูและประสบการณ ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
อาจกําหนดเพิ่มเติม โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เม่ือมีการแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม บริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังพรอมทั้งคํารับรองวาบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแล
ผลประโยชนทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีวาระตามอายุสัญญาจางบริหารคราวละ 10 ป และสามารถตออายุไดโดยอัตโนมัติไปอีก 
2 วาระ อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพยได 
เม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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ของกองทุนรวม โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะไมนับจํานวนหนวยลงทุนของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยและบุคคลที่เก่ียวของรวมในมติดังกลาวดวย ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน กรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยปฏิบัติผิดสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือ
กรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติ
หนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือหากผลกําไรจากการดําเนินงานประประจําปที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดการและ
บริหารของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตํ่ากวารอยละ 85 ของจํานวนกําไรจากการดําเนินงานตามที่ระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานประจําปของกองทุนรวมเปนระยะเวลา 2 ปติดตอกัน ท้ังนี้ เงื่อนไขดังกลาวจะไดรับการยกเวนในกรณีที่มี
เหตุอันสมควรที่นอกเหนือจากการควบคุมของผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือกองทุนรวมตัดสินใจไมดําเนินการใดๆ 
ตามท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยเสนอแนะโดยท่ีการดําเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสูงสุดของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ไมวาเปนการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปหรือไมก็ตาม และการ
ไมดําเนินการดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผลการดําเนินงานประจําปของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมตํ่ากวางบประมาณท่ีระบุใน
แผนการดําเนินงานประจําปที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดเสนอและไดรับอนุมัติจากกองทุนรวม อันเปนผลมาจาก
เหตุสุดวิสัยอันหมายถึงเหตุใดๆ ที่กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได และ/หรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่าที่มีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกและธุรกิจใหเชาพื้นที่ศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ีมอลลในระดับ
เดียวกันที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกันโดยคูสัญญาท้ังสองฝายตกลงจะใชความพยายามรวมกันในการพิจารณา
และแกไขผลกระทบท่ีมีตอผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูถือ
หนวยของกองทุนรวมเปนสําคัญ แตกองทุนรวมจะไมสามารถอางเหตุการณดังกลาวเปนเหตุแหงการเลิกสัญญา
แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยได 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมวาตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติ
ใหเลิกสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามท่ีกําหนดไวผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนใน
อัตราที่กําหนดไวในโครงการโดยจะคํานวณคาตอบแทนเปนอัตราสวนของระยะเวลาตามท่ีไดปฏิบัติหนาที่จริง และ/
หรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 

21. ขอมูลเคอีอารและกลุมเค.อี.แลนด  

เคอีอาร เปนหนึ่งในบริษัทของกลุมเค.อี.แลนด  โดยกลุมเค.อี.แลนด เปนหนึ่งในผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้ง
ประเภทที่อยูอาศัยและพาณิชย โดยมุงเนนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง นําเสนอรูปแบบใหม และ
คํานึงถึงส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ  กลุมเค.อี.แลนดประกอบดวย บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด  โดยเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนามีฐานะเปนเจาของที่ดิน
ที่ต้ังอยูบนทําเลที่มีศักยภาพ   เค.อี.แลนด ทําหนาที่พัฒนาอสังหาริมทรัพยบนที่ดินดังกลาว  และเคอีอารทําหนาที่
ใหบริการดานอสังหาริมทรัพย  
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กลุมเค.อี.แลนด เร่ิมตนเขาสูธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป พ.ศ. 2544 ดวยการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยเพื่อขายโครงการ
แรก คือ  Crystal  Ville  ซึ่งเปนทาวเฮาสสําหรับกลุมลูกคาระดับบน บนถนนโยธินพัฒนา ระดับราคาประมาณ 4 ลานบาท
ตอหลังขึ้นไป  และโครงการบานเด่ียว Crystal Park  ริมถนนประดิษฐมนูธรรม ในระดับราคา 18 - 100 ลานบาทตอหลัง 
โดยสามารถปดการขายทั้งสองโครงการภายในระยะเวลาไมถึงหนึ่งป   

จากการที่โครงการ Crystal Park ไดรับการตอบรับจากลูกคาอยางดีเย่ียมและประสบความสําเร็จ กลุมเค.อี.แลนดจึง
พัฒนาโครงการบานหรู Grand Crystal  บนถนนเลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา ระดับราคา 35 - 200 ลานบาทตอหลัง
สําหรับกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือสูงโดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันไดปดการขายโครงการแลว  

แผนที่ตั้งของโครงการ Crystal Ville, Crystal Park และ Grand Crystal 

 

ภาพตัวอยางโครงการ Crystal Ville 
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ภาพตัวอยางโครงการ Crystal Park 

 

ภาพตัวอยางโครงการ The Grand Crystal 

 

 

รายละเอียดโครงการที่อยูอาศัยที่พัฒนาโดยกลุมเค.อี.แลนด 

โครงการ ประเภท ทําเลที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่
โครงการ 

(ไร-งาน-ตร.ว.) 

ป พ.ศ. ที่
ทําการ
พัฒนา
โครงการ 

ราคาขาย
ตอหลัง 

(ลานบาท) 

มูลคา
โครงการ 
(ลานบาท) 

อัตรา
การขาย 
ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 
2555 

Crystal 
Ville 

ทาวนเฮาส 
จํานวน 36 
หลัง 

ถนนโยธินพัฒนา 
เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 

3-2-65.0 2545-2549 4 ลานบาท
ขึ้นไป 

 

160 ลาน
บาท 

รอยละ 
100 

Crystal 
Park 

บานเด่ียว 
จํานวน 69 
หลัง 

ถนนประดิษฐมนู
ธรรม เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 

56-2-99.8 2546-2548 18 - 100  
ลานบาท 

 

2,500 
ลานบาท 

รอยละ
100 
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โครงการ ประเภท ทําเลที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่
โครงการ 

(ไร-งาน-ตร.ว.) 

ป พ.ศ. ที่
ทําการ
พัฒนา
โครงการ 

ราคาขาย
ตอหลัง 

(ลานบาท) 

มูลคา
โครงการ 
(ลานบาท) 

อัตรา
การขาย 
ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 
2555 

Grand 
Crystal 

บานเด่ียว 
จํานวน 40 
หลัง 

ถนนประดิษฐมนู
ธรรม เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 

37-0-60.4 2552-2555 35 - 200 
ลานบาท 

 

2,000 
ลานบาท 

รอยละ 
100 

รวม 97-2-25.2 
ที่มา: บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด  

จากการส่ังสมประสบการณการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเล็งเห็นศักยภาพของท่ีดินยานเอกมัย ลาดพราว รามอินทรา
เนื่องจากมีจํานวนประชากรอาศัยอยูในโครงการบานจัดสรรตางๆ กวา 300 โครงการ  ทําใหกลุมเค.อี.แลนด เร่ิมพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยประเภทโครงการศูนยการคาไดแก The Crystal และ CDC  และทําการจด
ทะเบียนจัดต้ัง เคอีอาร เม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการดานอสังหาริมทรัพย ปจจุบันเคอีอาร
มีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมี เค.อี.
แลนด  เบญจกิจพัฒนา เกียรติสหมิตร และบุคคลในตระกูลเอี่ยมสกุลรัตน เปนผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 เคอีอารมีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตการบริหารงานจํานวน  2 โครงการ ไดแก โครงการ The Crystal และ CDC 

โครงการ The Crystal  ถือเปนคอมมิวนิต้ีมอลลแหงแรกบนถนนประดิษฐมนูธรรม เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการ
จับจายซ้ือของประจําวันใหกับประชากรที่อาศัยอยูในยานดังกลาว  อีกทั้งเปนแหลงพักผอนแหงใหมที่สามารถมาเดินเลน 
รับประทานอาหาร หรือจับจายใชสอยในทุกๆ วันรวมท้ังในวันหยุดสุดสัปดาหไดอีกดวย โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปน
กลุมลูกคาทันสมัยระดับกลางถึงบน ซึ่งเปนกลุมครอบครัว กลุมคนทํางาน กลุมวัยรุน นอกจากนี้ โครงการ CDC จัดเปน
ศูนยการออกแบบครบวงจรแหงแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่มีสถาปตยกรรมโดดเดนและสวยงาม โดยเปนศูนย
รวมวัสดุตกแตงบานคุณภาพสูงทั้งในและตางประเทศ และเนนงานออกแบบสินคาตกแตงบาน เพื่อรองรับลูกคาระดับบน
ที่มีรูปแบบการใชชีวิตสมัยใหม ภายในศูนยการคามีการจัดทําพื้นที่บางสวนเพื่อรองรับงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ตางๆ งานเปดตัวสินคาใหม พื้นที่สําหรับการจัดสัมมนาและงานเล้ียง รวมทั้งพื้นที่จัดกิจกรรมการตลาดสําหรับสินคา
ตางๆ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ The Crystal และ CDC ในหัวขอ 3 วัตถุประสงคของโครงการจัดการ
กองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน) 

