


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมี 2 สวน คือสวนขอมูลโครงการ
และสวนสรุปขอมูลสําคัญ ทั้งนี้ ผูสนใจลงทุนควรรองขอหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญจากบริษัทจัดการ หรือผูขายหนวยลงทุน โดยผูสนใจลงทุนควรศึกษา
รายละเอียดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ อาทิ วัตถุประสงคและนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยง และคําเตือน เปนตน กอนตัดสินใจลงทุน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หนงัสือช้ีชวนฉบับนนี้รวบรวมขึ้น โดยใชขอมูล ณ วนัที ่3 ธนัวาคม 2553 

 



 

ชื่อ ประเภท และอายขุองโครงการจัดการกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทนุรวมสทิธิการเชาอสงัหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพลก็ซ 

ไลฟสไตล 

ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund 

ชื่อยอ : MJLF 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกําหนดอสังหาริมทรัพยที่จะซื้อ

หรือเชาไวเปนการแนนอนแลวในโครงการ 

อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :  1 มิถุนายน 2550 

 

จํานวนเงินทนุของโครงการจัดการกองทุนรวม มลูคาที่ตราไว จาํนวนและราคาหนวยลงทนุที่เสนอขาย 

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

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

จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 11  : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) 

จํานวนหนวยลงทุน : 330,000,000 หนวย (สามรอยสามสิบลานหนวย) 

จํานวนหนวยลงทุนในปจจุบัน : 230,000,000 หนวย (สองรอยสามสิบลานหนวย) 

                                                  
1 ตามมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 

ซ่ึงไดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 1,150,000,000 บาท เมื่อรวมกับมูลคาเงินทุนของโครงการเดิมจํานวน 2,300,000,000 

บาท จะทําใหกองทุนรวมมีเงินทุนจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 3,450,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 130,000,000 

หนวย ราคาเสนอขายไมตํ่ากวาหนวยละ 9 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม   

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

มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : 10.00 บาท (สิบบาท) 

ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 12 : 10.00 บาท ตอหนวย 

มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  : อัตราสวนการเสนอขายหนวยลงทุนเดิมตอ 0.4347

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม  หนวยลงทุนใหม   

สําหรับบุคคลในวงจํากัด : ไมต่ํากวา 5,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย 

สําหรับประชาชนผูลงทุนทั่วไป : ไมต่ํากวา 5,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย 

                                                  
2 ตามรายละเอียดที่กําหนดในมติที่ประชุมผูถือหนวย ลงทุนของกองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2553 
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วัตถุประสงคของกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้ระดมทุนเพื่อวัตถุประสงคใด 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลใน

และตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยและ

งานระบบสาธารณูปโภค โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยและ

งานระบบสาธารณูปโภค และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและงานระบบสาธารณูปโภค

ดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยและงานระบบสาธารณูปโภคที่

กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงการดําเนินการกอสราง และ/

หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอนใบอนุญาตกอสราง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/

หรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยและงานระบบ

สาธารณูปโภค และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอ่ืน

ใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ

  

2. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด  

เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควรจะเปนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจาก

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุน

อาจขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

 

การลงทุนของกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้ลงทุนในทรัพยสินใดกอนการเพิ่มทุน 

การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการไดเขาลงทุนในสิทธิการเชาในอาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพลก็ซ ขนาด

ใหญ (Lifestyle Entertainment Complex) จํานวน 2 โครงการ คือ อาคารโครงการ เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต โดยมีขอมูลสรุปดังตอไปนี้
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รายละเอียดที่ตั้งอาคาร 

โครงการ เมเจอร 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รัชโยธิน 

อาคารโครงการเมเจอร ซีนี

เพล็กซ รังสิต 

ที่ดินที่ตั้งอาคารโครงการ เมเจอร   

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

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

ลักษณะการเขาลงทุนของ 

กองทุนรวม 

สัญญาเชา 30 ป  

(สามารถขยายระยะเวลาการ

เชาไดอีก 30 ป) 

สัญญาเชาประมาณ 21 ป 

ระยะเวลาเชาคงเหลือนับจาก 

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

27 ป 

(สามารถขยายระยะเวลาการ

เชาไดอีก 30 ป) 

สัญญาเชาประมาณ 

 17.68 ป 

อาคารโครงการ เมเจอร 

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ  

(ตารางเมตร)(1)

 

 

60,581 

 

 

31,995 

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (ตารางเมตร) 28,586 16,263 

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

(ตารางเมตร) 

 

58,661 

 

30,431 

พื้นที่ใหเชาที่กองทุนเขาลงทุนครั้งแรก  

(ตารางเมตร) 

26,665 14,668 

สัดสวนของพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขา

ลงทุนครั้งแรก ตอพื้นที่ทั้งหมดของ

อาคารโครงการ เมเจอร 

96.83 95.11 

อัตราการเชาพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร

โครงการ เมเจอร (รอยละ) 

99.95 100 

อัตราการเชาพื้นที่ของพื้นที่ซึ่งกองทุน

รวมเขาลงทุนครั้งแรก (รอยละ) 

99.95 100 

(1) ไมรวมที่จอดรถยนตภายนอก 

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

 

 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มี

รายละเอียดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
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ก. โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

1.  ขอมูลทั่วไป  

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ใกลส่ีแยกรัชโยธนิ เปน

อาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดใหญ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 โครงการ เมเจอร ซนีีเพล็กซ รัชโยธนิ ประกอบดวยโรงภาพยนตร จํานวน 15 โรง 

(จํานวน 3,798 ที่นัง่)โบวล่ิงจํานวน 38 เลน คาราโอเกะ จํานวน 28 หอง และรานคายอย

จํานวนมากกวา 50 ราน โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดงัตอไปนี้ 

1.1. ที่ต้ังโครงการ 

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน มีลักษณะเปนอาคาร 9 ชั้นและลานจอด

รถยนตใตดิน 2 ชั้น และอาคารจอดรถยนต 7 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนน

พหลโยธิน ใกลส่ีแยกรัชโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 มีพื้นที่ 6-2-38 ไร โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและลักษณะ

การถือครองสิทธิดังตอไปนี้ 

รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพย ผูมีกรรมสิทธิ์ / ผูมีสิทธิในการใชประโยชน 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 
เลขที่ 1839 ประกอบดวยอาคารสูง 9 ชั้น 
พรอมลานจอดรถยนตชั้นใตดิน 2 ชั้น 

บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด  มีฐานะเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 19773-19776 มีเนื้อที่ 5-1-2 
ไร ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนี
เพล็กซ รัชโยธิน 

บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด มีฐานะ
เปนเจาของกรรมสิทธิ์  

 

ที่ดินโฉนด เลขที่ 3019 3020 และ 19778 มี
เนื้อที ่1-1-36 ไร และอาคารจอดรถยนต 7 ชั้น 
ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินดังกลาว รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด  มีฐานะเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

งานระบบสาธารณูปโภคที่ติดต้ังและใชงานอยู
ในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

กองทุนรวมมีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ ์
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1.2. ลักษณะอาคาร ที่จอดรถยนต และระบบสาธารณูปโภค 

ลักษณะอาคารและที่จอดรถยนต 

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2541 โดยประกอบดวยอาคารสูง 9 ชั้น พรอมลานจอด

รถยนตชั้นใตดิน 2 ชั้น และอาคารจอดรถยนต 7 ชั้น ตั้งอยูบนที่ดิน 6-2-38 ไร 

พื้นที่ใชสอยของอาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน รวมทั้งสิ้น 60,581 ตาราง

เมตร ประกอบดวย พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอด

รถยนต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พื้นที ่(ตารางเมตร) 

1. อาคารโครงการ เมเจอร ซนีีเพล็กซ  
รัชโยธิน 

- พื้นที่ใหเชา 

- พื้นที่สวนกลาง 

- พื้นที่บริการ 

- พื้นที่จอดรถยนตในอาคาร 
(จอดรถยนตได 434 คัน) 

 
 

28,586 

5,215 

6,090 

10,894 

2. อาคารจอดรถยนต 
(จอดรถยนตได 293 คัน) 

9,796 

รวมพืน้ที่ใชสอยอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ  
รัชโยธิน 

60,581 

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

ระบบสาธารณูปโภค 

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน มีระบบสาธารณูปโภคหลัก
ประกอบดวย ระบบปรับอากาศ ลิฟทจํานวน 5 ชุด โดยแบงเปนลิฟทสําหรับ

โดยสาร 3 ชุด และลิฟทสําหรับขนของ 2 ชุด บันไดเลื่อน 8 ชุด พรอมระบบ
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ปองกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอรในอาคาร และอาคารจอดรถยนตมีระบบ
สาธารณูปโภค โดยระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวยลิฟทโดยสารจํานวน 
1 ชุด 

1.3 ลักษณะของรานคาผูเชา  

ผูเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ประกอบดวย ผูเชาหลัก ผูเชาราย
ยอย ผูเชาสํานักงานและผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
อาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 99.95 โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของผูเชาแบงตามประเภทของผูเชา 

ประเภทผูเชา 
พื้นที ่(ตาราง

เมตร) 

รอยละของพืน้ที่ให

เชา 

ผูเชาหลัก  18,626 65.16 

ผูเชารายยอย (49 หอง) 5,213 18.24 

ผูเชาสํานักงาน  2,812 9.84 

พื้นที่วาง 14 0.05 

ผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิ

การเชา  (9 หอง) 1,921 6.72 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 28,586 100.00 

พื้นที่สงเสริมการขาย  1,585  

รวมทั้งหมด 30,171  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.95  

(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 

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

ประกอบดวย  

รายชื่อ ชื่อรานคา 
พื้นที ่ 

(ตาราง
เมตร) 

รอยละ
ของ 

พื้นที่ให
เชา 

1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
กรุป จํากัด (มหาชน) 

เมเจอร  
ซีนีเพลก็ซ 

10,970 38.38 

2. บริษัท เมเจอร โบวล 
กรุป จํากัด 

เมเจอร  
โบวล ฮิต 

4,652 16.27 

3. บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว 
เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 
(มหาชน)  

แคลิฟอรเนีย 
วาว เอ็กซพี
เรียนซ 

3,004 10.51 

รวมพื้นที่ของผูเชาหลัก 18,626 65.16 

พื้นที่ใหเชา 28,586 100 

ที่มา :    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)ในอัตรารอยละ 19.90  ของทุนชําระแลว 

1.4 ขอมูลการเชาพื้นที่ของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

รายไดคาเชาและคาบริการ  
(ลานบาท) 

203.86 192.86 196.93 215.01 

จํานวนผูเชาทั้งหมด (หอง) (1)  51 53 54 58 
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รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

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

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.69 99.73 99.30 99.95 

คาเชาเฉลี่ย (3) (บาท/ตาราง   
เมตร) 

922 923 1,013 1,109 

ผูเชาที่ครบระยะเวลาการเชา (หอง) 21 14 18 20 

พื้นที่ทีห่มดอายุสัญญาในแตละป 
(ตารางเมตร) 

2,565 1,349 2,203 878 

(1)  เฉพาะผูเชารายยอยและผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 
(2) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขายและพื้นที่เชาสํานักงาน 

(3) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไม

เกิน  3 ป ทั้งนี้ ไมรวมผูเชาสํานักงานและผูเชาหลัก ซึ่งประกอบดวย บริษัท เมเจอร 

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

แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)  

ที่มา :  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

2.  รายละเอียดการเขาลงทุนในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่กองทุน
รวมเขาลงทุน 

2.1 วิธีการเขาลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. สิทธิการเชาที่ดินจํานวนประมาณ 5 ไร ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารโครงการ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน จาก บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด 

เปนระยะเวลา 30 ป และ บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด ไดให

คํามั่นเพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเชาที่ดินตอไปไดอีก 30 ปนับ
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จากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง โดยที่ดินดังกลาวตั้งอยูที่แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน 
หนา
สํารวจ 

เนื้อที่รวม 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

19773 3843 2396 
19774 3841 2397 
19775 3842 2398 
19776 3840 2399 

5-1-2 

ข. สิทธิการเชาอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน จาก บริษัท รัช

โยธิน เรียลตี้ จํากัด เปนระยะเวลา 30 ป รวมถึงพื้นที่จอดรถยนตภายใน

อาคาร และ บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด ไดใหคํามั่นเพื่อใหสิทธิแก

กองทุนรวมในการเชาอาคารตอไปไดอีก 30 ปนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง  

ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่กองทุน

รวมเขาลงทุนไมรวมถึงพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิ

การเชา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมีจํานวน 1,921 ตารางเมตร อยางไรก็

ดี กองทุนรวมมีสิทธิเชาพื้นที่ดังกลาว ทั้งหมดหรือบางสวนจาก บริษัท 

รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด เมื่อสัญญาเชาของผูเชาเดิมส้ินสุดลง 

ค. สิ ทธิ ก า ร เ ช า ที่ ดิ นและอาคา รจอดรถยนต ร วมถึ ง ง านระบบ

สาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต จาก บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา 

จํากัด เปนระยะเวลา 30 ป และ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ไดให

คํามั่นเพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนต

ตอไปไดอีก 30 ปนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง  ทั้งนี้ ที่ดินดังกลาวตั้งอยู

ที่แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน 
หนา
สํารวจ 

เนื้อที่รวม 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

3019 3876 25414 
3020 3877 25415 
19778 3839 2401 

1-1-36 

ง. กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัช

โยธิน  จาก  บริษัท  รัชโยธิน  แมเนจเมนท  จํากัด ทั้งนี้ งานระบบ

สาธารณูปโภคดังกลาว รวมถึงงานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา 

ระบบโทรศัพท ลิฟท บันไดเลื่อน งานระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับ

อากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดตั้งและใช

งานอยูในอาคารโครงการ เมเจอร รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ

เกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี)  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคาร

โครงการเมเจอร รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 99.95 โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2 รายละเอียดของพื้นที่ของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่กองทุนรวมเขา

ลงทุนครั้งแรก 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ

เมเจอร รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 99.95 โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

ประเภทผูเชา พื้นที ่(ตารางเมตร) 
รอยละของพืน้ที ่

ใหเชา 

ผูเชาหลัก  18,626  69.85 

ผูเชารายยอย (49 หอง) 5,213 19.55 

ผูเชาสํานักงาน  2,812 10.55 

พื้นที่วาง 14 0.05 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 26,665 100.00 
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รอยละของพืน้ที ่
ประเภทผูเชา พื้นที ่(ตารางเมตร) ใหเชา 

พื้นที่สงเสริมการขาย  1,585  

รวมทั้งหมด 28,250  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.95  

อัตราคาเชาพืน้ที่และ
คาบริการสาธารณูปโภค
เฉล่ีย(2) (บาท/ตารางเมตร/
เดือน) 1,113 

 

(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย  

(2) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชา 
ไมเกิน  3 ป  

   ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

พื้นที่ของผูเชาหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายชื่อ 
พื้นที ่(ตาราง

เมตร) 
รอยละของ
พื้นที่ใหเชา 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

10,967 41.14 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 4,652 17.44 

บริษัท  แคลิฟอร เนีย  วาว  เอ็กซพี
เรียนซ จํากัด (มหาชน)  

3,004 11.27 

รวมพื้นที่ของผูเชาหลัก 18,626 69.85 

รวมพื้นที่ใหเชา(1)   26,665 100.00 
(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 1,585 ตารางเมตร 
ที่มา :    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

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

ขาย) 

ประเภทธุรกิจ รอยละของพืน้ที่ใหเชา 

สินคาและบริการดานความบันเทิง 60.95 

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม 17.44 

อาหารและเครื่องดื่ม 8.52 

สํานักงาน 10.55 

พื้นที่วาง  0.05 

พื้นที่อ่ืน ๆ(1) 2.49 

รวม 100.00 

(1)  ไดแก พื้นที่รานสะดวกซื้อและรานคายอย 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ข. โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

1. ขอมูลทั่วไป  

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ตั้งอยูบนถนนพหลโยธินในบริเวณถนนพหลโยธินตัด

กับถนนวิภาวดีรังสิต-ปทุมธานีและถนนวิภาวดีรังสิต-นครนายก เปนอาคารไลฟสไตล 

เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซขนาดใหญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โครงการ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รังสิต ประกอบดวยโรงภาพยนตร จํานวน 16   โรง (จํานวน 3,465  ที่นั่ง) 

โบวล่ิงจํานวน 26  เลน คาราโอเกะจํานวน 18  หอง และรานคาปลีกจํานวนมากกวา 30 

ราน โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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1.1 ที่ต้ังโครงการ  

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มีลักษณะเปนอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 439 

หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดย

ตั้งอยูบนที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัทพิพัฒนสิน จํากัด มีพื้นที่ 14-1-7.8 ไร 

โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและลักษณะการถือครองสิทธิ์ดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย ผูมีกรรมสิทธิ ์/ ผูมีสิทธิในการใช

ประโยชน 

อาคารโครงการ เมเจอร ซนีีเพล็กซ 

รังสิต เลขที่ 439 เปนอาคาร 3 ชั้น 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอร

ตี้ จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์  

ที่ดินโฉนดเลขที่ 13033 เนื้อที่ 10-

0-7.8 ไร ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคาร

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญา

เชาระยะยาวกับ กองทุนรวม 

  ที่ดนิโฉนดเลขที่ 13033 เนือ้ที่ 4-1-

0 ไร ซึ่งใชเปนพื้นที่จอดรถยนต

ภายนอกอาคารโครงการ เมเจอร 

ซีนีเพลก็ซ รังสิต 

บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ซึ่งไดเขาทําสัญญา

เชารายปกับ กองทุนรวม 

งานระบบสาธารณูปโภค  กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ ์

 

1.2 ลักษณะอาคาร ที่จอดรถยนต และระบบสาธารณูปโภค  

ลักษณะอาคารและที่จอดรถยนต 

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต กอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการเมื่อ

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

พื้นที่ใชสอยของอาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต รวมทั้งสิ้น 31,995 ตารางเมตร 
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ประกอบดวย พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

รายละเอียด พื้นที ่(ตารางเมตร) 

1. อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ  

รังสิต 

 - พื้นที่ใหเชา 

 - พื้นที่สวนกลาง 

 - พื้นที่บริการ 

 -     พื้นที่จอดรถยนตภายใน      

อาคาร (จอดรถยนตได 453 คัน) 

 

16,231 

2,031 

3,154 

10,579 

รวมพื้นที่ใชสอยอาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

รังสิต 

31,995 

2. พื้นที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร 

(จอดรถยนตได 264 คัน) 

6,800 

รวม 38,795 

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

ระบบสาธารณูปโภค 

อาคารโครงการ เมเจอร มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวยระบบปรับ

อากาศ บันไดเลื่อน 3 ชุด พรอมระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอรในตัว

อาคาร 
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1.3 ลักษณะของรานคาผูเชา 

ผูเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ประกอบดวย ผูเชาหลัก ผูเชาราย

ยอย และผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อาคาร เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รังสิต มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

รายละเอียดผูเชาแยกตามประเภทของผูเชา 

ประเภทผูเชา 
พื้นที ่(ตาราง

เมตร) 
รอยละของพืน้ที่ให

เชา 

ผูเชาหลัก  12,399 76.38 

ผูเชารายยอย (24 หอง) 2,269 13.98 

ผูเชาแบบมีคาตอบแทน
สิทธิการเชา ( 10 หอง) 

1,564 9.64 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 16,231 100.00 
      

ประเภทผูเชา พื้นที่ (ตารางเมตร) 

พื้นที่สงเสริมการขาย 684 

รวมทั้งหมด 16,915 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100 
(1)   ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 

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

รายชื่อ ชื่อรานคา 
พื้นที ่ 

(ตารางเมตร) 

รอยละ
ของพื้นที่
ใหเชา 

1. บริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จาํกัด 
(มหาชน) 

เมเจอร ซนีี
เพล็กซ 

8,477 52.22 

2. บริษัท เมเจอร โบวล 
กรุป จํากัด 

เมเจอร โบวล 
ฮิต 

3,922 24.16 

รวมพื้นที่ผูเชาหลัก 12,399 76.38 

รวมพื้นที่ใหเชา 16,231 100.00 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ของทุนชําระแลว 

1.4 ขอมูลการเชาพื้นที่ของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

รายไดคาเชาและคาบริการ 
(ลานบาท) 

96.85 111.85 112.78 117.41 

จํานวนผูเชาทั้งหมด (หอง)(1) 34 34 34 34 

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

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100 99.11 100 100 

คาเชาเฉลี่ย(3) (บาท/ตาราง 1,050 1,074 1,111 1,117 
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รอบ 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม รายละเอียด 

2549 2550 2551 2552 

เมตร) 

ผูเชาที่ครบระยะเวลาการเชา 
(หอง) 

3 7 13 2 

พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแต
ละป (ตารางเมตร) 

284 469 1,359 198 

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

เกิน  3 ป  

ที่มา :   บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

2.  รายละเอียดการเขาลงทุนในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต  

2.1 วิธีการเขาลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. สิทธิการเชาที่ดินจาก บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด เปนระยะเวลาประมาณ 

21 ป (นับจากวันที่ 1 มกราคม 2550) โดยสิทธิการเชาที่ดินจะสิ้นสุดใน

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2571 ทั้งนี้ ที่ดินบริเวณดังกลาวเปนที่ตั้งของ

อาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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โฉนด
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หนา
สํารวจ 

ตําบล อําเภอ จังหวัด เนื้อที ่ 
(ไร-งาน-
ตารางวา) 

13033 2655 13033 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธาน ี 10-0-7.8 

 

ข. สิทธิการเชาที่ดินจาก บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด เปนแบบรายป (นับจาก

วันที่ 1 เมษายน 2549) ทั้งนี้ ที่ดินบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่จอดรถยนต

ภายนอกอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต และมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

โฉนด
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หนา
สํารวจ 

ตําบล อําเภอ จังหวัด เนื้อที ่ 
(ไร-งาน-
ตารางวา) 

13033 230 13033 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธาน ี 4-1-0 

 

อนึ่ง บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาดังกลาวไดกอน

ครบกําหนดระยะเวลาเชาโดยแจงใหกองทุนรวมทราบลวงหนาไมนอย

กวา 30 วันกอนวันที่มีเจตนาเลิกสัญญา ซึ่งผลจากการเลิกสัญญา

ดังกลาว อาจทําใหกองทุนสูญเสียพื้นที่จอดรถยนตภายนอกจํานวน 

264 คัน ตามที่ระบุในตารางขอ 1.2 ขางตนได 

ค. สิทธิการเชาอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต จาก บริษัท 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด เปนระยะเวลาประมาณ 21 ป 

(นับจากวันที่ 1 มกราคม 2550) โดยสิทธิการเชาที่ดินจะสิ้นสุดในวันที่ 

28 กุมภาพันธ 2571 รวมถึงพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร โดย บริษัท 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด จะจดจํานองอาคารเพื่อเปน

หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาเชากับกองทุนรวม 

 ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่กองทุน

รวมเขาลงทุนไมรวมถึงพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิ
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การเชา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาว มีจํานวน 1,564 ตารางเมตร อยางไรก็

ดี กองทุนรวมมีสิทธิเชาพื้นที่ดังกลาว ทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อสัญญา

เชาของผูเชาเดิมส้ินสุดลง  

ง. กรรมสิทธิ์ในงานระบบงานสาธารณูปโภคในโครงการ เมเจอร ซีนี

เพล็กซ รังสิต จาก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ทั้งนี้ งาน

ระบบสาธารณูปโภคดังกลาวรวมถึง งานระบบไฟฟา  งานระบบ

น้ําประปา  ระบบโทรศัพท  บันไดเลื่อน งานระบบปองกันอัคคีภัย ระบบ

ปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดตั้งและ

ใชงานอยูในอาคารโครงการ เมเจอร รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ

เกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี)  

2.2 รายละเอียดของพื้นที่ของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่กองทุน

รวมเขาลงทุนครั้งแรก 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ 

เมเจอร  ซีนี เพล็กซ  รังสิต  มี อัตราการเชาพื้นที่ เฉลี่ยรอยละ  100 โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา 
พื้นที่ (ตาราง

เมตร) 
รอยละของพืน้ที่

ใหเชา 

ผูเชาหลัก  12,399 84.53 

ผูเชารายยอย  (24 หอง) 2,269 15.47 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 14,668 100.00 

พื้นที่สงเสริมการขาย 684  

รวมทั้งหมด 15,384  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100  

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

1,102  
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(1) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 
(2) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไมเกิน  3 ป 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มี

รายละเอียดของผูเชาหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังตอไปนี้ 

รายชื่อ 
พื้นที่ (ตาราง

เมตร) 
รอยละ 

ของพื้นที่ใหเชา 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

8,477 57.79 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จาํกัด 3,922 26. 74 

รวมพืน้ที่ของผูเชาหลกั 12,399 84.53 

รวมพืน้ที่ใหเชา 14,668 100.00 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

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

โบวล กรุป จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ของทุนชําระแลว 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลของประเภทธุรกิจของผูเชาในพื้นที่อาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิตซึ่งกองทุนรวมเขาลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ไม

รวมขอมูลของพื้นที่สงเสริมการขาย)  

ประเภทธุรกิจ รอยละของพื้นที่ใหเชา 

สินคาและบริการดานความบันเทิง 85.19 

อาหารและเครื่องดื่ม 5.24 

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม 2.26 

พื้นที่วาง 0 

พื้นที่อื่น ๆ 7.3 

รวม 100.00 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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ค.  สรุปรายละเอียดการเขาลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และอาคาร

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 100 โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเชาดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา พื้นที ่(ตารางเมตร) 
รอยละของพืน้ที่ให

เชา 

ผูเชาหลัก         31,025  75.06 

ผูเชารายยอย  (73 หอง)          7,482 18.10 

ผูเชาสํานักงาน (1 หอง)          2,812  6.81 

พื้นที่วาง               14 0.03 

รวมพื้นที่ใหเชา(1)        41,333 100.00 

ผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย 2,269  

รวมทั้งหมด 43,602  

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 100  

อัตราคาเชาพืน้ที่และคาบริการ
สาธารณูปโภคเฉลี่ย (2)  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,108  

(1) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย 
(2) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไมเกิน  3 ป  

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของผูเชาในพื้นที่ซึ่งกองทุน

รวมเขาลงทุนของอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และอาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ซึ่งไมรวมถึงพื้นที่สงเสริมการขาย 

ประเภทธุรกิจ รอยละของพืน้ที่ใหเชา 

สินคาและบริการดานความบันเทิง 69.55 

สินคาแฟชั่น สุขภาพและความงาม 12.06 

อาหารและเครื่องดื่ม 7.36 
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ประเภทธุรกิจ รอยละของพืน้ที่ใหเชา 

สํานักงาน 6.80 

พื้นที่วาง  0.03 

        พืน้ที่อ่ืน ๆ(1) 4.19 

รวม 100.00 
(1)  ไดแก พื้นที่รานสะดวกซื้อและพื้นที่รานคายอย 

ที่มา : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ง. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีผูใหเชาบอกเลิกสัญญาและมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

สัญญาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและอาคารโครงการ เมเจอร ทั้งหมด (ยกเวนสัญญาเชา

ที่ดินที่ใชเปนที่จอดรถยนตภายนอกอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต) เปน

สัญญาเชาระยะยาว และในกรณีของที่ดินและอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัช

โยธิน ซึ่งเปนสัญญาเชาที่จะมีการตออายุไปอีก 30 ป หลังการเชา 30 ปแรกนั้น ผูใหเชา

ในทรัพยสินดังกลาวตกลงใหคํามั่นแกกองทุนรวมในการตอสัญญาเชาไดอีกตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 

สําหรับที่ดินและที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ซึ่งเปน

สัญญาเชาแบบรายป และผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกําหนด เปนการจัดหาพื้นที่

จอดรถยนตเพิ่มเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการ ดังนั้น กรณีที่ผูใหเชาบอก

เลิกหรือไมตอสัญญาเชาที่ดินจะสงผลกระทบทําใหพื้นที่จอดรถยนตดังกลาวขาดหายไป 

อยางไรก็ตาม การขาดหายไปของพื้นที่จอดรถยนตดังกลาวนั้นคาดวาจะไมสงผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

จ. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา 

กองทุนรวมไดรับหลักประกันในการเขาลงทุนในอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัช

โยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ดังตอไปนี้ 

(ก) อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 
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(1) ใหมีการจํานอง โดย บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด จํานองที่ดิน

โฉนดเลขที่ 19773-19776 กับกองทุนรวม 

(2) ใหมีการจํานอง โดย บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด จํานองอาคาร

โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน กับกองทุนรวม 

(3) ใหมีการจํานอง โดย บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด จํานองที่ดินและ

อาคารจอดรถยนตซึ่งตั้งอยูในบริเวณอาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

รัชโยธิน กับกองทุนรวม 

(4) กําหนดใหเจาของที่ดินและอาคารเฉพาะในโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

รัชโยธิน เขาทําสัญญาซึ่งกําหนดใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินหรือ

อาคารที่เชาในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุ

สัญญาเชาออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากเจาของอสังหาริมทรัพย

ปฏิเสธการใชสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินและอาคารของกองทุนรวม โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

(ก) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุ

สัญญาเชาออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากบริษัท วีรวัฒน อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด ปฏิเสธการใชสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินของ

กองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชาที่ดินระหวาง

กองทุนรวมกับบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากดั ใหกองทนุ

รวมมีสิทธิซื้อที่ดินดังกลาวจากบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น 

จํากัด ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ชําระคาตอบแทนในราคา 100,000,000 บาท รวมกับเงิน

มัดจําคํามั่นในการเชาทรัพยสินดังกลาวในชวง 30 ปที่สอง

ซึ่งกองทุนรวมชําระลวงหนาใหแกบริษัท วีรวัฒน อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด  ทั้งนี้ เงินมัดจําคํามั่นมีจํานวนประมาณ

รอยละ10 ของคาเชารวมที่กองทุนจายตามสัญญาเชา

ดังกลาว 
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2. บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด อาจพิจารณาใหกองทุนรวมมี

สิทธิซื้อที่ดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึงงานระบบ

สาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนตจากบริษัท รัชโยธิน 

ซีนีมา จํากัด เมื่อครบระยะเวลา 60 ป ภายใตสัญญาเชา

ที่ดินและอาคารจอดรถยนตดังกลาว ระหวางกองทุนรวม

กับบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด โดยกองทุนรวมตองชําระ

คาตอบแทนใหแกบริษัท รัชโยธินซีนีมา จํากัด เทากับราคา

ตลาดของที่ดินดังกลาว ณ วันที่กองทุนรวมใชสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุ

สัญญาเชาออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน 

ซีนีมา จํากัด ปฏิเสธการใชสิทธิตอสัญญาเชาที่ดินและอาคาร

จอดรถยนตของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชา

ที่ดินและอาคารจอดรถยนตดังกลาว ระหวางกองทุนรวมกับ

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดิน

ดังกลาวจากบริษัท รัชโยธินซีนีมา จํากัด ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

1. ชําระคาตอบแทนในราคา 10,000,000 บาท รวมกับเงิน

มัดจําคํามั่นในการเชาทรัพยสินดังกลาวในชวง 30 ปที่สอง

ซึ่งกองทุนรวมชําระลวงหนาใหแกบริษัท รัชโยธิน ซีนีมา 

จํากัด ทั้งนี้ เงินมัดจําคํามั่นมีจํานวนประมาณรอยละ10 

ของคาเชารวมที่กองทุนจายตามสัญญาเชาดังกลาว 

2. บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด อาจพิจารณาให

กองทุนรวมมีสิทธิซื้อที่ดินจากบริษัท วีรวัฒน อินคอร

ปอเรชั่น จํากัด เมื่อครบระยะเวลา 60 ป ภายใตสัญญาเชา

ที่ดินดังกลาว ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท วีรวัฒน อิน

คอรปอเรชั่น จํากัด โดยกองทุนรวมตองชําระคาตอบแทน

ใหแกบริษัทวีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด เทากับราคา

ตลาดของที่ดินดังกลาว ณ วันที่กองทุนรวมใชสิทธิ 
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(ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามคํามั่นตออายุ

สัญญาเชาออกไปอีก 30 ปอันเนื่องมาจากบริษัท รัชโยธิน 

เรียลตี้ จํากัด ปฏิเสธการใชสิทธิตอสัญญาเชาอาคารของ

กองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชาอาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ระหวางกองทุนรวม กับ บริษัท รัช

โยธิน เรียลตี้ จํากัด ใหกองทุนรวมมีสิทธิซื้ออาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน จากบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด 

โดยใหถือเอาเงินมัดจําคํามั่นในการเชาทรัพยสินดังกลาว

ในชวง 30 ปที่สองซึ่งกองทุนรวมชําระลวงหนาใหแกบริษัท รัช

โยธิน เรียลตี้ จํากัด เปนคาตอบแทนในการซื้ออาคารดังกลาว  

ทั้งนี้ เงินมัดจําคํามั่นมีจํานวนประมาณรอยละ10 ของคาเชา

รวมที่กองทุนจายตามสัญญาเชาดังกลาว 

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ข) อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

ใหมีการจํานอง โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด จํานอง

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต กับกองทุนรวม 

ฉ. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชา และ/หรือกรรมสิทธิ์

ในอาคาร โครงการ เมเจอร และงานระบบสาธารณูปโภคโดยนําพื้นที่ในอาคารโครงการ 

เมเจอร ออกใหเชาแกผูเชาเพื่อประกอบธุรกิจตางๆ ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร โบวล่ิง ศูนย

ออกกําลังกาย และรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม โดยกองทุนรวมดําเนินการทํา

สัญญาเชาและสัญญาบริการสาธารูปโภคกับผูเชาในรูปแบบที่เหมาะสม และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมไดกําหนดให บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท 

จํากัด และ/หรือ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด และ/หรือบริษัทเมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีสิทธิในการบริหารและเปนผูใหบริการงานระบบไฟฟา

และงานระบบน้ําประปาโดยตรงแกผูเชาทุกรายในอาคารโครงการ เมเจอร โดยกองทุน
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รวมรับคาตอบแทนในการใหสิทธิดังกลาว ซึ่งมีเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาที่

เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ กองทุนรวมอนุญาตใหผูเชารายอื่นที่อยูรวมในโครงการสามารถใชพื้นที่สวนกลาง

ในสวนที่เปนของกองทุนรวม เชน ทางเดินและหองน้ํา เปนตน โดยไมมีคาใชจาย

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ไปลงทุนในทรัพยสินใด และมีรายละเอียด
การลงทุนเปนอยางไร 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดมีมติอนุมัติใหกองทุน

รวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  ในสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่บางสวนของ

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เปนระยะเวลา 30 ป รวมถึงการซื้อทรัพยสิน

อ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของที่ดินและอาคาร ส่ิงปลูกสราง โดยมีขอมูล

สรุปดังตอไปนี้ 

 
รายละเอียด 

ที่ดินที่ตั้งโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซกูิ อเวนิว รัชโยธิน 

ที่ดินทั้งหมด 9 ไร 0 งาน 0 ตารางวา 

ที่ดินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน  9 ไร 0 งาน 0 ตารางวา 

ลักษณะการเขาลงทุนของกองทุนรวม สัญญาเชา 30 ป  

อาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของโครงการ  (ตารางเมตร)(1) 40,718.78 

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (ตารางเมตร) 14,295.32 

พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุน (ตารางเมตร) 37,531.91 

พื้นที่ใหเชาที่กองทุนจะลงทุน (ตารางเมตร) 11,108.45 

อัตราการเชาพื้นที่ของพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขา
ลงทุน (รอยละ) 

99.05  

ลักษณะการเขาลงทุนของกองทุนรวม สัญญาเชา 30 ป 

งานระบบและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชน 
ในทรัพยสินทีเกี่ยวของ 

ลักษณะการเขาลงทุนของกองทุนรวม  ซื้อกรรมสิทธิ ์
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(1) พื้นที่ใชสอย หมายถึง พื้นที่ใหเชาตามสัญญาเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ    

และพื้นที่จอดรถ 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1.  ขอมูลทั่วไปของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก ใกลส่ีแยก

รัชโยธิน เปนอาคารศูนยการคาประเภทคอมมูนิตี้มอลล (Community Mall) โดยมีขอ

โดดเดนที่แตกตางจากศูนยการคาแบบดั้งเดิม คือ เปนรูปแบบของศูนยการคาที่เนน

ความสะดวกเปนหลักเพื่อตอบสนองไลฟสไตลของคนในชุมชน โดย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2553  โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ประกอบดวย

รานคายอยจํานวนมากกวา 72 ราน โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 ที่ต้ังโครงการ 

แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

 

 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตั้งอยูเลขที่ 234 และ 

234/1-3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบน
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ที่ดิน 9 ไร 0 งาน 0 ตารางวา โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและลกัษณะ

การถือครองสิทธิดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย 
ผูมีกรรมสิทธิ ์/ ผูมีสิทธิในการใช

ประโยชน 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช
โยธิน เลขที่ 234 และ 234/1-3  ถนน
รัชดาภิ เษก  แขวงลาดยาว  เ ขตจตุ จั ก ร 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอาคาร
ศูนยการคา จํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคารตึก 
3 ชั้น (Zone B), อาคารตึก 4 ชั้น (Zone C), 
อาคารตึก 2 ชั้น (Zone D) และอาคารจอด
รถยนต (Zone A) (ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
รัชโยธิน  อเวนิว  แมเนจเมนท  จํากัด  ดัง
รายละเอียดดานลาง)  

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

อาคารจอดรถยนต จํานวน 1 อาคาร ไดแก 
อาคารจอดรถยนต 14 ชั้น (Zone A) 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท 
จํากัด* 

ที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟ
สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เลขที่ 50 4659 
และ 19777 มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร 0 งาน 0 
ตารางวา 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

งานระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งและใชงานอยู
ในอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 
รัชโยธิน 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท 
จํากัด  

* หมายเหตุ อาคารจอดรถยนตดังกลาวมีการใชขอมูลทางทะเบียน เลขที่อาคาร และ 

ใบอนุญาตกอสรางรวมกับบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารงานภายใน

ระหวาง บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากดั 
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1.2 ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

ลักษณะอาคาร 

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน กอสรางแลวเสร็จและเปด

ดําเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยประกอบดวยอาคารศูนยการคา 

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

อาคารตึก 2 ชั้น (Zone D) และอาคารจอดรถ จํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคาร

จอดรถยนต 14 ชั้น (Zone A) ทั้งนี้ โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,718 ตารางเมตร ประกอบดวย 

พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่จอดรถยนต โดยมีรายละเอยีด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

อาคารศูนยการคา (Zone B)  
  *  พื้นที่ใหเชา 5,496.62 
  * พืน้ที่สวนกลาง 3,046.38 
  * พืน้ที่บริการ 122.00 

 รวม 8,665.00 
อาคารศูนยการคา (Zone C)  
  *  พื้นที่ใหเชา 3,891.31 
  * พืน้ที่สวนกลาง 1,511.69 
  * พืน้ที่บริการ 89.00 
 รวม 5,492.00 
อาคารศูนยการคา (Zone D)  
  *  พื้นที่ใหเชา 661.80 
  * พืน้ที่สวนกลาง 54.98 
  * พืน้ที่บริการ 8.00 
 รวม 724.78 
อาคารที่จอดรถ (Zone A)  
  *  พื้นที่ใหเชา 4,245.59 
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รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

  * พืน้ที่สวนกลาง 2,671.25 
  * พืน้ที่บริการ 168.00 
  * พืน้ที่จอดรถ 18,752.16 
 รวม 25,837.00 
ที่มา :  บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 

ระบบสาธารณูปโภค 

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีระบบสาธารณูปโภคหลักประกอบดวย 

ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟตสําหรับ

โดยสารจํานวน 4 ชุด ลิฟตสําหรับขนของจํานวน 1 ชุด และ ระบบบันไดเลื่อนจํานวน 4 

ชุด 

1.3 ลักษณะของรานคาผูเชา  

ผูเชาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ประกอบดวย ผูเชาหลัก ผู

เชารายยอย ผูเชาสํานักงานและผูเชาพื้นที่สงเสริมการขาย  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีอัตรา

การเชาพื้นที่เฉล่ียรอยละ 99.26 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียดของผูเชาแบงตามประเภทของผูเชา  

ประเภทผูเชา พื้นที ่(ตารางเมตร) 
รอยละของพืน้ที่

ทั้งหมด 

ผูเชาหลัก  1,210.59 2.97 

ผูเชารายยอย/ผูเชาประเภท
รานคา  9,944.43 24.42 

ผูเชาสํานักงาน  3,035.00 7.45 

พื้นที่วาง 105.30 2.59 
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รอยละของพืน้ที่
ประเภทผูเชา พื้นที ่(ตารางเมตร) ทั้งหมด 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.26  

อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ีย  
(บาท/ตร.ม./เดือน) (1) 601.66 

 

รวมพื้นที่ใหเชา(1) 14,295.32 35.11 

พื้นที่สงเสริมการขาย  7,284.30  17.89 

พื้นที่สวนบริการ 387.00 0.95 

พื้นที่จอดรถ 18,752.16 46.05 

รวมทั้งหมด 40,718.78 100 

(1)  ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขาย พื้นที่สวนบริการ และพื้นที่จอดรถยนต 

ที่มา :   บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

ผูเชารายใหญ 5 รายแรกของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ตามลําดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ประกอบดวย  

รายชื่อ พื้นที ่(ตารางเมตร) 
รอยละของพืน้ที่
ใหเชารวม 

เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป 
(Major Cineplex Group)  

3,035.00  21.23  

วิลลา มารเกท็ (Villa Market)  1,210.59 8.47 

ศูนยการแพทยผิวหนงักรุงเทพ  
(BDC By DR Orawan)  938.00 6.56 

โออิชิ เอ็กเพรส (Oishi Express) 605.11 4.23 

รานอาหารฟูจ ิ(Fuji) 413.32 2.89 

รวมผูเชารายใหญ 6,202.02 43.38 

รวมพืน้ที่ใหเชา  14,295.32 100.00 

ที่มา :   บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
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1.4 ขอมูลการเชาพื้นที่ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

รายละเอียด 
ก.ค. – ธ.ค. 

2551 
ม.ค. – ธ.ค. 
2552 

ม.ค. – มิ.ย. 
2553 

รายไดคาเชาและคาบริการ (ลาน
บาท) 

39 76 67.71 

จํานวนผูเชาทัง้หมด (หอง)(1)  72 72 72 

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

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ)(3) 99.60 99.70 99.26 

ผูเชาที่ครบระยะเวลาการเชา 
(หอง) 

- - - 

พื้นที่ทีห่มดอายุสัญญาในแตละป 
(ตาราง เมตร) 

- - - 

(1)  เฉพาะผูเชารายยอยและผูเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 
(2) ไมรวมพื้นที่สงเสริมการขายและพื้นที่เชาสํานักงาน 

(3) อัตราคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคเฉลี่ยเฉพาะผูเชารายยอยที่ทําสัญญาเชาไมเกิน 3 ป  

ที่มา :   บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

2.  รายละเอียดการเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

2.1 วิธีการเขาลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมจะไดเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินโดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก.  สิทธิการเชาที่ดินที่เปนที่ตั้งของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน อาคารจอดรถ รวมถึงพื้นที่ถนนรอบโครงการและ

ทางเขาออกโครงการ พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 9 ไร จากบริษัท รัช

โยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว เปนระยะเวลา 

30 ป โดยที่ดินดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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เนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
ลําดับ 

โฉนด
เลขที ่

เลขที่ดิน 
หนา
สํารวจ ไร งาน ตรว. 

1 50 3812 50 5 3 33 

2 4659 5206 26271 1 2 80.7 

3 19777 4931 2400 1 1 86.3 

      รวม 9 0 0.0 

ข. สิทธิการเชาพื้นที่บางสวนของอาคารศูนยการคา จํานวน 3 อาคาร 

ไดแก อาคารตึก 3 ชั้น (Zone B) อาคารตึก 4 ชั้น (Zone C) อาคารตึก 

2 ชั้น (Zone D) จากบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์

ในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และสิทธิการเชา

อาคารที่จอดรถยนต จํานวน 1 อาคาร (Zone A) จากบริษัท รัชโยธิน 

อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารจอดรถยนต

ดังกลาว เปนระยะเวลา 30 ป 

ทั้งนี้ พื้นที่ของอาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน ที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน ไมรวมถึงพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชา (ยกเวนพื้นที่ใหเชา แกบริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด  (มหาชน) ที่มีพื้นที่ประมาณ 3,035 ตารางเมตร) 

โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553   พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี

คาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมีจํานวน 3,186.87 ตารางเมตร  

ค.  กรรมสิทธิ์ ในงานระบบและทรัพยสินอื่นที่ เกี่ยวของกับโครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่เกี่ยวเนื่องและจําเปนตอ

การใชประโยชนของที่ดินและอาคาร ส่ิงปลูกสราง จากบริษัท รัชโยธิน 

อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในงานระบบ

สาธารณูปโภคดังกลาว  ทั้งนี้ งานระบบสาธารณูปโภคดังกลาว รวมถึง

งานระบบไฟฟา งานระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท ลิฟท บันไดเลื่อน 

งานระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย และ

ระบบงานวิศวกรรม  ซึ่งติดตั้ งและใชงานอยู ในอาคารโครงการ
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ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

หรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี) 

2.2 รายละเอียดของพื้นที่และราคาประเมินของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน ที่กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนของอาคารโครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

อาคารศูนยการคา (Zone B)  
  *  พื้นที่ใหเชา 3,326.16 
  * พืน้ที่สวนกลาง 3,046.38 
  * พืน้ที่บริการ 122.00 

 รวม 6,494.54 

อาคารศูนยการคา (Zone C)   
  *  พื้นที่ใหเชา 2,874.90 
  * พืน้ที่สวนกลาง 1,511.69 
  * พืน้ที่บริการ 89.00 
 รวม 4,475.59 

อาคารศูนยการคา (Zone D)  
  *  พื้นที่ใหเชา 661.80 
  * พืน้ที่สวนกลาง 54.98 
  * พืน้ที่บริการ 8.00 
 รวม 724.78 

อาคารที่จอดรถ (Zone A)  
  *  พื้นที่ใหเชา 4,245.59 
  * พืน้ที่สวนกลาง 2,671.25 
  * พืน้ที่บริการ 168.00 
  * พืน้ที่จอดรถ 18,752.16 
 รวม 25,837.00 
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รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 37,531.91 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 พื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนของอาคารโครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยรอยละ 

99.05 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา 
พื้นที่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนพื้นทีคิ่ดเทียบ
พื้นที่ใชสอยที่กองทุน

รวมจะลงทุน
โดยประมาณ 

 (รอยละ) 

ผูเชาหลกั  1,210.59 3.23 

ผูเชารายยอย  6,757.56 18.00 

ผูเชาสํานักงาน  3,035.00 8.09 

พื้นที่วาง 105.30 0.28 

รวมพื้นที่ใหเชา 11,108.45 29.60 

อัตราการเชาพื้นที่ (รอยละ) 99.05  

อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ีย  

(บาท/ตร.ม./เดือน) 601.66   

จํานวนผูเชาทัง้หมด (ราย) 52   

พื้นที่สงเสริมการขาย 7,284.30 19.41 

พื้นที่สวนบริการ 387.00 1.03 

พื้นที่จอดรถ 18,752.16 49.96 

รวมทั้งหมด 37,531.91 100.00 
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พื้นที่ของผูเชาหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูเชารายใหญ 
พื้นที่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
รอยละของพืน้ที่ใหเชา 

เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป 

(Major Cineplex Group) 3,035.00 27.32 

วิลลา มารเกท็ (Villa 

Market) 1,210.59 10.90 

ศูนยการแพทยผิวหนงั

กรุงเทพ (BDC By DR 

Orawan)  938.00 8.44 

โออิชิ เอ็กเพรส (Oishi 

Express) 605.11 5.45 

โรงเรียนสอนดนตรี เคพีเอน็ 

(KPN) 332.00 2.99 

รวมผูเชารายใหญ 6,120.70 55.10 

รวมพื้นที่ใหเชา  11,108.45 100.00 

 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของประเภทธุรกิจของผู

เชาในพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุน (ไมรวมขอมูลของพื้นที่สงเสริมการขาย) 

ประเภทธุรกจิ 
พื้นที่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
รอยละของพืน้ที่ใหเชา 

อาหารและเครื่องดื่ม 4,598 41.39 

สํานักงาน 3,035 27.32 

ศูนยสุขภาพและศูนยสงเสรมิ
ความงาม 

1,315 
11.84 

เสื้อผาและรานเสริมความ
งาม 

628 
5.65 
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ศูนยการศึกษา 330 2.97 

ธนาคาร 79 0.71 

พื้นที่อ่ืนๆ 1,123.45 10.11 

รวม 11,108.45 100.00 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลของสัญญาเชา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่จะครบ

กําหนดตามอายุสัญญา เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ป 

พื้นที่เชาที่ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา

โดยประมาณ (ตาราง

เมตร) 

สัดสวนพืน้ที่ใหเชาที่ครบ

กําหนดอายุสัญญาเชาคิด

เทียบพื้นที่ใหเชารวม

โดยประมาณ (รอยละ) 

2553 105.72 1.31 

2554 7,464.32  92.46 

2555 339.06 4.20 

2556 164.35 2.04 

รวม 8,073.45  100.00 

 
หมายเหตุ:  พื้นที่ใหเชาดังกลาวขางตนนับรวมเฉพาะพื้นที่ของผูเชาที่ทําสัญญาเชาระยะสั้น 

ไมไดนับรวมพื้นที่สงเสริมการขาย และพื้นที่สํานักงานใหเชาแก บริษัท เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน บริษัท เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ดังกลาวจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในป 

พ.ศ. 2581 

2.3 มูลคาและราคาประเมินของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

กอนการลงทุนในสิทธิการเชาโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธินดังกลาว กองทุนรวมไดจัดใหมีผูประเมินราคาอิสระจํานวน 2  ราย  คือ 

บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส จํากัด และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งได

ประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุนโดยใชวิธีพิจารณาจากรายได 
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(Income Approach) ไว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน   2553 และ วันที่ 27   

สิงหาคม 2553 ตามลําดับ ในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส จํากัด ไดประเมินราคาสิทธิการเชาโครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินไวที่ราคา 

- 

1,031  ,000,000  

บาท (หนึ่งพันสามสิบเอ็ดลานบาทถวน) 

 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ไดประเมินราคาสิทธิการเชาโครงการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่ราคา 