จากความสําเร็จของการพัฒนาและบริหารโครงการศูนยการคาในรูปแบบใหมขางตน ทําใหบริษัทตางๆ เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารงานของกลุมเค.อี.แลนด และมีความประสงคที่จะเปนพันธมิตรเพื่อพัฒนาคอมมิวนิต้ีมอลล
ในพื้นที่อื่นๆ โดยปจจุบันกลุมเค.อี.แลนด ไดรวมทุนกับบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อรวมกันพัฒนาโครงการ The Crystal PTT ซึ่งเปนคอมมิวนิต้ีมอลลพรอมสถานี
บริการน้ํามันที่มีการออกแบบโดดเดนทันสมัยบนพื้นที่กวา 12 ไร บนถนนชัยพฤกษ ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอสูเสนทาง
ภาคเหนือภาคใต และภาคตะวันตกและมีการเจริญเติบโตของชุมชนสูงมาก โครงการดังกลาวจะมีพื้นที่รองรับ
รานคามากกวา 9,000 ตร.ม. พรอมที่จอดรถกวา 400 คัน ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาครบครัน เชน 
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จิฟฟซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ รานกาแฟ Cafe Amazon บริการธนาคารตางๆ รานคาแฟช่ัน โดยคาดวาสามารถเปด
ใหบริการไดในป พ.ศ. 2556 

นอกจากนี้ ทางกลุมเค.อี.แลนด ยังไดรวมทุนกับกลุมเอส.บี.เฟอรนิเจอร เพื่อพัฒนาคอมมิวนิต้ีมอลลบนถนนราชพฤกษ-
นครอินทร บนที่ดินกวา 22 ไร ภายใตชื่อโครงการ The Crystal  ราชพฤกษ  ซึ่งคาดวาจะมีพื้นที่ขาย 50,000  ตร.ม.  
แบงเปนพื้นที่สําหรับรานคาปลีก 30,000 ตร.ม. และศูนยจําหนายเฟอรนิเจอรและของตกแตง 20,000 ตร.ม. โดยปจจุบัน
มีผูเชาหลักแลว 2 ราย คือ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ซึ่งจะเปดกูรเมตมารเก็ต ที่เปนซูเปอรมารเก็ตสําหรับลูกคาที่มี
กําลังซื้อสูงและบริษัท เอฟเอสซีเนมาซิต้ี จํากัด ซึ่งจะเปดโรงภาพยนตรจํานวน 8 โรง โดยจะเปนโครงการแรกในบริเวณ
ราชพฤกษที่มีโรงภาพยนตร โดยทั้ง 2 สวนนี้จะมีพื้นที่รวม 7,000 ตร.ม. ปจจุบันคาดวาโครงการจะสามารถเปดใหบริการ
ไดในป พ.ศ. 2557 
 

แผนที่ตั้งโครงการ The Crystal PTT และ The Crystal ราชพฤกษ 

 

ภาพตัวอยางโครงการ The Crystal PTT   
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ภาพตัวอยางโครงการ The Crystal ราชพฤกษ 

 

 

ทั้งนี้ จากประสบการณในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตลอดจนความสําเร็จในการบริหารจัดการศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ี
มอลลที่ผานมาและความเชื่อม่ันที่บริษัทช้ันนําตางๆ ของประเทศไทยมีใหกับกลุมเค.อี.แลนด ทําใหเช่ือไดวาการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะเขาลงทุนคร้ังแรกจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยทางผูบริหารอสังหาริมทรัพยมี
นโยบายใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการโครงการศูนยการคา โดยเร่ิมจากการคัดเลือกผูเชาที่มีความ
หลากหลายของรานคาและบริการเพื่อดึงดูดผูคนใหเขามาจับจายใชสอยในโครงการ และเลือกผูเชาที่มีผลการดําเนินงาน
ดี เพื่อใหมีการเชาพื้นที่อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เคอีอารยังทําการศึกษาความตองการของผูเชาพื้นที่เพื่อนําเสนอบริการ
เสริม เชน การจัดหาส่ือโฆษณาตางๆ เพื่อประชาสัมพันธรานคาของผูเชาพื้นที่  ทําใหผูเชาไดรับความพึงพอใจสูงสุดและ
เปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน การสงเสริมและพัฒนาทีมการตลาดเพื่อกําหนดกลยุทธสงเสริมการขายพื้นที่ภายใน
ศูนยการคาอยางตอเนื่อง ตลอดจนการบํารุงรักษาหรือพัฒนาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกใหอยูในสภาพท่ี
ดีและเหมาะแกการจัดหาผลประโยชน 

 

22. การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังนี้อาจมีปญหา
อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการ
จัดสรรหนวยลงทุนที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 
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22.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหนวยลงทุน 

22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

ผูจองซื้อทั่วไปสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
หนวยลงทุน และชุดเอกสารจองซ้ือหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
ภายในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ ผูจัดรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัด
จําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหนวยลงทุน ชุดเอกสารจองซ้ือหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ 
ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาทํา
การของบริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

22.1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหนวยลงทุน 

สําหรับผูจองซ้ือทั่วไป ซึ่งรวมถึงผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ ที่ประสงคจะจองซื้อ
หนวยลงทุนแบบผูจองซื้อทั่วไป 

ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556   ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการผูรับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ และเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 

ต้ังแตวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการผูรับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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22.2 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

22.2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน 

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ราคา 10.60 บาทตอหนวย  

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซ้ือพิเศษ และเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ และเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวทุกรายจะตอง
ชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ราคา 10.60 บาทตอหนวย 

22.2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2) เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซ้ือประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา 
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) ตาม
รายละเอียดดานลาง 

(ข)  ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย
ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และ 

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) 
แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจอง
ซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 161 – 

  

 

ลงทุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อ
พิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)   ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซ้ือประเภทกองทุนจองซ้ือหนวยลงทุนไมครบตามอัตราที่
กําหนดใน (1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกบุคคลดังตอไปนี้ ตามลําดับ 

(ก) ผูจองซื้อพิเศษ 

(ข) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูที่ใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน หรือ
เจาของทรัพยสินที่เก่ียวกับสิทธิดังกลาว 

(ค) ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูรวมจัดการการจัดจําหนาย 

ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหน่ึง (4) (ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน ใหถือวาเปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ดวย 

วิธีการจองซ้ือหนวยลงทุนมีรายละเอียดดังนี้ 

 สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

(1) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ไดตามวัน เวลา ที่ระบุ
ไวในขอ 22.1.2 โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยขั้นตํ่า 4,000 หนวย และเพิ่ม
เปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หนวย โดยไมจํากัดจํานวนหนวยลงทุนที่จะจองซื้อ  ทั้งนี้หากผู
จองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ นํามารวมและทําการจัดสรรให
เพียงรายการเดียว รวมถึงไมสามารถใชชื่อรวมในการจองซ้ือหนวยลงทุนได 

(2) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อในวันจองซื้อ
ใหแกบริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน โดยจะตองชําระที่ราคา 10.60 บาทตอหนวย โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไมได พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในชุดเอกสารจองซ้ือหนวยลงทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน 

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 
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สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษและเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  

ใหผูจองซ้ือประเภทกองทุนและผูจองซ้ือพิเศษและเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวจองซื้อหนวยลงทุน
ผานผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  โดยตองนําสงชุดเอกสารจองซ้ือที่ผูจองซื้อประเภท
กองทุนหรือผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวไดลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความ
ประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษและเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาวจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคา 10.60 บาทตอหนวย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผู
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุนจะไดมีกําหนดการตอไป หากผูจองซื้อประเภทกองทุน และ
ผูจองซื้อพิเศษและเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว จองซื้อมากกวา 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธินํามารวมและทําการจัดสรรใหเพียงรายการเดียว 

ในกรณีผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษและเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว จองซื้อ
หนวยลงทุนผานชองทางอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑที่กําหนดในขอ 23 

ในการจองซื้อผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคในชุดเอกสารจองซื้อหนวยลงทุน เพื่อใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการกับหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไววิธีใดวิธี
หนึ่ง ดังนี้ 

(1) ออกใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน(ถามี)หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (ถามี) โดยระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุ
ในขอ 26 

(2) ฝากหนวยลงทุนไวที่บริษัทนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะ
นําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้น 

 อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือหนวยลงทุนตามชุดเอกสารจอง
ซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมี
ผลกระทบในอนาคตตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา 
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22.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

ในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
สด เช็ค ดราฟท แคชเชียรเช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะเงนิ
โอนหรือคําส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปดกับผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละราย)หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ทั้งน้ีผูจองซื้อจะตองลงวันที่ที่จองซื้อและ
ขีดครอมเฉพาะส่ังจายบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันตามที่ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน 
ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละรายไดเปดไวเพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คดังกลาว เพื่อความ
สะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

กรณีที่จองซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได
กอนระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรกจะส้ินสุดลง (กอนเวลา 15.30 น.ของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2556) 

ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่บริษัทจัดการผูประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย 
หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละรายกําหนดอาจมีความแตกตางกันบางขอใหผูจองซื้อทั่วไป
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูสนับสนุนการขายแตละรายจะกําหนด 

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน ไดรับชุดเอกสารจองซื้อหนวยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือไวเปน
หลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็คดราฟตหรือแคชเชียรเช็คซ่ึงไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามบริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทําการจองซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได 

ในกรณีที่วันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวันและ/หรือเวลาท่ีลวงเลยจากชวงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแลวบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือ
รายนั้น 

ในกรณีที่เช็คดราฟตหรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น 
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(4) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมไดเวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(5) บริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุนจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากท่ีผูรับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเปดไวเพื่อการชําระเงินคาจอง
ซื้อหนวยลงทุน 

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 

ผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวจะตองจองซื้อหนวย
ลงทุนผานผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนและชําระ
คาจองซื้อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดหรือแจงโดยผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัด
จําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

สําหรับผูจองซื้อประเภทเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 

ผูจองซ้ือประเภทเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว จะตองจองซื้อหนวยลงทุนผานผูรับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนและชําระคาจองซื้อตามจํานวนวิธีการและระยะเวลา
ที่กําหนดหรือแจงโดยผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน 

22.4 เงื่อนไขการเสนอขายหนวยลงทุน 

22.4.1 ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากบริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการ
จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถท่ีจะยุติการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 
วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุด
ลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ 

 22.4.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
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(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3) กรณีที่ผูลงทุนตางดาวประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปน
จริง หรือไมครบถวน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน 
อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(6) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75  ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนไดหรือมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามท่ีคาดหมายเชน  การเจรจาในการ
ซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิด
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จนเปน
เหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน หรือไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปน
ตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซ้ือบางสวน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการ
จัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

(7) เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกบุคคลใดก็ได 
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือไมรับ
ลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา 
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(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวมหรือผูถือ
หนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนรวม
หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเปนหลัก 

22.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนที่จองซื้อผานตนเอง และจะดําเนินการให
ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละรายแลวแตกรณี 
คืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละราย โดยคาใชจายในการโอนเงิน (ถามี) เปนของผู
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละรายน้ัน ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดดังตอไปนี้ 

22.5.1 กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซ้ือ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดใด 

22.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนไดไมถึงรอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเวนแตเปนกรณีตามขอ 23.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2) จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึง 250 ราย 

(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท 

(4) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาอัตราท่ีกําหนดในขอ 23 

(5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตางดาวเกินกวาอัตราท่ีกําหนดในขอ 23 

(6) มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

22.5.3 กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมี
คําส่ังใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทําให
ตองยุติโครงการ 
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22.5.4 กรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม และไดยุติการขายหนวยลงทุน
กอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการไดรายงานให สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขาย
หนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะสงเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือที่จองซื้อหนวยลงทุนผานตนเองและจะดําเนินการ
ใหผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละราย
แลวแตกรณีสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนที่จองซื้อผานผูรับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละรายโดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนประเภทผูจองซื้อทั่วไปภายใน 14 
วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกหรือภายใน 14 วันนับแตวันที่การอนุมัติให
จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลงตามขอ 22.5.2 ขอ 22.5.3 และขอ 22.5.4  ทั้งนี้ หากเปนกรณีการคืนเงิน
ตามขอ 22.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบ้ียและหรือผลประโยชนใดๆที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับ
จากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน
รายใดไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละรายเอง
บริษัทจัดการผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแตละ
รายแลวแตกรณีจะชําระดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่ชําระเงินคาจองซื้อ 

22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี 

ในกรณีที่จองซื้อหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ
ในชุดเอกสารจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบสงใหบริษัทจัดการจนครบถวน 

ในกรณีที่จองซื้อหนวยลงทุนกับผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุนผูจองซื้อหนวยลงทุนทุกรายจะตองกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในชุดเอกสารจองซ้ือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท พรอมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบสงใหผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนจน
ครบถวน 

เอกสารประกอบการจองซื้อหนวยลงทุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปน
กรณีๆ ไปโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 
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22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบตาง
ดาว (กรณีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบาน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตน
ขางตน ไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยูของผูจองซื้อ) 

(2) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยการโอนเงินเขาบัญชีผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ได
เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่ระบุเลขท่ีบัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไม
เปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ   

ใหใชเอกสารขอ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง  ทั้งนี้ 
สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร  (หามใชกระดาษ 
reused) 

22.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สําเนาเอกสารการจัดต้ังคณะบุคคล 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีคณะบุคคล (ตองระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรในชุด
เอกสารจองซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่ประสงคจะจองซื้อแยกตางหากจากการจองซ้ือในช่ือของ
บุคคลธรรมดา) 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม  

(4) หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท  พรอมสําเนา
บัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  

(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยการโอนเงินเขาบัญชีผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ได
เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่ระบุเลขท่ีบัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไม
เปนบัญชีรวม  
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หมายเหตุ 

(ก) ใหใชเอกสารขอ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง  
ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร  
(หามใชกระดาษ reused) 

(ข) กองทุนสวนบุคคลที่จองซื้อโดยใชหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไมไดระบุเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากรจะถือเปนบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาท่ีใชหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซ้ือในใบจองซื้อทุกใบเปน 
1 รายการเพื่อใชในการจัดสรร 

22.6.3 กรณีนิติบุคคล 

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยและสําเนาหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
อายุไมเกิน 3เดือน  

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ระบุในลักษณะใหลงทุนในหนวยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสิทธิการเชาคริสตัล รีเทล โกรท หรือลงทุนในหลักทรัพยนี้ได 

(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) อายุไมเกิน 3 เดือน 

(4)   หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท 

(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ 4 ตาม
จํานวนผูมีอํานาจลงนามและโดยหน่ึงในนั้นตองเปนกรรมการผูจัดการ) และของผูรับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยการโอนเงินเขาบัญชี  ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) 
ที่ไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยท่ีระบุเลขที่บัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดย
จะตองไมเปนบัญชีรวม 

(7) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีนิติบุคคล 

หมายเหตุ 

ใหใชเอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ 
สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร  (หามใชกระดาษ 
reused) 
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22.6.4 กรณีนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย   

(1) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งอาจออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ต้ังอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  และหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาว
ตองออกมาไมเกิน 1 ป โดยจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล  ผูมีอํานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ  ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

(2) หนังสือมอบอํานาจที่นิติบุคคลตางประเทศนั้น  มอบอํานาจให custodian หรือสําเนา 

(3) หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 30 บาท  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ 3 ตาม
จํานวนผูมีอํานาจลงนามและโดยหนึ่งในนั้นตองเปนกรรมการผูจัดการ ) และของผูรับมอบ
อํานาจกระทําการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยการโอนเงินเขาบัญชี  ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือสําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) 
ที่ไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยท่ีระบุเลขที่บัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดย
จะตองไมเปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ  

ใหใชเอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง  
ทั้งนี้ สําเนา statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใช
กระดาษ reused)  โดยเอกสารตามขอ (1) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary 
Public  และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไมเกิน 1 ป 

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามท่ี
ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณของเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
ทดแทน  ซึ่งเปนขอปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือผูรับประกัน
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การจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

 

23.  การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไว
ในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมี
อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยาง
อื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามน้ันนอกจากนั้นในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนในคร้ังนี้อาจมีปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือที่จองซ้ือและไดชําระ
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อแลวในกรณีที่จํานวนเงินคาจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน
ไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินคาจองซ้ือที่
ไดรับชําระเปนเกณฑ 

23.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(1)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไมนอย
กวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษหรือเจาของผูใหเชาผูโอนสิทธิการเชาหรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกันดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) 
ขางลางนี้ 