- 

996,000,000 บาท 

(เการอยเกาสิบหกลานบาทถวน) 

การลงทุนในสิทธิการเชาโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินใน

คร้ังนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในราคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 962 ,825  ,000  บาท (เกา

รอยหกสิบสองลานแปดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งเทากับราคาประเมิน

เฉลี่ยของสิทธิการเชาโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ลบ

ดวยรอยละ 5 ของราคาประเมินเฉลี่ยดังกลาว ทั้งนี้ ราคาที่กองทุนรวมจะเขา

ลงทุนไมสูงกวาราคาที่ไดจากการประเมินคาต่ําสุดซึ่งไดรับจากบริษัทประเมิน

คาทรัพยสินดังกลาว เกินรอยละ 10 ของราคาที่ไดจากการประเมินของผู

ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ การเขาลงทุนดังกลาวจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• สิทธิการเชาที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป และสิทธิการเชาอาคาร

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  )เฉพาะอาคาร B อาคาร C 

และอาคาร D) มูลคารวม 726,115,000 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบหกลานหนึ่ง

แสนหนึ่งหมื่นหาพันบาท) 

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

บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาท) 

• กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

มูลคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 96,710,000 บาท (เกาสิบหกลานเจ็ด

แสนหนึ่งหมื่นบาท) 
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2.4 หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา 

กองทุนรวมได รับจํานองศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว  รัชโยธิน  ซึ่ง

ประกอบดวยที่ดินและอาคารเพื่อเปนหลักประกันในการเขาลงทุนในศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีวงเงินเทากับมูลคารวมของคาตอบแทนใน

การเขาลงทุนในสวนของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

3. การลงทุนในอนาคต 

กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา ในอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial 

Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใด โดยรวมถึงการลงทุนหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภท

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

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกัน และ/หรือบริษัท รัชโยธิน อเว

นิว จํากัด มีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและจะไดมีข้ึนในอนาคต  

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทําการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา จําหนาย

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในอนาคต หรือวิธี อ่ืนใด ตามที่กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูใน

ปจจุบันและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชนสูงสุดกับผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม   

อยางไรก็ดี  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมาย จะมีคําสั่ง ประกาศ กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ส่ังการ ผอนผัน หรือเห็นชอบใน

การขยายขอบเขตของประเภททรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได  หรือขยายขอบเขตสําหรับการจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขยายขอบเขตการลงทุนและการหา

ประโยชนใหเปนไปตามนั้น   โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินทีก่องทุนรวมเขาลงทุน 

1. วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร  

กองทุนรวมจะดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชาของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน และกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค โดยสรุปดังตอไปนี้ 
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ทั้งนี้ การหาประโยชนดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. นําพื้นที่ในอาคารโครงการ ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ออกใหเชาแกผูเชาเพื่อ

ประกอบธุรกิจตาง ๆ ซึ่งรวมถึงซุปเปอรมารเก็ต รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนยสุขภาพและ

ความงาม รานขายเสื้อผา เปนตน โดยกองทุนรวมจะดําเนินการทําสัญญาเชา  และสัญญาบริการ

สาธารณูปโภคยกเวนการใหบริการงานระบบไฟฟาและน้ําประปา กับผูเชาในรูปแบบที่เหมาะสม และ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทุนรวม   

ข. ให บริษัท   รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด มีสิทธิในการบริหารและเปนผูใหบริการงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปาโดยตรงแกผูเชาทุกรายในอาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน  โดยหากมีผลกําไรจากการใหบริการงานระบบไฟฟาและระบบน้ําประปา บริษัท  รัช

โยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด จะสงกําไรที่เกิดขึ้นดังกลาวใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ 
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ในการดําเนินการดังกลาว บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด จะเปนผูเรียกเก็บคาบริการงาน

ระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปาในอัตราที่เรียกเก็บจากผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน อยูในวันกอนวันโอนกรรมสิทธิ์ หรืออัตราที่มีการปรับเพิ่มเติมตามที่บริษัท รัชโยธิน 

อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด และกองทุนรวมตกลงกัน อยางไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิกําหนดให

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการดังกลาวได หากเปนการเพิ่มอัตราคาบริการอันเนื่องมาจากมีการปรับ

เพิ่มคาไฟฟาหรือคาน้ําประปาที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัดตองชําระใหแกการไฟฟา

นครหลวงและการประปานครหลวง ทั้งนี้ ใหอัตราคาบริการงานระบบไฟฟาและงานระบบน้ําประปามี

จํานวนไมเกินกวาคาไฟฟาหรือคาน้ําประปาที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัดตองชําระ

เพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้ กองทุนรวมและบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด ยังไดตกลงกันเกี่ยวกบัหนาทีใ่น

การบํารุงรักษางานระบบไฟฟาและประปา และการจัดสรรผลกําไรและขาดทุนจากการดําเนินการ 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาซื้อขายงานระบบ ในหัวขอ “การใหสิทธิในการใชงานระบบ

ไฟฟาและงานระบบน้ําประปา” 

. ใหผูเชาพื้นที่ของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  สามารถใชพื้นที่สวนกลางโดยไม

มีคาใชจาย 

ค

ง. แตงตั้งใหบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอาคาร

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ทั้งนี้ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด จะดําเนินการแจงการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาแกผู

เชาพื้นที่รายยอย  เพื่อใหไดรับการยินยอมในการโอนสิทธิและหนาที่เปนลายลักษณอักษรจากผูเชาพื้นที่ราย

ยอย ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนการเชา ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาที่เกี่ยวของ อยางไร

ก็ดี กองทุนรวมคาดวาผูเชารายยอยหรือผูเชาพื้นที่สงเสริมการขายบางรายอาจไมสามารถใหความยินยอมแก

การรับโอนสิทธิและหนาที่ของกองทุนรวมไดภายในวันที่กองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาและสัญญาตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ดังนั้น กองทุนรวมกําหนดให บริษัท เมเจอร ซนีี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย  และ/หรือ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และ

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด (ในฐานะผูใหเชาและผูขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวม) มีหนาที่

ดังตอไปนี้  
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(1) นําสงผลประโยชนใด ๆ ที่ผูใหเชาและผูใหบริการสาธารณูปโภครายเดิมไดรับจากผูเชาดังกลาวใหแก

กองทุนรวม โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจนกวาผูเชาดังกลาวจะใหความยินยอมแกการรับโอน

สิทธิและหนาที่ของกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

(2) ค้ําประกันการชําระคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคของผูเชาดังกลาวตอกองทุนรวม หากผูเชา

ดังกลาวผิดนัดชําระคาเชา และ/หรือคาบริการสาธารณูปโภคงวดใดงวดหนึ่ง บริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

แมเนจเมนท จํากัด จะชําระเงินดังกลาวแทนใหแกกองทุนรวมภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่กองทุน

รวมไดแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร 

2. นโยบายและกลยุทธในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะใหกองทุนรวมมีการเติบโตอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะใหผูถือหนวยลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเพื่อใหเกิดผลดีที่สุดตอการพัฒนาและเพิ่ม

คุณภาพของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน  

จุดมุงหมายที่สําคัญในการบริหารอสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการ คือ การบริหารอสังหาริมทรัพยใหสามารถ

สรางรายไดสุทธิ(รายไดหักคาใชจายที่เกี่ยวของ) ไดมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหผูถือหนวยลงทุนไดรับประโยชน

ตอบแทนในรูปเงินปนผลสูงสุดดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการไดแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมขึ้น

เพื่อชวยทําหนาที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยมีนโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย ดังนี้ 

1. การรักษาอัตราการเชา (Occupancy rate) ใหอยูในระดับสูงสุด โดยมุงเนนการรักษาและเพิ่มอัตราการ

ตอสัญญาเชา เพื่อลดอัตราพื้นที่วางและลดตนทุนคาใชจายในการหาผูเชารายใหม 

2. การกําหนดคาเชาในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ เพื่อรักษาฐานผูเชาเดิม และรักษา

ความสามารถในการแขงขัน 

3. การบริหารตนทุนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพโดยการควบคุมคาใชจายในการดําเนินการ รวมทั้งการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูเชา รวมถึงการดูแลและอํานวยความสะดวกแกผูเชา การใหบริการกอน

และหลังการขาย โดยคํานึงถึงความตองการของผูเชาเปนหลัก 

5. การดูแลรักษาอาคารใหอยูในสภาพดี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับพื้นที่เชา 
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6. การพิจารณาจัดสัดสวนของประเภทผูเชา (Tenant Mix) ใหมีความเหมาะสมตอความตองการของผูที่

เขามาใชบริการ 

7. การเพิ่มพื้นที่เชา โดยพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่วางหรือพื้นที่สวนกลางที่ยังไมไดถูกใช

ประโยชนมาเปนพื้นที่เชา  

ในกรณีดังกลาว กองทุนรวมไดดําเนินการให บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย มีหนาที่ดังตอไปนี้  

1.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงปฏิบัติหนาที่ในการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวใน

สัญญา หรือหนาที่ใดๆ ที่คูสัญญาจะไดตกลงกันเปนลายลักษณอักษรตอไป โดยการปฏิบัติหนาทีด่งักลาว

จะตองสอดคลองกับแผนการดําเนินงานประจําปที่กองทุนรวมไดพิจารณาอนุมัติโครงการและกฎหมาย

หลักทรัพย  

2.  นอกเหนือจากหนาที่ที่ไดระบุไวในสัญญา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ดําเนินการใดๆ ตามที่กองทุน

รวมจะไดมอบหมายเพิ่มเติมตามสมควรแกกรณีเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของโครงการ และ/

หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของกองทุนรวมและผูถือ

หนวยลงทุนของกองทุนรวม 

3.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงที่จะจัดใหมีบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานประจําที่โครงการ และดูแล จัดการ

บริหารโครงการในจํานวนที่เหมาะสม เปนผูมีความรูและประสบการณในการบริหารอสังหาริมทรัพยและ

มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย และ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ 

 

ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรพัยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 

โปรดศึกษารายละเอียดใน “ภาคผนวก – รายงานสรุปภาพรวมภาวะตลาดการคาปลกี” 
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การประกันภยั 

1. กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร 

1.1  การประกันภัยในทรัพยสินโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

ที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 

กองทนุรวมไดจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินในโครงการ เมเจอร ซนีีเพล็กซ รัชโยธนิ และ โครงการ 

เมเจอร ซนีีเพล็กซ รังสิต ที่กองทนุรวมเขาลงทนุครั้งแรก โดยจัดทาํกรมธรรมประกันภัยชนิดตาง ๆ 

รวมกับเจาของกรรมสิทธิ์และผูมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินตามสัดสวนที่แตละบุคคลมีสิทธิในการใช

และหาประโยชน ทั้งนี้ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

1. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (All Risk Insurance) 

1. กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัยรวมกับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

และ/หรือ บริษัทในเครือ 

2. กองทุนรวม เปนผูรับประโยชนตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

3. กองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

2.  ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

1. กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัยรวมกับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

และ/หรือ บริษัทในเครือ 

2. กองทุนรวม เปนผูรับประโยชนตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

3. กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

4. ระยะเวลาความคุมครอง 12 เดือน 

3.  ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

1. กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัยรวมกับบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

และ/หรือ บริษัทในเครือ 

2. กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันตามสัดสวนที่ระบุไวในกรมธรรม 

 

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
45



 

1.2 การประกันภัยในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

กองทุนรวมจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 ตาม

รายละเอียดที่กําหนดในรางสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งจะมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

 (1) ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (All Risk Insurance) 

1. กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัย 

2. กองทุนรวม เปนผูรับประโยชน 

3. กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกัน 

4. ทุนประกันจํานวนไมต่ํากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหม

สําหรับส่ิงที่เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมิน

มูลคาทรัพยสิน ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการตออายุกรมธรรม

ประกันภัยนั้นๆ 

(2)  ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

1. กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัย 

2. กองทุนรวม เปนผูรับประโยชน 

3. กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกัน 

4. ระยะเวลาความคุมครอง 12 เดือน 

(3)  ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

1. กองทุนรวม เปนผูเอาประกันภัย 

2. กองทุนรวม เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกัน 

กองทุนรวมตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการ

เอาประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุน

รวมและ/หรือผูดูแลผลประโยชนใหความเห็นชอบ 
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จุดเดนของกองทุนรวม 

ทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีจุดเดนในการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

1.  โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูก ิ อเวนวิ รัชโยธิน มีลักษณะเปนศูนยการคาแบบใหม ใน
ลักษณะศนูยการคาชมุชน (Community Mall) ทีส่อดคลองกบัรูปแบบการดําเนินชวีิตในสังคม
ปจจุบัน 

 ดวยการที่ ศูนยการคาชุมชน (Community Mall) มีผูเชาหลัก คือ ซุปเปอรมารเก็ต และยังมีผูเชาดําเนิน

ธุรกิจหลากหลายในสวนของรานอาหาร ศูนยการแพทย ศูนยการศึกษา เสื้อผา และความงาม เปนตน 

รวมถึงการมีแหลงที่ตั้งใกลกับชุมชน ทําใหสามารถจําหนายสินคาและใหบริการในรูปแบบที่ตอบสนอง

การดําเนินชีวิตของผูพักอาศัยในเมือง ในการเปนแหลงนัดพบ ทานขาว ช็อปปง หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ในชีวิตประจําวัน ภายใตบรรยากาศที่โลงโปรงสบายและทันสมัย  

 ในการที่โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เปนโครงการแรกๆ ในตลาดในการนําเสนอ

บริการในรูปแบบศูนยการคาชุมชน ทําใหไดประโยชนจากการเปนผูนําในตลาด ซึ่งไดแก การสราง        

แบรนดในสายตาของลูกคา, ความสามารถในการดึงดูดผูเชาที่มีคุณภาพ, การมีตนทุนโฆษณาที่ควบคุม

ได และการดําเนินงานในสภาวะที่ตลาดที่ยังคงมีการแขงขันต่ํา เปนตน 

2. โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ต้ังอยูในทําเลที่ต้ังที่ดี  

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธนิ ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก ตดิถนนใหญ ซึง่เปนยาน

พาณิชยกรรมและการคา และยานที่อยูอาศัยที่มชีื่อเสยีงของกรงุเทพมหานคร มีรถไฟฟาใตดิน (MRT) 

สถานพีหลโยธินในระยะทางที่ไมไกลจากบริเวณโครงการและรถประจําทางหลายสายผานบริเวณ

โครงการ อีกทัง้มีดานทางพิเศษ ซึ่งใกลกับบริเวณโครงการอีกหลายสาย 

อาณาเขตโดยรอบของโครงการ 

ทิศเหนือ  ติดกับบานพักอาศัยและถัดออกไปเปนที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ทิศใต ติดกับถนนรัชดาภิเษก และฝงตรงขามเปนที่ตัง้ของธนาคาร ไทยพาณชิย จาํกัด 

(มหาชน) สํานกังานใหญ 

ทิศตะวนัออก  ติดกับศูนยการคาเมเจอร ซนีีเพลก็ซ รัชโยธิน 
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ทิศตะวนัตก ติดกับโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาทิ โครงการ Wind, โครงการ Sarin Place, 

โครงการของบริษัท Supalai, โครงการของบริษัท  Eastern Star เปนตน 

นอกจากนี้ โครงการมีทางเขาออกติดถนนใหญและมีการคมนาคมที่สะดวกสงผลใหทําเลที่ตั้งของ

โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีความนาสนใจตอทั้งผูเชาและลูกคาที่จะเขามาใช

บริการในโครงการ และเปนแหลงที่ตั้งที่เหมาะสมกับศูนยการชุมชน (Community Mall) ที่มุงเนนการวาง

ทําเลที่ตั้งใกลกับแหลงที่อยูอาศัยและเจาะกลุมตลาดเปาหมายไดอยางชัดเจน 

3.  โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพและมศีักยภาพใน
การสรางรายได 

จากที่ไดกลาวขางตน ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีสถานที่ตั้งที่ที่ดี อีกทั้งโครงการยังมี

ขอดีจากลักษณะของศูนยการชุมชน (Community Mall) ที่มีโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธินตั้งอยูใน

บริเวณเดียวกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการสรางรายไดของสินทรัพย ดังจะเห็นไดจากอัตราการ

เชาพื้นที่ที่อยูในระดับที่สูงตลอดตั้งแตเร่ิมเปดดําเนินการในป 2551 โดยในปจจุบันโครงการมีอัตราการ

เชาพื้นที่ในระดับที่สูงถึงรอยละ 99 (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) ดังนั้น อัตราการเชาพื้นที่ที่สูง

ดังกลาวยอมทําใหผูลงทุนมั่นใจไดในความสามารถในการหาผูเชา และการปรับอัตราคาเชาในอนาคต 

อันจะสงผลใหกองทุนรวมสามารถใหผลตอบแทนอยางตอเนื่องและในอัตราที่สูงขึ้นได  

นอกเหนือจากนี้ การที่สภาพอาคารสิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใหม  อาคารที่