(ข)  ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมไดเวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย
ลงทุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนและ 
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(ค)  ในกรณีที่เจาของผูใหเชาผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมไดเวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย
ลงทุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซื้อทั่วไปผูจองซ้ือประเภทกองทุนและผูจองซ้ือพิเศษ
หรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซ้ือหนวยลงทุนไมครบตามอัตราท่ีกําหนด
ใน (1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ตามลําดับ 

(ก)  ผูจองซื้อพิเศษ 

(ข)  เจาของผูใหเชาผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือเจาของ
ทรัพยสินที่เก่ียวกับสิทธิดังกลาว 

(ค) ผูรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูรวมรับประกันการจําหนาย 

ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหน่ึง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหถือวาเปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหน่ึง (4)(ก) และ (ข) ดวย 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของผูใหเชาผูโอนสิทธิการเชาและผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวรวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ผูจองซื้อพิเศษ หมายความวาบุคคลตามท่ีไดระบุไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  สน. 
25/2552 เร่ืองหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2556 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

ผูจองซื้อประเภทกองทุนหมายความวาผูจองซื้อพิเศษท่ีเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ข)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ค)  กองทุนประกันสังคม 

(ง)  กองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมที่เสนอขาย
หนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการทั่วไป 
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ทั้งนี้ ผูจองซ้ือพิเศษและผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวย
ลงทุนในชวงเวลาและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษที่ผู
รับประกันการจําหนายหนวยลงทุนกําหนดเทานั้นหากทําการจองซ้ือหนวยลงทุนในชวงเวลาและวิธีการเสนอ
ขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไปใหถือเปน “ผูจองซื้อทั่วไป” 

การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกผูจองซื้อทั่วไปบริษัทจัดการจะประชาสัมพันธการเสนอขาย
หนวยลงทุนอยางกวางขวางเพื่อใหมีการกระจายขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยาง
แพรหลายในกรณีที่มีบุคคลใดจองซื้อหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซ้ือทั่วไปเพ่ือนําไป
ขายตอหรือเปนการซื้อขายหนวยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพยแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุนบริษัท
จัดการจะจัดใหมีขอกําหนดใหบุคคลนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามวรรคหน่ึงและขอ 23.2(1) โดยอนุโลม 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ 
23.2(2)(ข) และ (ค) ทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

การจัดสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซ้ือรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามจํานวนที่จอง
ซื้อ 

(ข)  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมากเปนผลใหบริษัท
จัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือทั่วไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตนบริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลัก “small lot first” ใหแกผูจองซื้อทั่วไปโดยในการจัดสรรหนวย
ลงทุนโดยวิธีดังกลาวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนคาจองซ้ือขั้นตํ่าของผูจองซ้ือ โดยใชจํานวนคาจอง
ซื้อขั้นตํ่าเปนฐานในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกราย และในรอบตอๆไปจะจัดสรร
หนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปขางตนที่ยังไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยจะใชคาตํ่าสุดของมูลคาจองซ้ือคงเหลือที่ยังไมไดรับการจัดสรรจากรอบที่แลว เปนฐานใน
การจัดสรรหนวยลงทุนในรอบตอไป  โดยจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะ
ครบตามจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย  และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดทาย  หากมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกราย  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุม
รายชื่อโดยคอมพิวเตอร (random) และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 
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 โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อหนวยลงทุนมากกวา 1 รายการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนํามารวมและ
ทําการจัดสรรใหเพียงรายการเดียวเทานั้น 

 ทั้งนี้ 

1. ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซ้ือทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 และจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนท่ีจองซื้อ 

2.  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซ้ือทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 แตจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามจํานวน
ที่จองซื้อและสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุนตามสัดสวนของจํานวนท่ี
จองซื้อซึ่งเม่ือรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปจะมีจํานวนหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

3.  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และ
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซ้ือประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมากเปนผลใหบริษัท
จัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตนบริษัทจัดการจะ
จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนรอยละ 25 และผูจองซื้อประเภทกองทุนตามสัดสวน
จํานวนที่จองซื้อเปนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดโดยจะ
ดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของขอ (ข) 

4.  ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และ
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมากเปนผลใหบริษัท
จัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตนบริษัทจัดการจะ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนรอยละ 25 และจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจอง
ซื้อประเภทกองทุนซ่ึงจองซื้อไมถึงรอยละ 25 มารวมจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปพรอมกันทั้งนี้บริษัท
จัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของขอ (ข) 
ดังกลาวขางตนโดยจํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนในสอง
กรณีดังกลาวในยอหนานี้จะมีจํานวนหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

อยางไรก็ดี  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหนวยลงทุนจากการจัดสรรใหกับผูจองซื้อพิเศษ 
และ/หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุมบุคคล
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เดียวกันตามขอ 23.1(3)(ก) ใหบริษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูจองซื้อทั่วไปจนครบ
จํานวนกอนจัดสรรใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุน(ถามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการบริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุน
ของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้นโดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
จะออกและจัดสงใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน(ถามี)หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน (ถามี)ใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยไดรับ
จัดสรรหนวยลงทุน และ/หรือดําเนินการอื่นใดตามความประสงคของลูกคาที่ระบุในคําขอเปดบัญชีและ/หรือใบ
จองซื้อแลวแตกรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แกไข รูปแบบ ระยะเวลาและ/
หรือเนื้อหา ของเอกสารการรับรองสิทธิตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไมตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา 

23.2 ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน 

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ัง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

1.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

1.1.1 เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล  เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 
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1.1.2 เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซ่ึงรับหนวยลงทุนไวตาม
สัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือ
หนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไม
เกิน 1 ปนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผู
จองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

1.2 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันเกินกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เม่ือคํานวณพ้ืนที่หองชุดที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว
คิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อทําหนาที่ควบคุมการถือหนวย
ลงทุนของผูลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมคร้ังแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดขางตนทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหนวยลงทุน
ของผูลงทุนตางดาวจะมีขั้นตอนมากกวาผูลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวทราบทุกราย รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน
ที่จะเปนผลทําใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุนเกินกวา
อัตราท่ีกําหนดดวย 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะแจงหลักเกณฑ เร่ือง หามมิใหมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกนายหนา
คาหลักทรัพยทราบกอนมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อใหนายหนาคาหลักทรัพยปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และจะ
ดําเนินการใหการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุรวมเปนไปตามหลักเกณฑในเร่ืองดังกลาว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมีการระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการ
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จัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญเวน
แตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน 

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลวบริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคล
ดังกลาวอีกไมได  เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปท่ีเหลือจาก
การจองซ้ือของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษตาม (ข)  

ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับเจาของท่ีดินหรือทรัพยสินที่
เก่ียวกับสิทธิดังกลาวดวย 

 

24. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

24.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเม่ือมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
การลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

24.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 

(1)   ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเก่ียวกับวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หนวยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนตองไดรับคะแนนเสียงเกิน
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวม 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 
รายหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มา
ประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม 
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(2) ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามท่ี
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด 

24.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 24.2 บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเก่ียวกับการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร 

24.4 ในการนับคะแนนเสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงตามขอ 24.2 (1) บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือ
หนวยลงทุนดังตอไปนี้มิได 

(1) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม  ใน
กรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เจาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม  ในกรณี
ที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพท่ีดีและพรอมที่จะใชหา
ประโยชน 

(3)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง ใน
กรณทีี่จะเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเร่ืองที่ขอมติ 

(5)   บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแต
กรณี 

ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิม
บางราย  หากผูถือหนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
หามมิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว 

24.5 เม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 24.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรางโครงการท่ีจะแกไขเพิ่มเติมและราง
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา 

(2) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม โดยจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามประกาศเก่ียวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการให
ความเห็นชอบใหเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง 
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24.6 กรณีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม บริษัท
จัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเม่ือเกิดเหตุดังนี้  

(1)   เม่ือพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียง
พอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืน
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผู
จองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวน
ของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ัน
ไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 
7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

(2)   เม่ือบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนไดภายใน  6 เดือนนับจากวันที่สํานักงานรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุน โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหนวยลงทุน
เฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาท่ีเสนอขายและเงิน
คาจองซื้อหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน 
พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

24.7 ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมไดมีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคืนเงิน
คาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยโดยใหนําความในขอ 22.5 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนรวมเพิ่มทุนกรณีขาดสภาพคลอง  ดังนั้น 
ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขายจําหนายจายโอน 
ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร  

- สําหรับเงื่อนไขของ   “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
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25. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

25.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้ หากบริษัทจัดการ
ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการโดยการลด
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเทานั้น 

(1) กองทุนรวมมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย  

(2) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไวลดลงจากการประเมินคา
หรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 

25.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาของหนวยลงทุนและปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน 

(2) ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุน  ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม 

(3) ย่ืนคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการเฉล่ีย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) จัดใหมีขอมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวในเว็บไซตของบริษัทจัดการและ
รายงานประจําปของกองทุนรวม เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได  โดยขอมูลดังกลาวตองมีรายละเอียด
อยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียน  

(ข) จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตอหนวยลงทุนที่ลดในแตละคร้ัง  

(ค) วันปดสมุดทะเบียน และวันที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถือหนวยลงทุน 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับเงื่อนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 
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26.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

26.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามที่ผูจองซื้อไดระบุในเอกสารการจองซื้อวาจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ใบหนวยลงทุน 

2. ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) 

3. หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (ถามี) 

4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (ถามี) 

26.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  สมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ขอมูลของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมให
ถือเปนหลักฐานท่ีถูกตองเก่ียวกับสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

กรณีใบหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน(ถามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน(ถามี) 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแกผูจองซื้อที่แสดงความจํานงขอรับใบ
หนวยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีมีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่มีรายการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความจํานงขอรับใบหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียน
เพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลคาที่ตราไวของ
หนวยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผูถือหนวยลงทุนไมตองสงคืนใบหนวยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ 
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ทั้งนี้ ผูถือหนวยสามารถขอเปล่ียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิไดตามความประสงค เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการ
ถือหนวย การทํารายการซื้อหรือขายคืน หรือโอนหนวยลงทุนของผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน เชน  ใบหนวยลงทุน  
และ/หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแกไข หรือเพิ่มเติมสําหรับรูปแบบหรือเงื่อนไขของเอก
สิทธิดังกลาวขางตน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการภายใตขอบเขตตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

กรณีระบบไรใบหนวยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใหกับผูจองซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปน
หลักฐานการยืนยันการถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตามผูจองซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถทํารายการขายหนวยลงทุน
ผานตลาดหลักทรัพยฯ เวนแตผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการแจงความประสงคใหนายทะเบียนดําเนินการโอนหนวย
ลงทุนไปเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อหนวยลงทุน ซึ่งเปดไวกับบริษัทนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยเปนการ
ลวงหนาหรือตามที่ผูจองซื้อแจงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด 

และในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไดแจงความประสงคใหนายทะเบียนดําเนินการโอนหนวยลงทุนไปเขาบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือหนวยลงทุน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยผานตลาดหลักทรัพยฯ นายทะเบียนหนวยลงทุน
จะนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (Broker) หรือนําหนวย
ลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อนั้นที่มีอยูกับบริษัท
สมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีผูจองซ้ือแจงไวในใบจองซ้ือหนวยลงทุนหนวย
ลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไมถือวาเปนการ
ดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

27. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  
และผูบริหารอสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

27.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

27.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวของการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้
รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาตางๆ ไดทําขึ้น  
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2)  สิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนนั้นเปนการขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียนที่หนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวม และ/หรือเลิก
โครงการ ตามขอ 27.1.3 (2) และขอ 27.1.3 (3)   

4) สิทธิในการยับย้ังพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ที่
ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุให
บริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการบอก
กลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามกําหนดและ
เงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนรวมไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับ
หนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือส่ังการ  

-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดมีการ
เปล่ียนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือส่ังการ
เปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขายจําหนายจายโอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามท่ี
เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

6) สิทธิในการส่ังใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย และหรือเงิน
ตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  
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8) หากผูถือหนวยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือขอเท็จจริงใด ๆ ที่ไดแจงไวกับบริษัทจัดการ 
และ/หรือ นายทะเบียน ผูถือหนวยลงทุนจะแจงใหบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน ทราบ 
หากมิไดมีการแจงเปล่ียนแปลงดังกลาว บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน จะถือเอาขอมูลที่
ผูถือหนวยลงทุนไดแจงไวกับบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน เปนขอมูลที่ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

9) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐ
ตางประเทศ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลว
ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริการ เปนตน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิบัติการและดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศน้ัน ซึ่ง
รวมถึงการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดของผูถือ
หนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา 
หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ  

10)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

27.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทุนรวมใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุนรวม  

(1) จัดการกองทุนรวมให เปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ ได รับอนุมัติจากสําน ักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจน
ปฏิบั ติหน าที่ ตามบทบัญญั ติ ในมาตรา  125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่ เก่ียวของแห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

(2) จัดให มีขอผูกพันระหวางผู ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงต้ังผู ด ูแ ล
ผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา 
และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงานและดูแลใหขอผูกพันและโครงการ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว โดยในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพัน
หรือโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหบริษัท

จัดการดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขขอผูกพันและโครงการโดยไมชักชา 
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(3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการจัดสง
หนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเร่ิมจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนใหแกประชาชนและใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพร
ขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and 
Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาว 
ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและให
กระทําผานระบบงานขางตนดวย 

(ข) ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีการแจกจายขอมูล
ที ่เป นสาระสําคัญเกี ่ยวกับหนวยลงทุน  และกองทุนรวมใหแกผู ลงทุนอยาง
เพียงพอสําหรับขอมูลที่เปนรายละเอียดโครงการใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุน
ตรวจดูหรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

(ค) เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนส้ินสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือ
ชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบโดยไมชักชา และไมเกิน 10 วัน
ทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิก
กองทุนรวม 

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะต้ังบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่ในการ
จัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมมี
ความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนบุคคลเดียวกัน 

(5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหา
ผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย ส่ังโอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ 
เงื่อนไข วิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  
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(6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในโครงการและ/หรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย   ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของและจําเปนตองใชในการประเมินคา
หรือสอบทานการประเมินคาตามท่ีบริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ได รับมอบหมายจากบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนเพื่อการ
ประเมินคา 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการเขา
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมี
การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

(14) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามขอกําหนด เงื่อนไข 
หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  
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(15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
กระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ท้ังนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

(17)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีกําหนด
ไวในโครงการ  

3)  การแตงต้ังบุคคลที่เก่ียวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

(1) จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน  

(2) แตงต้ังบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซ่ึง
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(ข) ผูจัดการกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินตามขอ 
5.2  เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  

(3) แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการ
เปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตาม
เงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน
รวม และแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
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(5) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาว 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกให
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(6) แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อประเมินคาและสอบทานมูลคาทรัพยสินของกองทุน
รวม ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวน้ันจะตองอยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) แตงต้ังที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนรวม  

(9) แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑการให
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน 
และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพ่ือทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวย
ลงทุนและหนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุนรวม  

(11) แตงต้ังบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม อาทิเชน ผูควบคุมงาน
กอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปน
กองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันปดการ
เสนอขายหนวยลงทุน  

(2) ย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนทรัพยสินกองทุน
รวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  
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(4) ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการและนํา
ทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

(5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน  

(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ให
เปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด  

(8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการจัดสงเอกสารหรือแจงผานระบบขอมูลของตลาด
หลักทรัพย ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่
คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ 29.3 อันมี
ผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  

(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจ
เฉพาะดานการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมท้ัง
จัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปการเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแตวันส้ินรอบปบัญชี 

(10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคาพรอมดวย
สําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานภายใน 
15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

(11) จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันเม่ือมีการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 

(ก) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  และสัญญาซ้ือ เชา 
รับโอนสิทธิการเชา  หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(ข) สัญญาเปนหนั งสือที่ แสดงการจําหน ายอสังหาริมท รัพยห รือ สิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล
ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ดวย 

(12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน 

(ก) สัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาหรือ
นับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
กอนการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี 

(ข) สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสัญญาแตงต้ังที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน 5 
วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

(13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ ส่ังใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงต้ัง อาทิเชน ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ 
และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ
ลงทุน (ถามี) และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

(14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 
15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดย
หนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมได รับอนุมัติให เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปน
สาระสําคัญตามวรรคหน่ึงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวย
ลงทุน  ทั้ งนี้  ภายในวันทํ าการถัดจากวัน ซ้ือ  เชา  จําหน าย  หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

(15) ดําเนินการขาย จําหนาย จาย โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวม ตามท่ี
เห็นสมควร  

(16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
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27.1.3 เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

1) เม่ือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนเกินกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ใหเปล่ียนบริษัทจัดการ  และมีการแตงต้ังบริษัท
จัดการรายใหมขึ้นในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุนรวม โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน   

2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการตามที่กําหนดไวในโครงการตามมติที่ประชุม
ผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง ระเบียบ  และ
ขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาที่แกบริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่
ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผล
เปนการส้ินสุดการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการ
จัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการ
ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ   