กอสรางมีลักษณะไมเกิน 3-4 ชั้น (ยกเวน อาคารที่จอดรถ) รวมถึงพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เปดโลง 

(Open-air) จึงมีคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษานอยเมื่อเทียบกับศูนยการคาประเภทอื่นๆ   

นอกจากนี้ พื้นที่ที่เปดโลงยังมีความเหมาะสมสําหรับการสรางรายไดสวนเพิ่ม เชน ลานเบียรการเดน การ

จัดงานแสดงรถยนต และการจัดรายการสงเสริมการขาย เปนตน 

4.  ประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูบริหารสินทรัพย 

ณ ปจจุบัน โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน บริหารงานโดย บริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด โดยบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

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

ในธุรกิจบันเทิงสําหรับชีวิตคนรุนใหม และบริษัทสยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูนํา
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ในธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารศูนยการคา โดยมุงเนนที่ศูนยการคาแบบเปด (Open-air Shopping 

Center)  

โดยภายหลังจากการที่กองทุนเขาลงทุน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะเขามาเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ทําใหนักลงทุนมั่นใจไดวาจะสามารถสรางผลประโยชนสูงสุดไดเปนอยางดี 

เนื่องจาก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดมีประสบการณในการเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยของอาคารโครงการเมเจอร  และไดแสดงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งสะทอนมาจากผลประกอบการที่ดี และมีอัตราการเชาพื้นที่ที่สูงมา

โดยตลอด 

5.  ประโยชนสวนเพิ่มจากการมีความหลากหลายของผูเชา ภายหลังจากการเขาลงทนุของกองทุน
รวม 

ณ ปจจุบัน โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีผูเชาจํานวนรวมทั้งสิ้น 72 ราย ซึ่งมี

พื้นที่เชาทั้งหมดรวม 14,295.32 ตารางเมตร โดยกองทุนจะเขาลงทุนในพื้นที่เชารวม 11,108.45 ตาราง

เมตร คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 77.71 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของโครงการ โดยภายหลังจากการเขา

ลงทุนจะทําให ผูเชาหลักของกองทุนรวม จะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยโครงการ ศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะเนนไปที่ซุปเปอรมารเก็ต รานอาหาร รานคา ศูนยสุขภาพ ศูนยการศึกษา

และธนาคาร ซึ่งแตกตางจากกลุมผูเชาหลักของโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน และ โครงการ เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ  รังสิต ที่มีกลุมผูเชาหลักเปนกลุมบริษัทในเครือของเมเจอร กรุป ดังนั้น ภายหลังจากการลงทุน

เพิ่มเติม รายไดของกองทุนรวมจะมีการกระจายตัวมากขึ้นและลดการพึ่งพิงรายไดคาเชาจากกลุมบริษัท

ในเครือของเมเจอร กรุป 

6.  การเพิม่ความหลากหลายของแหลงทีม่าของรายไดและโอกาสในการเจริญเติบโตของรายไดจาก
การลงทุนในสินทรพัยเพิม่เติม 

การลงทุนในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะทําใหกองทุนรวมมีความหลากหลาย

ของแหลงที่มาของรายไดที่เพิ่มข้ึนดังที่กลาวเบื้องตน  และจะชวยลดการพึ่งพารายไดของกองทุนรวมที่

เดิมมาจากอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาเพียง 2 โครงการ คือโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

และโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต  

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
49



 

นอกเหนือจากการเพิ่มความหลากหลายของแหลงที่มาของรายได จํานวนรายไดของกองทุนรวมก็จะ

เพิ่มข้ึนจากรายไดที่จะไดรับจากโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน

คร้ังนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่สัญญาเชาของโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ที่สิทธิการเชาจะ

ส้ินสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2571  การลงทุนในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะ

ทําใหรายไดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมมีความมั่นคงขึ้นและรายไดจากโครงการศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินจะมาทดแทนรายไดที่เคยไดรับจากโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

ในชวงที่สิทธิการเชาสิ้นสุดลง 

7.  การลงทุนในโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มรีะบบแรงจูงใจในการสราง
ผลตอบแทนใหกับกองทนุรวม 

 บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดแสดงเจตจํานงวาจะรักษาสัดสวนการถือหนวยลงทุน

จํานวนไมเกิน 1 ใน 3 ของเงินทุนของกองทุนรวมในระยะยาว ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นสามารถ

มั่นใจไดวา บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการบริหารอสังหาริมทรัพยของ

กองทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานประโยชนรวมกัน นอกจากนี้ บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน)ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับคาตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพยตาม

ผลการดําเนินงานของกองทุน (incentive fee) ซึ่งจะเปนสิ่งจูงใจในการสรางรายไดเพิ่มและลดคาใชจาย

ของอสังหาริมทรัพยกองทุนรวม 

ขอมูลทีส่ําคัญอื่นๆของกองทุนรวม 

1. นักลงทุนจะไดอะไรจากการลงทุน 

 นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล และอาจจะไดรับกําไรจากการเสนอขาย

หนวยลงทุน ในตลาดหลักทรัพยหลังจากที่มีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลอยางไร  

2.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

 โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 คร้ัง  
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(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ

หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคา

หรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบ

ระยะเวลาบัญชีนั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผู

ถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

 การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น     

 การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น    

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผู

ถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปมีมูลคาต่ํากวาหรือ

เทากับ 0.10   บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และใหสะสมเงินปนผลดังกลาว

เพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่

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

แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไข

เพิ่มเติมโครงการ 

2.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  โดยจะนําเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวนัน้ 

มาใชเพื่อประโยชนกองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการ

จะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่

อยูในกลุมบุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน

แตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิใน

การไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทีจ่าํหนาย

ไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้  เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะ

ประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามที่สํานักงานประกาศกําหนดดังตอไปนี้    

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 

50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   โดยจะนําเงินปนผลสวนที่ไมไดจาย

ดังกลาวนั้นมาใช เพื่อประโยชนกองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการ

จะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่

อยูในกลุมบุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแต

ละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิใน

การไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
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จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่

เกี่ยวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทนุไวตามสญัญา

รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน   

ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนาย

หนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผล

ใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล

ดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ (1) โดยอนุโลม 

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

 1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาว

ไวที่ตัวแทน  

3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแล

ผลประโยชน  และตลาดหลักทรัพย 

(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็ค ขีด

ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ เรียกรอง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อ

การอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
53



 

3. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการกูยืมเงินอยางไร 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวย

หรือไมก็ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

)1(  เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาให

อยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมี

สิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

)2(  เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคาร

เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตองคํานึงถึง

กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

)3(  จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมา

ภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงิน

เพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมได

จนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการกูยืมเงินไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม

จํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการประชุมที่มี

การเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรโดยหาก

เปนการขอมติเพื่อกูยืมเงินเพื่อดําเนินการตาม (1)(ค) หามมิใหบริษัทจัดการนับจํานวนหนวยลงทุนของผูถือ

หนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมรวมในมติ

ดังกลาว 
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4. นักลงทุนสามารถซื้อ-ขายหนวยลงทุนไดที่ใด 

ภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย นักลงทุนสามารถซื้อ หรือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งเปนตลาดรองของกองทุนรวมได  

5. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนอยางไร 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี

อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน

อยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอน

ผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการ

ดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

(1)  กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดดังนี้ 

1.1   บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด  ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้ 

1.1.1   เปนบุคคลดังตอไปนี้ซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด   

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ

บุคคล   

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปน

และสมควร 
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1.1.2   เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัด

จําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 

1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัด

จําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

1.2   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือ 

กลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

1.3   หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมตองมีผูลงทุนตางดาว  

ถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

1.3.1   ลงทนุเพื่อใหไดมาซึ่งสทิธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

1.3.2   ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวม

ลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว

คิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

(2)   ภายใตบังคับขอ (3) และขอ (4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุม

บุคคล  เดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

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

ถึงเหตุดังกลาว   

2.   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ

กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

3.   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
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4.   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3)   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ (1) 1.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

ถึงเหตุดังกลาว  

2.   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ

กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมด

รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

3.   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

4.   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ (1) 1.1.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัด

จําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน 

1.   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ

ควรรูถึงเหตุดังกลาว 

2.   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของบุคคล

ดังกลาวไดเฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

3.   จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(5) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผูที่ เคยเปนเจาของหรือผู โอนสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 
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ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติตามขอ (2) โดยอนุโลม 

(6)  การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ (1) ถึงขอ (5) ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญา

รับจัดการกองทุนสวนบุคคล 

(7) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือ

ตกลงกับบุคคลอื่น  อันเปนการปกปดหรือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด

หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ

กองทุนรวม 

(8) บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่ออนุมัติใหยกเงินปนผลสวนที่ผูถือหนวยลงทุน

ถือเกินกวาที่กําหนดตามขอ (1) ขอ (2) ขอ (3) ขอ (4) และขอ (5) ใหเปนของแผนดินภายในระยะเวลา

ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่

เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการกับเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ (1) 

ขอ (2) ขอ (3) ขอ (4) และขอ (5) ใหเปนของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนรับทราบและยินยอมให

ดําเนินการแลว  

6. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิประโยชน อยางไร 

(1) สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

(2)  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข

วิธีการจัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ โดยบริษัทจัดการจะทํา

การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุ

ไวในโครงการนี้ 
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 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการ

จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

(3)     สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ระบุไวในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อ

เลิกโครงการเทานั้น  

(4) สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และ

หลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการนี้ 

(5) สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

1. สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

2. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในโครงการ โดย

เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้  และการนับมติดังกลาวจะเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้    

3. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวใน

โครงการ 
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4. การลงมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

 หากกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของซึ่งใชบังคับกับกองทุนรวม

กําหนดใหผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสวนไดเสียในการ

พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือลงมติใหบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวมดําเนินการอยางใดอยาง

หนึ่ง  ไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือลงมติดังกลาว  บริษัทจัดการ และ/

หรือกองทุนรวมจะดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

ดังกลาวกําหนด 

7. รายชื่อหรือลักษณะผูจองซ้ือพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
เปนจํานวนและสัดสวนเทาใด 

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการไมไดมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ

อสังหาริมทรัพยเปนกรณีพิเศษ โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย

เพิ่มเติมทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมกอน และเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนสวนที่เหลือจากการจอง

ซื้อของผูถือหนวยลงทุนเดิมใหกับบุคคลในวงจํากัดและผูลงทุนทั่วไป 

8. บริษัทจัดการ ผูบริหารของบริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคา
ทรัพยสินที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือกลุมบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธกับเจาของ
หรือผูเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนจะลงทุนหรือไม อยางไร 

สําหรับอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่บริษัท รัชโยธิน อเวนิว 

จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท จํากัด เปนเจาของหรือมีทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยอยู

กอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน โดยบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว แมเนจเมนท 

จํากัดนั้น เปนบริษัทยอยของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวม รวมทั้งเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม อยางไรก็ตามบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) และกลุมบุคคลเดียวกันจะสามารถถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย และ/

หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวของ 
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9. ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเปนอยางไรในกรณีที่ เปนการเชาชวง
อสังหาริมทรัพยหรือการเชาในอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตาม
โฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนและหากตอมาผูมีกรรมสิทธิ์
ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมิได
จัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว 

เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรพัยจากผูมกีรรมสิทธิ์โดยตรง ดังนัน้ กองทนุรวมจงึไมมีผลกระทบ

ดังกลาว 

10. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

• ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความไมสงบภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาค 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศและความไมแนนอนในสภาวะทางการเมือง รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ ของประเทศ อาทิ การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง

ประชากร การโยกยายของชุมชน การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณี

การเกิดความไมสงบภายในประเทศ เปนตน อาจสงผลกระทบตอความตองการในการใชบริการใน

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และสงผลใหจํานวนผูเชาพื้นที่ และ/หรือผูใชบริการของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม 

• การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูพักอาศัยในสังคมเมือง 

การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูพักอาศัยในสังคมเมืองอาจทําใหผูเชาพื้นที่และ

ผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีจํานวนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ สงผลให

อาจตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารายได และอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน

รวม 

• ความผันผวนของอัตราคาเชา 

เนื่องจากรายไดหลักของกองทุนรวมมาจากรายไดคาเชา ดังนั้น หากอัตราคาเชามีความผันผวนจะมี

ผลกระทบถึงผลประกอบการของกองทุนรวม ทั้งนี้ ความผันผวนของอัตราคาเชาอาจมีสาเหตุมาจากการ

แขงขันที่สูงขึ้น หรือการไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความไมมั่นคงทางการเมือง 
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11. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตาง
กันอยางไร 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความแตกตางจากกองทุนรวมอื่นๆ เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตอง

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุก

ตัวอยูในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเทานั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนจึงขึ้นอยูกับผลประกอบการ

จากการใหเชา และ/หรือผลดําเนินงานในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนเปนหลัก ในขณะที่กองทุน

รวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ ซึ่งเปนการกระจาย

ความเสี่ยง อยางไรก็ตาม แมวาหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจจะมีความผันผวนของราคา

หลักทรัพยที่นอยกวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยทั่วไป ผูลงทุนควรจะตระหนักถึงปญหาสภาพคลองในการ

ซื้อขายหนวยลงทุน อันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดวย  

 

วิธีการเสนอขาย จองซ้ือและจัดสรรหนวยลงทุน 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

(1)  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และวันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

1. วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

ภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบในการเพิ่มทุนของกองทุนรวม และ

การแกไขเพิ่มเติมโครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และใบจองซื้อหนวยลงทุน ใหแกผูถือ

หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทนุของกองทนุรวม 

ณ วันปดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัทจัดการจะไดกําหนดตอไป  

ทั้งนี้ผูถือหนวยลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและ

รับประกันจําหนาย  ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน 
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สําหรับบุคคลในวงจํากัด และผูลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public Offering) 

บุคคลในวงจํากัด และผูลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนในหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิของกองทนุ

รวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ และใบ

จองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในระยะเวลา

การเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

 

2.  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

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

สําหรับบุคคลในวงจํากัด และผูลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public Offering) 

  ระหวางวันที่ 21 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553   

 โดยจองซื้อผาน  : 

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

• ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย : 

 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหวาง เวลา 8.30 น. 

หรือเวลาเปดทําการของแตละสาขา ถึง เวลา 15.30 น. ทัง้นี ้ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 

2553 ผูถือหนวยลงทนุสามารถซื้อหนวยลงทนุไดเฉพาะสาขาที่เปดทําการ 

(2)  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน

1.  การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ราคาเสนอขายหนวยลงทุน 10 บาท ตอหนวย 

2.  วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหม จํานวน 

100,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) เสนอขายหนวยลงทุนทั้งหมดใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนซึ่งบริษัทจัดการจะไดกําหนดตอไปใน

อัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิมตอ 0.4347 หนวยลงทุนใหม (โดยผูถือหนวยลงทนุเดมิ

อาจแสดงความจํานงที่จะซื้อหนวยลงทุนใหมตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับ

จัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมใน

คร้ังนี้ได) 

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

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

Offering) 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน: 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

(1) ผูถือหนวยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ตามหนังสือแจงการ

จัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหนวยลงทุน

ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตามสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรรหรือนอยกวา

สิทธิที่ไดรับการจัดสรรไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวันเวลาที่

ระบุไวในหนังสือช้ีชวน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งจํานวนที่จองซ้ือตามสิทธิและจํานวนที่

จองซ้ือเกินสิทธิใหแกบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ณ วันที่จองซ้ือ

หนวยลงทุน พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

พรอมกับยื่นเอกสารประกอบ ตามที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

กําหนดใหครบถวน ซึ่งผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่

หนวยงานดังกลาวกําหนด 

เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือเจาของอสังหาริมทรัพย 

และไดจองซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจ
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ตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตาม

เงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(3) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะนําหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรรจากการจอง

ซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ สถานที่ที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนวิธีใดวิธีหนึ่ง 

ดังนี้ 

(ก) ฝากไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวย

ลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดไวตามรายละเอียดโครงการขอ 25 

สําหรับบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement)  

(1) ผูจองซื้อแตละรายที่เปนบุคคลในวงจํากัดเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

รายอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) สามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย (ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน สายงาน

ธุรกิจตลาดทุน) ตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาขั้นต่ํา

ไมนอยกวา 5,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆในใบ

จองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมกับยื่นเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนดใหครบถวน ซึ่งผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง

ซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(2) ผูจองซ้ือที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(3) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะดําเนินการกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรร

จากการจองซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ 
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(ก) ฝากไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวย

ลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ 

(ข) จัดเตรียมใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดไวตามรายละเอียดโครงการขอ 25 

สําหรับผูลงทุนทั่วไป ( Public Offering) 

(1) ผูจองซื้อแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาขั้นต่ําไม

นอยกวา 5,000 หนวย และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย 

(2) ผูจองซ้ือสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ ใหแกบริษัทจัดการ หรือ

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ณ วันที่จองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ

ในใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมกับยื่นเอกสารประกอบตามที่บริษัท

จัดการหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนดใหครบถวน 

เวนแตในกรณีที่ผูลงทุนทั่วไปเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และไดจองซ้ือหนวยลงทุนผาน ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูจอง

ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

(3) ผูจองซ้ือที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(4) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะดําเนินการกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรร

จากการจองซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ 

(ก) ฝากไวที่บริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวย

ลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ 
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(ข) จัดเตรียมใบหนวยลงทุน ในชื่อผูถือหนวยลงทุนและจะจัดสงใหทางไปรษณียลงทะเบียน 

(ค) วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดไวตามรายละเอียดโครงการขอ 25 

(3)  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ก. สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Right Offering)  

ผูถือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชําระเงินคา

จองซื้อใหชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1) ชําระดวย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 

คําสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ (ง) ดานลาง โดยผูจองซ้ือตองระบุชื่อ ที่อยูและ

หมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท เพื่อความสะดวก

ในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับ  โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัท

จัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน หนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย

เพิ่มเติม และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

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

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่จองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่ 20 

ธันวาคม พ.ศ. 2553 จะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสด และเงินโอนบัญชี

เทานั้น และจะไมรับจองซื้อทางไปรษณีย 

ข. สําหรับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการชําระเงินคาจองซื้อให

ชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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(1.1) ชําระดวย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 

คําสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ (ง) ดานลาง โดยผูจองซ้ือตองระบุชื่อ ที่อยูและ

หมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท เพื่อความสะดวก

ในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับ  โดยผูจองซ้ือจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและและสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัท

จัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการหรือผูจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.30 น. 

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

2553 จะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสด และเงินโอนบัญชีเทานั้น และจะ

ไมรับจองซื้อทางไปรษณีย 

ค. สําหรับผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการชําระเงินคาจองซื้อให

ชําระดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1) ชําระดวย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 

คําสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ (ง) ดานลาง โดยผูจองซ้ือตองระบุชื่อ ที่อยูและ

หมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท เพื่อความสะดวก

ในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

(1.2) ชําระดวยเงินโอน หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ยอมรับ  โดยผูจองซ้ือจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและและสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่บริษัท

จัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปดไวเพื่อการรับชําระเงินซื้อหนวยลงทุน 
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ผูจองซ้ือตองสงใบจองซื้อหนวยลงทุน  และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของบริษัทจัดการ หรือผูจัด

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

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

2553 จะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเงินสด และเงินโอนบัญชีเทานั้น และจะ

ไมรับจองซื้อทางไปรษณีย 

ง. วิธีการชําระคาจองซื้อ 

ผูถือหนวยเดิมและผูจองซ้ือในกรณีดังกลาวขางตนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะตองชําระเงินคาซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่ส่ังซื้อ  

โดยวิธีการชําระเงินคาจองซื้อดังตอไปนี้ 

1. สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Right Offering) 

(1.1) กรณีจองซ้ือระหวางวันที่ 16 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. หรือเวลา

ปดรับเช็คของแตละสาขา    

ชําระเปนเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก

บัญชีเดียวกัน โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  

ดังนี้ 

ส่ังจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

(1.2) กรณีจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 
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ชําระดวยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารเทานั้น  และไมรับจองซื้อทาง

ไปรษณีย โดยมีรายละเอียดบัญชีดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

เวนแต ในกรณีที่ ผู ถือหนวยลงทุนเดิมเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน  และ /หรือเจาของ

อสังหาริมทรัพย และไดจองซื้อหนวยลงทุนผาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัด

จําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมจะตองชําระคา

จองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวีธีการที่หนวยงานดังกลาวกําหนด  

2. สําหรับบุคคลในวงจํากัดและผูลงทุนทั่วไป (Private Placement and Public Offering) 

(1.1) กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 21 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. หรือเวลา

ปดรับเช็คของแตละสาขา    

ชําระเปนเงินสด เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก

บัญชีเดียวกัน โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  

ดังนี้ 

ส่ังจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายเปดไวเพื่อการนี้โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

(1.2) กรณีจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขาของวันที่ 24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 
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ชําระดวยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารเทานั้น  และไมรับ

จองซื้อทางไปรษณีย โดยมีรายละเอียดบัญชีดังตอไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมเมเจอร” 

เลขที่บัญชี 099-1-37018-8 

เวนแตในกรณีที่บุคคลในวงจํากัดและผูลงทุนทั่วไปเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน และไดจองซื้อ

หนวยลงทุนผาน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) งานจัดจําหนายผลิตภัณฑธุรกิจตลาดทุน 

สายงานธุรกิจตลาดทุน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขและวีธีการที่

หนวยงานดังกลาวกําหนด  

จ. เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อ 

1. หลังจากที่บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน 

พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซ้ือแลว บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายจะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  

2. ในกรณีที่ผูจองซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท ซึ่งไม

สามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซ้ือหนวย

ลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได 

3. ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลา

การเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อราย

นั้น  

 ในกรณีที่เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท ดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น  

4. ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มคา

จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  
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5. ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน 

แลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับ

อนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

6. บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวย

ลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่เปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) 

ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุน 

(4) เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจอง

ซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่

เสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 นี้ 

(2) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน ในจํานวนที่อาจเปนเหตุให

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

(3) กรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ประสงคจะจองซื้อหนวย

ลงทุน ในจํานวนที่อาจเปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบคุคลเดยีวกนัถอื

หนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับจากผูจองซ้ือ

หนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมครบถวน 

(5) กรณีบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผู

จองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 

(6) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะ

ลงทุน อาจมีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได 
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(7) บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวย

ลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชนในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนาย เห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวย

ลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน  ทั้งนี้ เพื่อ

เปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน  ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนหลัก 

(8) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ 

และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(9) บริษัทจัดการและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะถือวา ผูจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ผูถือ

หนวยลงทุน และ/หรือผูลงทุน ไดทําการศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามขอตกลง 

ขอกําหนด สัญญา หรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่กองทุนเขาผูกพันไวตามอํานาจที่มีตามกฎหมาย ทั้งที่ไดระบุไวใน

โครงการจัดการกองทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบตาง ๆ ที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดประกาศกําหนด 

ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภายหนา 

 (5) การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดดังตอไปนี้ 

1. กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมใชสิทธิปฏิเสธการจัดสรรหนวย

ลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนโดยการโอนเงินหรือ

ชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซ้ือภาย 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย

ลงทุนในครั้งนี้ 

 อนึ่ง สําหรับดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการจะนํารวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน 

2. กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยหรือ สิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย 
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 เมื่อพนระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนาย

ไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวได  บริษัทจัดการ

จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวย

ลงทุนดังกลาว  และบริษัทจัดการจะพิจารณาคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และผลประโยชนใด ๆ ที่

เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี)  โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอม

เฉพาะใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วัน  นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุ ตาม

สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  ทั้งนี้ การคืนเงินคาจองซื้อจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนดนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

(6) เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ  

ผูจองซ้ือหนวยลงทุนตอง กรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ ในใบจองซื้อหนวยลงทุน พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบ และแนบหนังสือแจงการจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม (ในกรณีผูถือ

หนวยลงทุนเดิม) สงใหบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จนครบถวน  

1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาว

ตางประเทศ)  

2. กรณีนิติบุคคล  

-  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผูมี

อํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  
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-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนาม

รับรองความถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการ

แทน พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หาก

หนังสือมอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลง

นามรับรองโดย ผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถิ่นที่อยู และ/หรือ

เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม

ของบริษัท 

- ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนด

ตางๆ ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตางๆ ที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศกําหนด ทั้งที่ไดมีอยู

ในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

 

(7) วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ในกรณี

ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย

ลงทุนทุกรายแลว  
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การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวม ภายใต

หลักเกณฑและเงื่อนไขโดยสรุป ดังนี้ 

 

 

ทั้งนี้ วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนทั้งหมดเพื่อเสนอขายใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิม (Rights 

Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ก. ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับสิทธิในการจัดสรรตามสัดสวนเทากับ 1 หนวยลงทุนเดิม ตอ 0.4347 

หนวยลงทุนใหม  

ข. ผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที่จะซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตาม

สิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือ นอยกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือสละ

สิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได  
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ค. ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราสวนที่กําหนดทําใหผูถือหนวยลงทุนเดิมไดรับสิทธิจองซ้ือหนวย

ลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมเปนจํานวนที่มีเศษหนวยลงทุนที่ไมสามารถจัดสรรใหเปนจํานวนเต็ม

หนวยได ใหปดเศษลงเปนจํานวนเต็มหนวยที่ใกลเคียงที่สุด  

ง. บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามวิธีการดังกลาวขางตนไปรวมกับหนวย

ลงทุนที่มิไดรับการจองซื้อเนื่องจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไมจองซ้ือภายในระยะเวลา

ที่กําหนด หรือจองซื้อไมเต็มสิทธิ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามมาเสนอขายและจัดสรรตามลําดับ

ดังตอไปนี้ 

1.  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ 

(Rights Offering) มีจํานวนเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะ

จองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถอื

หนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิดังกลาวแตละรายตาม

จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนรายดังกลาวแสดงความจํานงไว หรือ 

2.  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ 

(Rights Offering) มีจํานวนไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงค

จะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตนไดครบทุกราย ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผู

ถือหนวยลงทุนที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิดังกลาวแตละราย

ตามสัดสวนของจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายแสดงความประสงคจะ

จองซื้อเกินสิทธิดังกลาว 

ทั้งนี้ หากมีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายตามขอ 1 หรือ 2 ขางตนใหบริษัทจัดการมีอํานาจ

จัดสรรหนวยลงทุนคงเหลือดังกลาวเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

หรือผูจองซ้ือทั่วไป (Public Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสวนที่ 2 ภายใตวิธีการตามที่

เห็นสมควร 

จ. ใหผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิ แสดงความจํานงในการ

จองซ้ือเกินสิทธิพรอมกับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งหมด ทั้งจํานวนที่

จองซื้อตามสิทธิและจํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ  
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 สําหรับบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement) และสําหรับผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนเพื่อเสนอขายสวนที่เหลือจากการเสนอขายใหกับผูถือหนวยลง

ทุนเดิม ใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่เปนผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจงซึ่งไมใชผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และไมใชบุคคลที่ถือเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับเจาของ

อสังหาริมทรัพยตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย

ลงทุนเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามปริมาณความตองการซื้อ

หนวยลงทุนของผูลงทุนดังกลาวตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทนุของบุคคลในวงจาํ กดั (Private Placement) เปน

จํานวนมากจนบริษัทจัดการไมสามารถจดัสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทุกรายตามจํานวนที่จองซ้ือ

ได บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะจัดสรรใหแกผูจองซื้อบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตาม

วิธีการที่บริษทัจัดการเหน็สมควร 

หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาความตองการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซ้ือในสวนที่จัดสรรแกผู

ถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) และสวนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ไมเพียงพอสําหรับการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมตาม

วัตถุประสงคของการเพิ่มเงินทุนกองทุนรวมในครั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดําเนินการเสนอขายหนวย

ลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตอไปโดยจะจัดใหมีระบบในการจัดสรรหนวยลงทุนที่

เหมาะสมและเปนธรรมตอผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยตองกําหนดใหผูจองซื้อหนวยลงทุนจํานวนนอย

ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกอน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

ก. การจัดสรรหนวยลงทุน โดยใชหลัก “Small Lot First”  โดยหากผูจองซ้ือทําการจองซื้อ

มากกวา 1  ใบจองซื้อตอ บริษัทจัดการหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย บริษัท

จัดการสงวนสิทธิพิจารณานําใบจองซื้อดังกลาวมารวมกันและจัดใหเหลือเพียงใบจองซื้อ

ฉบับเดียวตอ บริษัทจัดการหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยใชหลักการ

จัดสรรใหแกผูจองซ้ือทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อตํ่าสุดกอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่ม

เปนทวีคูณของ 1,000 บาทใหแกผูจองซื้อทุกราย จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของการ

ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ที่เปดเสนอขายสําหรับผูลงทุนทั่วไป  
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ข. หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไมสามารถจัดสรรใหแกผูจองซ้ือทุกราย บริษัทจัดการ

จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อ ตามหลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร 

เฉพาะจากผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

ค. ในกรณีที่มีผูจองซื้อเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผู

จองซื้อทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดได บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อ ตาม

หลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร 

อยางไรก็ดี การจัดสรรหนวยลงทุนดังกลาวขางตนจะไมทําใหผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือกลุมบุคคลใดเปนผู

ถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย

แลวทั้งหมด และบริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณา

รับหนวยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

หนวยลงทุน 

 (8) ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด   จะเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 

ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการ 

ส่ังการ การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใด

ขางตน  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผู

ถือหนวยลงทุนทุกราย 

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

เงื่อนไข และวธิีการจัดตั้งและจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมไดกําหนด

หลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทนุไวดังนี ้

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้   
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(1.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ

บุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตาม

สัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือ

หนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

(1.2)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแก เจาของ  ผู ให เชา  ผู โอนสิทธิการเชา  และผู ให สิทธิใน

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไม

เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2) ในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทนุรวม บริษทัจัดการจะจัดสรรหนวยลงทนุใหกบัผูลงทนุตางดาว 

ไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมด  หากเปนการเสนอขายหนวยลงทนุ

ของกองทุนรวมที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี ้

(2.1)   มีการลงทนุเพือ่ใหไดมาซึ่งสทิธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือ 

(2.2)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่ 

กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคาร

เดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุด

นั้น 
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(9) ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาการลงทุน

สําหรับราคาซือ้ขายหนวยลงทนุ 

ผูลงทนุสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหนวยลงทนุผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับมูลคาหนวยลงทนุ และมูลคาทรพัยสินสทุธิของกองทนุ 

บริษัทจัดการจะประกาศมลูคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสทุธขิองกองทุน ณ วนัสุดทายของเดือน

ภายในวนัทําการสุดทายของเดือนถัดไป โดยผูลงทนุสามารถติดตามขอมูลไดทางเวบไซทของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย www.set.or.th และที่เวบไซทของบริษทัจัดการ www.kasikornasset.com

 (10) ชองทางและวิธีการรองเรียน 

ผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปนี้  

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900 

• สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท 0 2263 6000 หรือ www.sec.or.th  

(11) ผูดูแลผลประโยชน  

 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด โทรศัพท 0 2614 5588 

(12) ผูประเมินคาทรัพยสิน

 บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0 2654 1111 

 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด (02) โทรศัพท 0 2652 6300  

(13) ที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0 2470 1160 

(14) ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0 2511 5427-36 
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(15) นายทะเบียนหนวยลงทุน  

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0 2470 1976-83       

(16) ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและรับประกันการจําหนาย

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0 2470 1160      

(17) ผูสอบบัญชีของกองทุน

 นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ   

 และ/หรือนางอุณากร พฤฒิธาดา   และ/หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

 โทรศัพท 0 286-9999 

 

ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสาร

ฉบับนี้โดยรอบคอบโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของกองทุนรวม 

ขอความดังตอไปนี้ แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและ

มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ 

ซึ่งกองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ 

แตความเสี่ยงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสาร

ฉบับนี้และความเสี่ยงที่อาจมีข้ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถา

นะทางการเงินของกองทุนรวม  

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ

กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการ

รองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุใน

เอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยัง

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 
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ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 

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

ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการ

คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการ

ประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือ

คาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

บริษัทจัดการไดดําเนินการศึกษาขอมูลรายละเอียดของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยตรวจสอบ

ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) กอนการตัดสินใจเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการไดศึกษารายงานของผู

ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยางละเอียด อยางไรก็ดี 

การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ไมไดเปนการรับประกันวาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน ไมมีความเสียหายหรือชํารุดบกพรองอันอาจทําใหกองทุนรวมมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม

ในจํานวนที่สูงกวาจํานวนที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ 

นอกจากนี้ รายงานของผูประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

อาจมีขอบกพรองหรือ ไมถูกตอง ทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากความบกพรองของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซู

กิ อเวนิว รัชโยธิน ที่ตรวจสอบไดยากหรือ ไมสามารถตรวจพบได และศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

อาจมีการดําเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งการตรวจสอบ

ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ไมสามารถครอบคลุมถึงไดซึ่งอาจสงผลใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือ

ความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่

มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการตรวจสอบ

หรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผู

ลงทุนจึงไมควรคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนกับมูลคา

ของหนวยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ําลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูที่ประสงคซื้อ