3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริหารจัดการกองทุน
รวม หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหนวย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไม
ประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุน
รวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคจะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผลเปนการ
ส้ินสุดการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผูถือหนวยจะตองดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพยและไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนรวม
ตามท่ีระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 180 วันนับจากวันที่ไดรับแจง
จากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบติัหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

 ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
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ดังกลาวกอน โดยหากเปนกรณีการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการตามท่ีกําหนดไวในขอ (1) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดีการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวจะไมเกินกวา 180 วันนับจากวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวกองทุนรวมยังไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการราย
ใหมได บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
เลิกกองทุนรวมโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
แลว หรือหากเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการ
ตามขอ (2) หรือ ขอ (3) ขางตนนี้บริษัทจัดการมีหนาที่ตองจัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อยาง
นอย 1 ราย ภายในระยะเวลาไมเกินกวา 180 วัน เพื่อเสนอใหผูถือหนวยลงทุนมีมติเห็นชอบให
แตงต้ังเปนบริษัทจัดการ หากผูที่บริษัทจัดการเสนอชื่อไมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวมไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหมไดภายในระยะเวลา180 วันนับจาก
วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการไมวาตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากท่ีผูถือหนวย
ลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการตามท่ีกําหนดไวในขอ (1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเปนการ
ส้ินสุดการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการตามท่ีกําหนดไวในขอ (2) และขอ (3) บริษัทจัดการมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีกําหนดไวในโครงการโดยจะคํานวณคาตอบแทนเปนอัตราสวน
ของระยะเวลาตามท่ีไดปฏิบัติหนาที่จริง และ/หรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของบริษัทจัดการ 

27.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแล
ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวของแหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิได
ปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่
ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถึง
เหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราคร้ังกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายท่ีเกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริง
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เม่ือผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือ
การเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมให
เปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการ
รับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมถูกตอง
และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผูดูแลผลประโยชน
สามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานท่ีบริษัทจัดการจัดทําและไดรับ
รองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมอื่นที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นนั้น
ไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 194 – 

  

 

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

27.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวม (ถามี) 

(1) ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

(ก) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตก
ลงกัน 

(ข) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

(ค) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาท่ีไดตกลงกัน 

(2) ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(ก) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให
คําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

(ข) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การวางแผนทาง
การเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน 

(ค) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

(3) ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

(ข) ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 

(ค) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

27.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(1) สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

(1.1) สิทธิของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  
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 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจาก
กองทุนรวม  ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(1.2) หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังตอไปนี้ 

(ก) ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมตามสัญญา
การจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมในแตละวันใหอยูในสภาพท่ีดีและ
พรอมที่จะหาผลประโยชนตลอดเวลา 

(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ 

(ง) ปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาที่อื่นที่ระบุตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บริษัทจัดการมอบหมาย 

27.5 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

(1) ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ  ที่ไดตก
ลงกัน 

(2) ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

(3) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

 

28.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 

28.1 คาธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

(1) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 

- ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  : ไมมี 

- ในการเสนอขายเพ่ิมเติม     :  ไมมี 

(2) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน   :  ไมมี 
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(3) คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน    :  ไมมี 

(4) คาธรรมเนียมในการโอนเงิน :  เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขาบัญชี
นั้นๆ 

(5) คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  ไมเกินอัตรารอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่โอน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(6) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน:  ไมเกิน 100 บาท ตอรายการ (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(7) คาธรรมเนียมในการจดแจงจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ
และหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

(8) คาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ  ตามอัตราท่ีบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียน
หนวยลงทุนกําหนด 

(9) อื่นๆ : ไมมี 

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 28.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน 

28.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(1) คาธรรมเนียมการจัดการรายป: บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเปน
รายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป: ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทน เปน
รายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่คํานวณโดยบริษัท
จัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามท่ีเกิดจริง เชน คาใชจายใน
การตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวม  เปนตน 

(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป: คาใชจายในการดําเนินงานนายทะเบียนหนวยลงทุนใน
อัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและ
รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
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(4) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม:  ตามที่จายจริง เชน คาที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุน
หรือการวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย คาที่ปรึกษาทางดานบัญชี และ
คาที่ปรึกษาทางดานวิศวกรรม เปนตน 

(5) คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน รวมถึงคาคอมมิชชั่น (Commission Fee) ในการขาย
หนวยลงทุน:  สําหรับการออกและเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกและสําหรับการเสนอขายเพ่ิมเติม เพื่อ
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวตอๆไป ไมเกินอัตรารอยละ 3.0 ของมูลคาที่รับประกันการจัด
จําหนาย 

(6) คาธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  รวมถึงคาคอมมิชชั่น (Commission Fee) ในการขาย
หนวยลงทุน:  สําหรับการออกและเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกและสําหรับการเสนอขายเพ่ิมเติม เพื่อ
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวตอๆ ไป ไมเกินอัตรารอยละ 3.0 ของมูลคาที่ทําการเสนอขายหนวย
ลงทุนใหแกกองทุนรวม 

(7) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ นักลงทุนสัมพันธ และสงเสริมการขายของกองทุนรวม:  ไม
เกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันส้ินปบัญชีกอนหนา ทั้งนี้ ในการออกและเสนอ
ขายหนวยลงทุนจะกําหนดใหไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาท) 

(8) อื่นๆ: 

(8.1) คาธรรมเนียมจัดต้ังกองทุนรวม :  ตามที่จายจริง  

(8.2) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูสอบบัญชี จะชําระตามอัตราท่ีกําหนดโดยบริษัทจัดการ
รวมกับบุคคลดังกลาว 

(8.3) คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่นๆ รวมทั้งที่ปรึกษาอื่นๆ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ 
คาที่ปรึกษาหรือผูชํานาญการเฉพาะทาง จะชําระตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการหรือ
อัตราท่ีบริษัทจัดการรวมกําหนดกับบุคคลดังกลาว 

(8.4) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
จากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน  ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้น
ระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยสรุปไดดังนี้ 

คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

อัตรา เหตุผล 

คาธรรมเนียมการดูแล
อสังหาริมทรัพย 

รอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของ
กองทุนรวม  

เปนคาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยในการดูแล
อสังหาริมทรัพยใหอยูใน
สภาพดีและปรับปรุงพัฒนา
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คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

อัตรา เหตุผล 

อสังหาริมทรัพยใหมีศักยภาพ
ตลอดจนสรางผลตอบแทนให
กองทุนรวมเพิ่มขึ้น (Value 
Enhancement) 

คาธรรมเนียมการ
ประสานงานกับผูเชาราย
ยอย 

รอยละ 2 ของรายไดคาเชาจากผูเชารายยอยในพื้นที่ที่
กองทุนรวมเขาลงทุน ทั้งนี้ ไมรวมรายไดที่กองทุนรวมได
จากการใหเชาเหมางานระบบและการใหเชาพื้นที่
สวนกลาง 

เปนคาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยในการ
ใหบริการผูเชาเพื่อใหเกิด
ความพอใจสูงสุด  

คาธรรมเนียมพิเศษ 
(Incentive) 

รอยละ 2 ของกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย  
โดยกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพยเทากับสวนตางระหวาง 
“รายไดคาเชาและรายไดเก่ียวกับการเชาของกองทุนรวม” 
และ “คาใชจายของกองทุนรวมในโครงการที่นํามาใชใน
การคํานวณ”  
โดยที่ “รายไดคาเชาและรายไดที่เก่ียวกับการเชาของ
กองทุนรวม” หมายถึง  (1) รายไดคาเชาจากผูเชารายยอย
ในพื้นที่ที่เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน (2) รายไดที่
เกิดขึ้นจากการขายทรัพยสินของกองทุนรวม และ (3) 
รายไดคาริบเงินประกันตามสัญญาเชาพื้นที่ของผูเชาราย
ยอยในสวนที่เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน  
ทั้งนี้ ไมรวมรายไดที่กองทุนรวมไดจากการใหเชาเหมางาน
ระบบและการใหเชาพื้นที่สวนกลาง  
และ “คาใชจายของกองทุนรวมในโครงการที่นํามาใชใน
การคํานวณ” หมายถึง (1) คาใชจายทางการตลาด (2) 
คาใชจายบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน และ (3) คาเบี้ย
ประกันภัย  ท้ังนี้ ไมรวมถึงคาธรรมเนียมการบริหารที่จาย
ใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายที่ผูเชาเหมางาน
ระบบและผูเชาพื้นที่สวนกลางตองรับผิดชอบตามสัญญา
ดังกลาว และคาใชจายในการจัดการกองทุนรวม 

เปนคาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อสราง
แรงจูงใจใหผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเพิ่มรายได
ใหแกกองทุนรวมและบริหาร
ตนทุนและคาใชจายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

คานายหนา 
(Commission) 

 สําหรับผูเชารายใหมที่
สัญญาเชามีอายุ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป แตไม

 
 
รอยละ 50 ของรายไดคาเชารายเดือนเดือนแรก 

 
 

 
 
เปนคาตอบแทนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อสราง
แรงจูงใจในการจัดหาผูเชา
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คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

อัตรา เหตุผล 

ถึง 3 ป 
 สําหรับผูเชารายใหมที่

สัญญาเชามีอายุ
ต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

 

รอยละ 100 ของรายไดคาเชารายเดือนเดือนแรก 
รายใหมภายหลังผูเชาราย
เดิมไมตอสัญญา หรือยกเลิก
สัญญากอนกําหนด 

ทั้งนี้ คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมรวมถึงตนทุนและคาใชจายที่เก่ียวกับ
งานอาคารท่ีเปดเผยในขอ (8.18) 

(8.5) คาธรรมเนียมบ ริษั ทประเมินค าท รัพย สิน  จะจายตามอัตราที่ กํ าหนดโดยบ ริษั ท 
จัดการรวมกับบุคคลดังกลาว  

(8.6) ภาษี คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคานายหนาที่เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง 

(8.7) คาเบี้ยประกันวินาศภัย (ถามี) และคาเบี้ยประกันอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม 

(8.8) คาธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  รวมถึงคาธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกลาว  

(8.9) คาธรรมเนียมรายป และคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 

(8.10) คาใชจายในการจัดทําใบจองซ้ือหนวยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนรวม รวมทั้งคาจัดทํา คาพิมพ คาแปลหนังสือชี้
ชวน คําขอจัดต้ังกองทุนรวม เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนรวม และคาใชจายในการ
จัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(8.11) คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ  และการออกใบหนวยลงทุน  

(8.12) คาเอกสารทะเบียนหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ 
ที่เก่ียวของกับการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

(8.13) คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดพิมพหนังสือบอกกลาว โฆษณาหรือประกาศตางๆ ตามท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8.14) คาใชจายในการจัดทํา คาแปล และจัดสงรายงานและจดหมายตางๆ  เชน รายงานประจําป 
รายงานผูถือหนวยลงทุน เปนตน สําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  
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(8.15) คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซ้ือ เชา 
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(8.16) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย หลักทรัพยของ
กองทุนรวม เชน โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และหลักทรัพยของกองทุนรวม 

(8.17) คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีเปนอสังหาริมทรัพยที่อยู
ระหวางการกอสราง) 

(8.18) คาใชจายที่เก่ียวกับการดําเนินการจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ไดแกตนทุนและ
คาใชจายที่เก่ียวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาซอมแซมบํารุงรักษา คาปรับปรุง คา
ตอเติม คาตกแตง และคาสาธารณูปโภค เปนตน รวมถึงคาเบี้ยประกันภัย คาภาษีโรงเรือน 
คาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นๆ ในทํานองเดียวกันซึ่งในกรณี
ที่มีการใชประโยชนรวมกันระหวางกองทุนรวมและเจาของและ/หรือผูเชา/ผูเชาเหมางาน
ระบบ และหรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ตนทุนและ
คาใชจายดังกลาวจะถูกปนสวนใหกับกองทุนรวมตามสัดสวนพื้นที่ใชสอยที่กองทุนรวมลงทุน
ตอพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยนั้น หรือตามสัดสวนอื่นๆ ที่เหมาะสมและสะทอน
ลักษณะของตนทุนประเภทนั้นๆ 

(8.19) คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) อาทิ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามการบอก
กลาว หรือดําเนินคดีใดๆ เพ่ือบังคับชําระหน้ีหรือคืนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม คาธรรมเนียม
ศาล คาธรรมเนียมทนายความ  คาเสียหายหรือคาใชจาย 

(8.20) คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่กอขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน
ตามหนาที่เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8.21) คาใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมโดยผูดูแลผลประโยชนทั้งนี้ไมเกิน 
1,000,000 บาทตอป 

(8.22) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินในกรณีที่มีการลด
ทุน และ/หรือจายเงินปนผล เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คา
โทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(8.23) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 

(8.24) คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน คาอากรแสตมป หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดประชุม
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คณะกรรมการลงทุนและเบี้ยประชุม คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน  คา
โฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนตน  

(8.25) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีของกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8.26) คาเบี้ยประชุมกรรมการลงทุนตามที่จายจริงทั้งนี้ ในกรณีที่จัดใหมีการประชุมบริษัทจัดการ
จะพิจารณาจายคาเบี้ยประชุมกรรมการลงทุนเฉพาะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัท
จัดการท่ีไดรับการเสนอช่ือจากผูถือหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน  20,000 บาทตอทานตอคร้ัง
โดยกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการไมมีคาเบี้ยประชุม 

(8.27)  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ เก่ียวเน่ืองกับการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

บัวหลวง เค.อี. รีเทล อาทิ คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่โอนไป

กองทรัสต การชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม 

(8.28)  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษาและการเขาลงทุนคร้ังแรก สําหรับ

ทรัพยสินที่ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล รับโอนมา

จากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ไดแก คาที่ปรึกษาทาง

กฎหมายในการทําการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) คาใชจายผูประเมินมูลคา

อสังหาริมทรัพย และคาใชจายจากการตรวจสอบดานวิศวกรรม 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาจายคาเบี้ยประชุมในจํานวนอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน  

คาธรรมเนียมการจัดการรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  จะเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมเปนรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป  หรือภายใน 3 วันทําการหลังจากผูดูแล
ผลประโยชนรับรองการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แลวแตกรณี 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการ
หลังจากไดรับแจงหนี้ 

การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสุดทายของแตละเดือน เวนแต 

ในระหวางเดือนที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจายเงินปนผล บริษัท
จัดการจะดําเนินการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป   
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และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของชวงกอนการเพิ่มหรือ
ลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจายเงินปนผล และชวงหลังการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจายเงินปนผล
ดังกลาว คิดเฉล่ียถวงน้ําหนักตามจํานวนวัน 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจัดจําหนาย คาใชจายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย และคาใชจายอื่นๆ จะตัดจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมตามท่ี
จายจริง   

อยางไรก็ตามบริษัทจัดการมีสิทธิตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ดังกลาวในงวดเดียว หรือ
เฉล่ียตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเปนจํานวนเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร  ทั้งนี้ การตัดจายคาใชจายดังกลาว จะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ท่ีเก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 

ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมในขอ 28 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ/หรือ 
ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หากได
ปฏิบัติดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

(1) การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ภายใตอัตราท่ีระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายตามขอ 28.1 และ 
28.2 นี้ ตราบเทาที่คาธรรมเนียมที่เปล่ียนแปลงดังกลาว ไมเกินอัตราท่ีระบุไวในขอ 28.1 และ 
28.2 อยางไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ่มหรือลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน บริษัท
จัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ 

(2) การเปล่ียนแปลงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายตามขอ 28.1 และ 28.2 โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(2.1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการจะกระทําเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือได รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2.2) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
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บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายท่ีใชเปนสถานท่ีในการ
ซื้อขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ การเปล่ียนตามขอ 2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม และ/หรือ
คาใชจายดังกลาวขางตน  
 

29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
และมูลคาหนวยลงทุน 

29.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทายของ
เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี  ทั้งนี้  มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรอง
วาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

 บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งโดย
มีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

29.2 การเปดเผยขอมูลตามขอ 29.1 บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและปดประกาศ
ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผย
ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย 

29.3 ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ  29.1 อันมีผลกระทบ
ตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปดเผย
เหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ  29.2 และหากเหตุการณหรือการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ  29.2  บริษัทจัดการจะเปดเผยเรื่องดังกลาว
โดยพลัน 

29.4 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมิน
คาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมคร้ังแรก  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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29.5 การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวิธีการขางตน บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 29 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศเปน
การคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคา
ทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของทรัพยสินหลัก 
(อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

 

30. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน 

30.1 รายงานของกองทุนรวม 

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

30.2 รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปน
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สาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุน
สามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เม่ื อหน วยลงทุ นของกองทุ นรวมได รับอนุ มั ติ ให เป นหลักท รัพย จดทะเบี ยนในตลาดหลักท รัพย 
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซ้ือ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

30.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

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

เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวบริษัทจัดการ
จะแจงความคืบหนาขางตนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

 

31. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 

31.1 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2) กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

31.2 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(2) ผู ดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