หนวยลงทุนจึงควรปรึกษาผูประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

กอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 
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1. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก 

1.1 การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนนิชีวิต (Lifestyle) ของผูพักอาศยัในสังคมเมืองอาจทําใหผูเชาพืน้ที่และ

ผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซกูิ อเวนวิ รัชโยธนิ มีจํานวนเปลี่ยนแปลงอยางมนีัยสาํคัญ สงผล

ใหอาจตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหารายได 

 ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีลักษณะเปน[อาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอม

เพล็กซ] ที่สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูพักอาศัยในสังคมเมืองในปจจุบัน โดยเปนศูนยรวม

ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ อาทิ รานอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออํานวยความสะดวกและนําเสนอ

บริการที่หลากหลายในการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่ใชบริการตาง ๆ ของศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

 ในกรณีที่ผูพักอาศัยในสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดําเนินชีวิต โดยลดความตองการในการใช

บริการประเภทตาง ๆ ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินและในกรณีที่กองทุนรวมไม

สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ใหสอดคลองกับรูปแบบ

ในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือกองทุนรวมไมสามารถจัดหาผูเชารายใหมที่ประกอบธุรกิจใน

รูปแบบที่สอดคลองกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตใหมไดอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผล

การดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

 อยางไรก็ดี บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยมี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารไลฟสไตล เซ็นเตอรเปนอยางดี รวมถึงมี

ความสามารถในการวิเคราะหถึงรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถวางแผนให

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไดรับการปรับปรุงใหมีภาพลักษณที่ทันสมัยและสอดคลอง

กับรูปแบบในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปไดในระดับหนึ่ง   ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวอาจถูก

จํากัดโดยความเหมาะสมของโครงสรางพื้นฐานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินและ

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผล

การดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความแตกแยกในแนวความคิด ความเชื่อ และความไมแนนอนในสภาวะ

ทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย อาทิ 
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การปดสนามบินสุวรรณภูมิ และการปดถนนเพื่อชุมนุมยานราชประสงค เปนตน ซึ่งปจจัยทางการเมือง

อาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวา

สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทาง

การเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนิน

กิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

1.3 ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโดยรวม หรือปจจัยมหภาค

อ่ืนๆ อาจมีผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมจะเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินซึ่งอาคารทั้งหมดมีลักษณะเปน

อาคาร[ไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ] การลงทุนในลักษณะดังกลาวมีความเสี่ยงจากความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม และการเปลี่ยนแปลง

จากปจจัยมหภาคอื่น ๆ ของประเทศ อาทิ การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร 

การโยกยายของชุมชน การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิด

ความไมสงบในประเทศ เปนตน ที่อาจสงผลกระทบตอความตองการในการใชบริการในศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และสงผลใหจํานวนผูเชาพื้นที่ และ/หรือผูใชบริการของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มกีารเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

1.4 ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรมหรือเหตุการณอ่ืนที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมไดอาจมี

ผลกระทบตอการใชประโยชนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และรายไดของกองทุนรวม 

แมวาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จะมีการกอสราง การดําเนินการและการบํารุงรักษา

เพื่อใหสามารถรองรับเหตุการณบางอยางที่อาจทําใหอาคารไดรับความเสียหาย หากแตศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมสามารถรองรับตอภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในทุกกรณี อาทิ ภัย

รายแรงทางธรรมชาติ เหตุการณรายแรงอ่ืน ๆ อุบัติเหตุรายแรง อัคคีภัย การกอการรายหรือเหตุการณ

ในทํานองเดียวกันที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได 

นอกจากนี้ การซอมแซมที่จําเปนใด ๆ เพื่อแกไขความเสียหายของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน อาจมีคาใชจายสูงและตองใชเวลานาน รวมถึงอาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดในจํานวนที่มี

นัยสําคัญในชวงระยะเวลาดังกลาวซึ่งทําใหการดําเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนั้น เหตุการณ
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รายแรง และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดจัดใหมีการประกันภัยในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมี

ความคุมครองและวงเงินประกันที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลักษณะและการ

ใชงานใกลเคียงกันกับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมถึงไดจัดใหมีมาตรการปองกัน

เหตุการณรายแรงบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ  อัคคีภัย และไดจัดใหมีการซักซอมการดําเนินการ

ตามมาตรการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เชน การทดสอบสัญญาณเตือนภัย   การซักซอมการอพยพหนี

ภัย เปนตน 

2. ปจจัยความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

2.1 สัญญาเชาของผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน สวนใหญจะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 

2554 ซึ่งหากผูเชาดังกลาวไมมีการตอสัญญาหรือกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมเพิ่มเติมได 

กรณีดังกลาวจะสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

กองทุนรวมจะเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยเขาทําสัญญาเชาที่ดินและ

สัญญาเชาอาคารซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาเชาในระยะยาว โดยกองทุนรวมคาดวาจะมีรายไดหลักจาก

การใหบริการเชาพื้นที่และบริการสาธารณูปโภคแกผูประกอบการตาง ๆ ภายใตสัญญาเชาและสัญญา

ใหบริการสาธารณูปโภคซึ่งมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการเปนราย

เดือน  

ขอมูลของสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูประกอบการตาง ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แสดงให

เห็นวาสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูประกอบการในอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน จะครบกําหนดระยะเวลาการเชาและการรับบริการคิดเปนเนื้อที่ประมาณ 7,464.32 ตารางเมตร 

หรือประมาณรอยละ 92.46 ของพื้นที่ใหเชารวมของอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ในป พ  .ศ    .2554  ซึ่งหากกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการใหผูเชาดังกลาวตออายุสัญญาหรือไม

สามารถจัดหาผูเชารายใหมเพื่อเขาทําสัญญาเชาในพื้นที่ดังกลาวแทนผูเชารายเดิมได ทั้งนี้ ไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวน รายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในป พ .ศ   .2554 จะลดลงซึ่งจะมีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในทายที่สุด 
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2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการชํารุดบกพรองของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

 แมวาไดมีการดําเนินการตรวจสอบศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินกอนที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนในทรัพยสินเหลานั้นดวยความละเอียดรอบคอบแลว เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตของการ

ตรวจสอบ เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใชในการตรวจสอบ รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

 อาจมีความชํารุดบกพรอง และกองทุนรวมตองดําเนินการซอมแซมหรือบํารุงรักษา ซึ่งอาจ

จําตองอาศัยเงินทุนจํานวนมาก หรือ 

(ก)

 อาจมีภาระผูกพันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไมสามารถจะพบไดภายใตกระบวนการ

ตรวจสอบทรัพยสินขางตน  

(ข)

นอกจากนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินอาจมี

ความชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญและกองทุนรวมมีภาระหนาที่ในการบํารุงซอมแซมทรัพยสิน

ดังกลาวใหอยูในสภาพดีโดยที่กองทุนรวมอาจตองใชเงินจํานวนมากในการซอมแซมดังกลาว หรือ

กองทุนรวมอาจไมสามารถซอมแซมทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายใหอยูในสภาพที่เหมาะสม 

2.3 การซอมบํารุงใหญ และ/หรือปรับปรุงศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผลกระทบตอ

การประกอบการและรายไดของกองทุนรวม 

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินจะตองซอมแซม และ/หรือปรับปรุงใหดูใหม ทันสมัยและ

สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ

ตาง ๆ เขามาเชาพื้นที่และเพื่อดําเนินการใหมีความตองการใชบริการตาง ๆ ในศูนยการคาไลฟสไตล ซซูู

กิ อเวนิว รัชโยธิน อยางตอเนื่อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปหรือการตรวจสอบและการซอมบํารุงยอยจะไม

กอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน หากแตการ

ตรวจสอบและซอมบํารุงใหญ การซอมแซมในกรณีที่ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีความ

เสียหาย หรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน รวมถึงการเปลี่ยนงานระบบสาธารณูปโภคของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธินซึ่งอาจมีคาใชจายสูง ดังนั้น การตรวจสอบและซอมบํารุงใหญ  การซอมแซมในกรณีที่ศูนยการคา
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ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีความเสียหาย การปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน รวมถึงการเปลี่ยนงานระบบสาธารณูปโภค

ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญหรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ

ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะสงผลที่ดีในการประกอบการของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินในระยะยาว นอกจากนี้ (เวนแตการซอมบํารุงใหญอัน

เนื่องมาจากเหตุฉุกเฉิน) กองทุนรวมจะดําเนินการใหมีการวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลวงหนา 

ศึกษาผลกระทบตอรายไดและประมาณการผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงซอมแซม

ใหญ  หรือการปรับปรุงโครงสรางหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน รวมถึงการเปลี่ยนงานระบบสาธารณูปโภคของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที่อาจมีข้ึนตอการดําเนินธุรกิจของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ผูประกอบและผูใชบริการตางๆ ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซู

กิ อเวนิว รัชโยธิน  

2.4 ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินไดเนื่องจาก

ผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินและสัญญาเชาอาคาร หรือเหตุการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นตอทรัพยที่เชา 

อาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถหาประโยชนจากศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไดตาม

วัตถุประสงคในการลงทุน 

กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินและไดชําระ

คาเชาทั้งจํานวนใหแกผูใหเชาเรียบรอยแลวในวันที่ไดมีการจดทะเบียนการเชากับสํานักงานที่ดินที่

เกี่ยวของ 

แมวาสัญญาเชาดังกลาวขางตนจะมีการจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและดําเนินการจดทะเบียนกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงภายใตสัญญา

เชาและการใชทรัพยที่เชาบางประการ อาทิ ผูใหเชาปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในสัญญาเชาในสวน

ที่เปนสาระสําคัญและกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดใน

สัญญาเชา 
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ความเสี่ยงจากเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ

สถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชา

ไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

รวมถึงกองทุนรวมอาจมีเพียงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชาเทานั้น ซึ่งคาเสียหายดังกลาว

อาจมีจํานวนนอยกวาความเสียหายที่กองทุนรวมไดรับจริง และแมวาผูใหเชาชําระคาเสียหายใหแก

กองทุนรวมตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญาเชา แตคาเสียหายดังกลาวอาจมีจํานวนนอยกวารายได

ของกองทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงหรือมีจํานวนไมเพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

อยางไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว กองทุนรวมไดดําเนินการใหบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใน

ฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจดจํานองทรัพยที่เชาเพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา ตาม

รายละเอียดที่กําหนดในหัวขอ “หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา” 

2.5 ผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมชําระคาเชาหรือคาบริการ ยกเลิกสัญญาเชา

กอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาหรือไมตอสัญญาในกรณีที่สัญญาเชาสิ้นสุดลง จะสงผลกระทบตอ

รายไดของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

 กองทุนรวมจะเขาลงทุนในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยเขาทําสัญญาเชาที่ดินและ

สัญญาเชาอาคารซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาเชาในระยะยาว โดยกองทุนรวมคาดวาจะมีรายไดหลักจาก

การใหบริการเชาพื้นที่และบริการสาธารณูปโภคแกผูประกอบการตาง ๆ ภายใตสัญญาเชาและสัญญา

ใหบริการสาธารณูปโภคซึ่งมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและมีการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการเปนราย

เดือน 

 หากผูเชาพื้นที่ประสบปญหาทางการเงินและไมสามารถชําระคาเชาพื้นที่ และ/หรือคาบริการ

สาธารณูปโภคใหแกกองทุนรวม และ/หรือมีการยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาใหบริการกอนครบ

ระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการเมื่อสัญญาครบกําหนด รายไดที่

กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในแตละเดือนจะลดลงซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในทายที่สุด  
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2.6 การแขงขันที่สูงขึ้นอาจสงผลใหผูเชาพื้นที่และผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

มีจํานวนลดลง 

 ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีรายไดหลักจากการใหบริการเชาพื้นที่และบริการสาธารณู

โภคแกผูประกอบการตาง ๆ  

 หากในอนาคตการใหบริการเชาพื้นที่อาคารไลฟสไตล เซ็นเตอรมีการแขงขันที่สูงขึ้นโดยผูประกอบการ

รายอื่นกอสรางอาคารขึ้นใหมหรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูใหมีลักษณะเปนอาคารไลฟสไตล เซ็นเตอรใน

บริเวณใกลเคียงกันกับที่ตั้งของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจสงผลใหผูประกอบการ

ตาง ๆ ที่เปนผูเชาพื้นที่ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยูในปจจุบัน หรืออาจเปนผูเชาพื้นที่

ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ในอนาคตและผูใชบริการของศูนยการคาไลฟสไตล ซซูกู ิ

อเวนิว รัชโยธิน มีจํานวนเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุน

รวมในทายที่สุด  

 อยางไรก็ดี  การที่ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีซุปเปอรมารเกตเปนบริการหลักที่ดึงดูด

ใหผูประกอบการและลูกคาเขามาเชาพื้นที่และใชบริการตาง ๆ ในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัช

โยธิน และมีบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารไลฟสไตล เซ็นเตอร จะเปนปจจัยสําคัญที่

ชวยเพิ่มความสามารถของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ในการแขงขันกับผูประกอบการ

รายอื่นได 

2.7 การเวนคืนทรัพยที่เชาภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนที่ดินในระหวางระยะเวลาการเชาทั้งหมดหรือ

ในสวนที่เปนสาระสําคัญ และกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่

กําหนดในสัญญาเชาอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่มีการเวนคืนศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เกิดขึ้นกอนครบกําหนดระยะเวลาการ

เชาไมวาทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใช

ประโยชนในทรัพยที่เชาไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
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2.8 การสูญเสียผูเชาหลักอาจทําใหรายไดของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป 

 ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน มีจุดเดนในการดําเนินธุรกิจจากการใหบริการตาง ๆ ของผู

เชาหลัก อาทิ ซุปเปอรมารเก็ตซึ่งมีความสําคัญในการดึงดูดลูกคาสวนใหญใหเขามาใชบริการในศูนย 

ทั้งนี้ ผูเชาหลักมีการเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 10.90 ของพื้นที่เชาทั้งหมดของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ 

อเวนิว รัชโยธิน (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) 

 หากผูเชาหลักดังกลาวยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาใหบริการกอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตอ

อายุสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการเมื่อสัญญาครบกําหนด  และกองทุนรวมไมสามารถหา

ผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได จุดเดนในการดําเนินธุรกิจของศูนยการคาไลฟ

สไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และจํานวนของผูเชาและผูใชบริการของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงนิของ

กองทุนรวม 

2. 9 ผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยูกบัการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซซููกิ อเวนวิ รัชโยธิน 

ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 กองทุนรวมจะแตงตั้ง บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน   (ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ซึ่งมีประสบการณโดยตรงในการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินโดยกําหนดให

มีหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งรวมถึงในการ

รวมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชนและการประกอบธุรกิจของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเว

นิว รัชโยธิน ดังนั้น การบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินโดยผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย อาทิ )1 ( การรักษาหรือพัฒนาทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจของผูเชา )2 ( การใหบริการแก

ผูเชาอยางมีคุณภาพ   )3   ( การหาผูเชารายใหมหรือการตออายุสัญญาเชากับผูเชาปจจุบันหลังจากที่

สัญญาเชาหมดอายุ หรือเมื่อมีการเลิกสัญญาเชาเพื่อเลี่ยงปญหาการลดลงของรายไดคาเชา และ  )4     (

การบํารุงรักษาศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินใหอยูในสภาพที่ดี จึงสงผลโดยตรงตอผล

ประกอบการของกองทุนรวม 

 นอกจากนี้ หากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน ( ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือเนื่องจาก

เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
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ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินแทน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน ( หรือ

อาจไมสามารถบริหารจัดการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินไดดีเทียบเทากับการบริหาร

จัดการของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด  )มหาชน  ( ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทางลบอยางมี

นัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม ซึ่งในทายที่สุดแลวอาจสงผลกระทบ

ตอความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนโดย 

กองทุนรวมไดพิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยกอนการแตงตั้งแลวและมี

ความเห็นวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีประสบการณและความสามารถตาง ๆ ในการบริหารจัดการ

ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

2. 10 ความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของกองทุนรวม 

การจัดหาผลประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน 

- บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีฐานะเปนทั้ง (ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ

กองทุนรวม (ข) ผูถือหุนรายใหญของเจาของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน (ค) ผูถือหนวย

ลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ (ง) ผูเชาหลักของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

- บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในฐานะผูถือหนวยลงทุนราย

ใหญของกองทุนรวม และ/หรือผูถือหุนของผูเชาหลักบางรายอาจใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน

เสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกกองทุนรวม 

- กลยุทธและธุรกรรมของกองทุนรวมที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจถูก

พิจารณาวาจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ

บริษัทในเครือ 

- บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออาจสนับสนุน บริหาร หรือ

ลงทุนในทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพยหรือธุรกรรมอื่นที่อาจมีการแขงขันโดยตรงกับ

กองทุนรวม 
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อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดจัดใหมีแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดย 