31.3 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับแต
วันที่มีการประเมินคาคร้ังลาสุดไปแลว 
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31.4  ในการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการจะ
แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหน่ึงใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 คร้ังไมได 

31.5  บริษัทจัดการจะสงสําเนารายงานการประเมินคาทรัพยสินและรายงานการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินพรอม
ดวยสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15  วันนับแตวันที่
ไดรับรายงานดังกลาว 

 

 

32. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

33. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

33.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่ระบุไวในโครงการนี้  

33.2 สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ
จัดการ โดยเปนไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้  บริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เม่ือไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

33.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเม่ือเลิกโครงการ
เทานั้น  

33.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และหลักเกณฑที่ระบุไว
ในโครงการนี้ 

33.5 สิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

สิทธิในการจํานําหนวยลงทนุ  

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยเปนไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ และการนับมติดังกลาว จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุ
ไวในโครงการนี้ 

สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการ 

 

34. การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 

34.1 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําส่ัง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนรวมน้ัน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงการและหนังสือชี้ชวน  

อยางไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมายที่ เก่ียวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน หรือ 
เปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง ที่ใชอยูในปจจุบัน  บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง ที่เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตามที่ไดรับความ
เห็นชอบหรือการส่ังการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  

34.2 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการกรณีอ่ืนๆ โดยทั่วไป  



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 

- 208 – 

  

 

หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 27  “สิทธิ หนาที่ 
และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหารอสังหาริมทรัพย” 
หรือเก่ียวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ  28 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซ้ือหรือผู
ถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุนรวม มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 
ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแก
กองทุนรวม (แลวแตกรณี) ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวย
ลงทุนจะตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชน
ของกองทุนรวม 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวมไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน

ซึ่งคิดตามคะแนนเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 1บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติ

ใหแกไข หรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการ

สงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกรายและ
ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย (โดยไมชักชาและไมเกิน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
วันที่ไดมีมติแกไขหรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทํา
โดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับย้ังพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน
เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือจรรยาบรรณ หรือ 
ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวมหรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซ่ึงเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

                                                            

1
  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2562 
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การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 7 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน” 

 

35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

35.1 เม่ือกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

35.2 เม่ือจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ่ากวา 500 ลานบาท เม่ือคํานวณจากมูลคาของหนวยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมใน
วันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

35.3 บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวในโครงการ
ได เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตาม
ขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

35.4 เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม 

35.5 เม่ือครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 7 

- เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม 
เชน กองทุนรวมขาดสภาพคลอง  กองทุนรวมไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการ หรือผูดูแล
ผลประโยชนลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนอื่นมารับหนาที่แทนไดใน
ระยะเวลาตามท่ีระบุในขอ 27.1.3 “เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ” และขอ 12.2 “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแล
ผลประโยชน” เปนตน 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได เมื่อบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปใดๆ หรือมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมายเชน การเจรจา
ในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุ
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สุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จนเปนเหตุใหกองทุนรวม
ไมสามารถลงทุน/ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําส่ังศาล เปนตน  

35.6  เม่ือมีการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล  

 การโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมไปยังทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. 
รีเทล  

 เม่ือผูกอต้ังทรัสตไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการ
ออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล เพื่อ
แลกกับทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ซึ่งประกอบไปดวยสิทธิ
และหนาที่ตามสัญญาท่ีกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เปนคูสัญญาในปจจุบัน 
รวมทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ไดลงทุนอยู
ในปจจุบัน จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการเดอะ คริสตัล และโครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ซึ่งรวมไปถึง
สัญญาตาง ๆ ทั้งหมดที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ไดเขาทําเพื่อจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินที่ลงทุนและยังคงมีผลใชบังคับกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ซึ่งจะ
ถูกโอนไปทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล  โดยจะมีการเขาทําสัญญาโอน
สิทธิและหนาที่ตามสัญญาตาง ๆ  

 อนึ่ง มูลคาหนวยทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล ที่กองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล จะไดรับเปนไปตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ที่ไดรับการยืนยันจากผูดูแลผลประโยชนคร้ังลาสุดกอน
การโอนทรัพยสินใหแกไปทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล ซึ่งทรัพยสินและ
ภาระของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ที่จะโอนไปยังกองทรัสต จะไมรวมรายการ
ดังตอไปนี้ 

   (ก)     ทรัพยสินหรือเงินที่กันไวเพื่อการชําระหนี้ 

(ข)     เงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
คริสตัล รีเทล โกรท ซึ่งยังมิไดชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือบคุคลที่มีสิทธิไดรับเงินนั้น 

 (ค)     คาธรรมเนียมและคาใชจายใด ๆ ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินของกองทุนรวม
ที่จะโอนไปกองทรัสต การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม CRYSTAL และการชําระบัญชีของกองทุนรวม 
CRYSTAL 
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36. การดําเนินการของบริษัทจัดการ การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและ/หรือ
ทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม และชําระบัญชี โดยในข้ันตอนการ

ชําระบัญชี ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล  

ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันกําหนดสิทธิในการสับเปล่ียน

หนวยลงทุนกับหนวยทรัสต (ซึ่งจะไดกําหนดและประกาศตอไป) (ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับการสับเปล่ียนหนวย

ลงทุนเปนหนวยทรัสตจะกลายเปนผูถือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.

อี. รีเทล  หลังจากไดรับการแบงหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล 

จากผูชําระบัญชี แตอาจไมไดเปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดเขารวมประชุมเพื่ออนุมัติการแปลงสภาพและการลงทุนใน

ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1)  

อนึ่ง อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม กับหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล  (Swap Ratio) ที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม จะไดรับ คือ 1 หนวยลงทุน ตอ 1 

หนวยทรัสต ทั้งนี้ ในการดําเนินการเพื่อสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว จะไมมีการรับซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมจากผู

ถือหนวยลงทุนที่เขาประชุมในการประชุมสามัญผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ประจําป 2562 และที่ออกเสียงคัดคาน

กับการแปลงสภาพ 

ทั้งนี้ ผูชําระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล 

รีเทล โกรท จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Delist) โดยผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการให

หนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี. รีเทล  เปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ผูชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท ใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแต
วันเลิกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มี
เหตุจําเปนและสมควร และผูชําระบัญชีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพรอมทั้งจัดสงรายงานและผลการชําระบัญชี
ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ชําระบัญชีแลวเสร็จ 

37. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทจัดการตกลงที่จะระงับขอพิพาทใดๆ โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไมปฏิบัติตามที่ระบุไว
ในโครงการ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของ และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
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เก่ียวของ และกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

 

38. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการ
ไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี ้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

 

 

39. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน   

นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติในการ
ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การแตงต้ังหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ตองจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม  

2. เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 34.1 หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดตอเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการ
ประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร 
หรือโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ทั้งนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไขหรือภายใน 15 วันนับจาก
วันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวย
ลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกลาวไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคนเปนลาย
ลักษณอักษรและผานระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมี
มติใหแกไขเพิ่มเติมโดยผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนนั้น ผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมจะตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเปนองคประชุม  

อยางไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอย
กวา 25 รายหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาว
ตองหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
ดังกลาว จึงจะเปนองคประชุมและตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่มทุนดังกลาว ตองมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และ/หรือ  

ข. เพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดี และมีความพรอม
ที่จะใชหาผลประโยชน 

 

40. อื่นๆ 

40.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเน่ืองมาจากการใชบริการ
ของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อให
กองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมน้ันดวย 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี 

40.2 การลงทุนใน หรือมไีวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน 

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 
5.1 ขอ 5.2 

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวม
อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชา
พื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชนทั้งนี้ รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ  และหรือเพื่อการ
แบงจําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนรวมอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของ
ทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด 
กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

 

 

40.3 ผูดูแลสภาพคลอง 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพย
หรือบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุนให
เปนผูดูแลสภาพคลองใหแกหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อรักษา
สภาพคลองของหนวยลงทุนของกองทุนรวมได 

40.4 การขอสงวนสิทธิในการยับย้ังพิเศษ (Veto Right) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยับย้ังพิเศษ (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนที่ขัดตอ
กฎหมายกฎระเบียบขอบังคับและ /หรือจรรยาบรรณหรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวมหรือมีผลใหกองทุนรวม
เสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 
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40.5  การประกาศแกไขหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ไดมีการประกาศแกไขหลักเกณฑเงื่อนไขและ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบริษัทจัดการจะดําเนินการและแกไขโครงการใหสอดคลองกับ
ประกาศฉบับแกไขดังกลาวโดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลวทั้งนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการ
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรถึงการแกไขโครงการ 
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