การกําหนดสิทธิ อํานาจ หนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด

(มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางชัดเจน  ทั้งนี้ เพื่อใหมีความมั่นใจวาจะไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอสิทธิประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน  เชน  

• เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติหรือดําเนินการอันกอใหเกิดความขัดแยงตอ

ผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผูถือหนวยลงทุนจะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกลาว   

• การกําหนดอัตราคาเชาและคาบริการที่เรียกเก็บจากผูเชาทกุรายที่เปนบุคคลที่เกีย่วของ ตองเปน

อัตราที่เหมาะสม โดยอางองิจากคาเชาและคาบริการในราคาตลาดสาํหรับธุรกิจเดียวกนั  

2.11 พื้นที่จอดรถยนตอาจไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ และ/หรือลูกคาของศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งสงผลใหจํานวนผูประกอบการ และ/หรือผูใชบริการลดลง 

ลูกคาหรือผูเชาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อาจมีจํานวนเพิ่มข้ึนหรือมีความตองการ

ในการจดรถยนตในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เพิ่มข้ึนซึ่งอาจสงผลใหพื้นที่จอดรถยนต

ของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ และ/

หรือลูกคาของศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งอาจสงผลใหจํานวนผูประกอบการ และ /

หรือผูใชบริการในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินลดลง และอาจสงกระทบตอรายไดของ

กองทุนรวม 

อยางไรก็ดี ในอนาคต หากศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน อยูในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่

ใหบริการของรถไฟฟาบีทีเอสโครงการสวนตอขยายหรือระบบขนสงมวลชนอื่นก็ยอมอาจเปนปจจัยที่

ชวยลดปญหาพื้นที่จอดรถยนตไมเพียงพอตอความตองการได   

2.12 ความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยของกองทุนรวมอาจไมครอบคลุมความเสี่ยงจากการสูญเสียได

ทั้งหมด 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใชประโยชนในศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
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เนื่องจากกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได  

หรือแมวากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจไดรับ    (เชน การเวนคืน เปนตน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความ

สูญเสียทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณรายแรงที่ไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดให

มีการประกันภัยได)  

ทั้งนี้ กองทุนรวมไดมีการจัดทําประกันภัยในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีความ

คุมครองและวงเงินประกันตามที่กองทุนเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการ

ประกันภัยของอาคารซึ่งมีลักษณะการใชงานที่ใกลเคียงกันซึ่งไดแกประกันวินาศภัย (All Risks) ประกัน

ความรับผิดตอทรัพยสินของกองทุนรวมและบุคคลภายนอก (Public Liabilities) [ประกันภัยความ

เสียหายในเครื่องจักร  (Machinery Breakdown)] และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) และมีความคุมครองความเสียหายในจํานวนที่เหมาะสมแลว 

2.13 การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอาจกอใหเกิดคาใชจายอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ในอนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มเติม 

2.14 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจแตกตางจากการประมาณการอยางมีนัยสําคัญ 

ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการ

ขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของ

รัฐและอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทจัดการในปจจุบัน

และมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว และการประมาณการ

ดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไมแนนอน โดยอาจเกิดขึ้นหรือไมก็ไดและเปน

ปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกลาวไมเกิดขึ้นจริง การดําเนินการ

บางประการของกองทุนรวมยอมไมเปนไปตามการประมาณการที่ระบุไว และอาจสงผลใหผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงกับการประมาณการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญ  

อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดดําเนินการให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผู

ตรวจทานการประมาณการและพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานดังกลาว  
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2.15 ปจจัยตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือความควบคุมของกองทุนรวมอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการ

จายเงินปนผล 

กองทุนรวมมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยจากกําไรสุทธิในแตละปในจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปหรือจากกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการโดย

คาดวาจะมีการจายเงินปนผลไมเกินปละ 4  คร้ัง อยางไรก็ดี รายไดของกองทุนรวมนั้นมาจากการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สภาวะคาเชาและรายไดอ่ืนที่ไดรับ ความสามารถใน

การบริหารงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

หากทรัพยสินที่กองทุนรวมเปนเจาของอยูไมกอใหเกิดรายไดที่เพียงพออาจสงผลกระทบตอกระแสเงิน

สดของกองทุนรวม และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมไมสามารถ

รับรองไดวา กองทุนรวมจะสามารถจายเงินปนผลหรือรักษาระดับการจายเงินปนผลได และกองทุนรวม

ไมสามารถรับรองไดวารายไดรวมของกองทุนจะเพิ่มข้ึนจากรายไดคาเชาของสวนที่ขยายตอหรือตอเติม

ของทรัพยสิน หรือสวนที่ไดมีการลงทุนในอนาคต หรือผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลเพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้ ความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับ

ผลกระทบจากคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดไมไดเพิ่มข้ึนดวย ทั้งนี้ เนื่องจาก

ปจจัยตาง ๆ อาทิ 

(ก) ภาษีโรงเรือน และคาธรรมเนียมตางๆ มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น  

(ข) การบังคับใชหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทําให

กองทุนรวมมีตนทุนสูงขึ้นในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายดังกลาว 

(ค) ตนทุนคาแรงงาน ตนทุนการบํารุงรักษาและซอมแซม ตนทุนคาสาธารณูปโภคปรับตัวเพิ่มข้ึน 

(ง) อัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มข้ึน 

(จ) คาเบี้ยประกันภัยปรับตัวเพิ่มข้ึน 

(ฉ) ผลประกอบการของกองทุนรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากประมาณการผลประกอบการของ

กองทุนรวม 
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3. ปจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

3.1 ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขายและอาจไมสอดคลองกับมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง

อาจมีการซื้อขายในราคาที่สูงหรือตํ่ากวาราคาที่เสนอขายครั้งแรก โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 

อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลประกอบการของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่

ประมาณการไว ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความตองการซื้อขายหนวยลงทุน

ของผูลงทุน และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน   ดังนั้นนัก

ลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุนหรือในราคาตามมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

3.2 กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาจะลดลงตามระยะเวลาการ

เชาที่เหลืออยู และเหลือศูนยในวันสิ้นสุดสัญญาเชาซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ลดลงตามสวนไปดวย 

กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาจะลดลงตามระยะเวลาการ

เชาที่เหลืออยู  อันเนื่องมาจากการประเมินคาของสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ 

และ/หรืออัตราคาเชา และ/หรือคาบริการสาธารณูปโภคในศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

หรือเนื่องจากสาเหตุอ่ืนใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคา

สิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม มูลคา

หนวยลงทุน และ/หรือการจายเงินปนผลของกองทุนรวมในทายที่สุด 

3.3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวา รอยละ 75 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพยโครงการเดียว ในขณะที่

กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

3. 4  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีอาจสงผลใหรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวม

เปลี่ยนแปลง 
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 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม 

หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไมอาจ

คาดหมายได ผูจัดการกองทุนรวมไมสามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได   

นอกจากนี้ นักลงทุนควรพึงตระหนักดวยวามาตรฐานบัญชีของกองทุนรวมมีลักษณะบางประการที่

แตกตางจากมาตรฐานบัญชีของนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อาทิ ไมมีการ

ตัดคาเสื่อมราคาของสิทธิการเชา เปนตน  

 กองทุนรวมไมสามารถคาดหมายรายละเอียดของการบังคับใชมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม การแกไข

เปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันหรือการเพิ่มความเขมงวดในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางบัญชี และไมสามารถประเมินผลกระทบตอรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมจาก

กรณีดังกลาว รวมถึงไมสามารถคาดหมายไดวากรณีดังกลาวจะไมเกิดผลกระทบตอการเสนอรายงาน

ฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

3.5 การขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุน

นั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย 

(bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุน

รวมไมสามารถควบคุมได อาทิ ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้

จะขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

3.6 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจไมสัมพันธกับมูลคาที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมิน

คาทรัพยสินฉบับลาสุดเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวม

จะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสิน  

3. 7 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมอาจมีมูลคาลดลงได  หากราคาของหนวยลงทุนที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาที่ต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมใน

ชวงเวลากอนที่จะมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม 
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  ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก   กองทุนรวมอาจดําเนินการใหมีการออกและเสนอขาย

หนวยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งตอๆ ไป   ซึ่งราคาเสนอขายของหนวยลงทุนดังกลาวอาจสูงหรือตํ่ากวามลูคา

ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมในเวลาที่มีการดําเนินการดังกลาว ดังนั้น หากหนวยลงทุน

ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมมีราคาเสนอขายต่ํากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ในขณะนั้น อาจมีผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลคาลดลง ภายหลังการ

ออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรยีกเกบ็จากผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. คาธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน *

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 

1.1.1 ในการเสนอขายครั้งแรก ไมมี

1.1.2 ในการเพิ่มเงินทุน             ไมมี 

1.2  คาธรรมเนียมการโอนเงิน 

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

1.3 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด   โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงใหทราบลวงหนาไม

นอยกวา 5 วันทําการ  

1.4 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงใหทราบลวงหนาไม

นอยกวา 5 วันทําการ  

1.5 อื่นๆ ระบุ 

1.5.1 คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/

หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

1.5.2 คาใชจายอื่น ๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผูถือหนวย

ลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

2.1 คาธรรมเนียมการจัดการรายป

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

2.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมายของผูดูแลผลประโยชน และคาใชจายอื่น ๆ  ใน

อัตราไมเกิน 300,000 บาทตอป  ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจาก

กองทุนได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน  ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

2.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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2.4 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม โดยเรียกเก็บ

จากกองทุนรวมเปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยสรุปไดดังนี้ 

(1) คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุนรวมไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของรายไดคาเชาสุทธิของ

กองทุนรวม 

 รายไดคาเชาสุทธิ  หมายถึง  รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใด ๆ ที่กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชาพื้นที่และ

สัญญาใหสิทธิการใชพื้นที่ รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) และรานคารถเข็น 

หรือซุมจําหนายสินคา (Kiosk) และรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ

ของกองทุนรวม หักดวยอัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจาย เชน สวนเฉลี่ยภาษีโรงเรือน

และที่ดิน เปนตน 

(2) คาคอมมิชช่ัน (Commission Fee) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวม 

เมื่อมีการทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมีการตอสัญญามีรายละเอียดดังนี้ 

 คาคอมมิชช่ัน คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา  0.5 เดือน 

2. ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 3 อัตราขึ้นอยูกับอายุสัญญาเชา 

- ผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาไมเกิน 1 ป                         0.5 เดือน 

- ผูเชาที่มีระยะเวลาการเชามากกวา 1 ป  แตไมเกิน 3 ป 1 เดือน 

- ผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาเกินกวา 3 ป                        1.5 เดือน 

(3) คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา 

(4) คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ของรายได

สุทธิจากอสังหาริมทรัพย 

รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย  หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจากอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุน

และคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย โดยคาใชจายดังกลาวไมรวมถึง

คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในขอ (1) และ (2) ขางตนดวย ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนและคาใชจายของ

กองทุนรวม เชน คาตอบแทนผูจัดการกองทุน คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และ

คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนรวม 
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2.5 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม   

2.5.1 คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน   

2.5.2 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติมกรณีที่มีการ

ซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของ

อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือ

เปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

2.5.3 คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เชน คาที่

ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย 

คาทนายความ คาที่ปรึกษาผูคุมงาน

กอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/

หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน 

ตามที่จายจริง 

2.6 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 

ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก : ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 

ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดใน

แตละครั้ง 

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

2.7 คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน 

ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาที่รับประกันการจัดจําหนาย 

2.8 คาเบี้ยประกันภัย 

ตามที่จายจริง 

2.9 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 

ไมเกิน 10,000  บาท ตอครั้งตอคน 

2.10 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 10,000,000 บาท    

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก - เมื่ อกองทุนมีการ เพิ่ มทุนในแตละครั้ ง   :   ไม เกิน

10,000,000 บาท ตอครั้ง 
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 - คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการ

ขาย ของกองทุน และ/หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน 

เชน คาใชจายในการประชาสัมพันธเพื่อใหนักลงทุนทั่วไป

ทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุน เงินบริจาค เปนตน : ไมเกิน

รอยละ 1,000,000  บาท ตอปบัญชี 

• คาธรรมเนียมดังกลาวยงัไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทาํนองเดียวกัน 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

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

102



 

คําเตือน/ขอแนะนํา 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

• บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการกองทุน
รวมเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

• ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมหรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุน 

 

 

หนงัสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553 
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ภาคผนวก 
 

เอกสารแนบทาย 1 
ภาพรวมภาวะตลาดการคาปลกี 
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ภาพรวมภาวะตลาดการคาปลกี (Retail Market) 
 

ในไตรมาส 2 ของป 2553 อุปทานพื้นที่รวมของธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึนเปน 5,413,310 ตร.ม. 

หรือคิดเปนการเพิ่มข้ึน 3.6% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมี คารฟูร สาขาสายไหม เปนศุนยการคาขนาดใหญ

เพียงแหงเดียวที่เร่ิมเปดดําเนินกิจการในไตรมาส 2 โดยมีพื้นที่การขายทั้งหมด 2,000 ตร.ม. ทั้งนี้ พื้นที่สวนใหญ

ของธุรกิจคาปลีกจะอยูในรูปแบบของศูนยการคา (Shopping mall) โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.1 ของพื้นที่คา

ปลีกทั้งหมด 

 

อัตราการเชาพื้นที่ของธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานครในไตรมาสนี้นั้น ลดลงมาอยูที่ 90.4% หรือคิดเปนอัตรา

ลดลง 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา อยางไรก็ดี อัตราดังกลาวยังเปนอัตราที่เพิ่มข้ึน 1.3% เมื่อ

เทียบกับปที่ผานมาทั้งป โดยในไตรมาส 2 ของป 2553 มีอัตราการเชาพื้นที่ทั้งหมด 4,891,204 ตร.ม. ในขณะที่

ธุรกิจคาปลีกในเขตพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครมีอัตราการเชาพื้นที่เพิ่มเติม (Take-up) สูงที่สุดเมื่อเทียบป

ตอป ซึ่งเทากับ 2,167,711 ตร.ม. หรือเพิ่มข้ึน 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา โดยคิดเปนการ

เพิ่มข้ึน 9.7% เมื่อเทียบกับปที่ผานมาทั้งป  

 

สําหรับในสวนของผูบริโภค มูลคาการใชจายผานบัตรเครดิตในไตรมาส 2 ของป 2553 มียอดลดลงเล็กนอยเมื่อ

เทียบกับป 2552 

 

ในภาพรวม สภาวะตลาดการคาปลีกในกรุงเทพมหานครนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังจากการยุติการชุมนุม

ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม ซึ่งการชุมนุมดังกลาวมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และทําให

หางสรรพสินคาหลายแหงในเขตศูนยกลางการคาของกรุงเทพมหานครตองปดตัวลง และสืบเนื่องจากการผอน

คลายความตึงเครียดทางการเมืองดังกลาวทําใหดัชนีเความเชื่อมั่นของผูบริโภค (Consumer Confidence Index) 

มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 75.5 ในเดือนพฤษภาคม เปน 77.1 ในเดือนมิถุนายน และณ ส้ินเดือน พฤษภาคม 2553 

ดัชนีคาปลีกไดปรับตัวดีข้ึนมาอยูที่ 155.04 ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา และ

เพิ่มข้ึน 7.58% เมื่อเทียบกับปที่ผานมาทั้งป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของสภาวะตลาดและฟนความเชื่อมั่น

ของผูบริโภค 

 

เหตุการณในเดือน เมษายน และพฤษภาคมที่ผานมาสงผลกระทบที่สําคัญตอตัวเลขสภาวะตลาดคาปลีกในไตร

มาส 2 โดยศูนยการคาสยามพารากอน ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ศูนยการคาเอราวัณ และศูนยการคาเกสร
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พลาซา ไดปดทําการชั่วคราวในเดือน เมษายน และพฤษภาคม ในขณะที่ หางสรรพสินคา เซน ไดถูกเพลิงไหมจาก

เหตูการณชุมนุมดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหายตอเนื่องตอสวนอื่นๆของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด โดย

เจาของพื้นที่เชาบางรายไดเสนอการใหเชาพื้นที่โดยไมเก็บคาใชจายแกผูเชาระหวางเหตการณชุมนุมดังกลาว 

อยางไรก็ดี ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งถูกเพลิงไหมในเดือน พฤษภาคมจากเหตุการชุมนุมทางการเมอืงทีแ่ยกราช

ประสงคนั้น มีกําหนดที่จะเปดใหบริการพื้นที่เชาในสวนแรกภายในเดือนกันยายน ในขณะที่โซนเอเทรียมซึ่งไดรับ

ความเสียหายจากเพลิงไหมดวยนั้นมีกําหนดที่จะเปดใหบริการภายในเดือน  พฤศจิกายน  2553 และ

หางสรรพสินคาเซน ซึ่งเปนสวนที่ถูกทําลายจากเปลวเพลิงนั้นจะเปดใหบริการเปนสวนสุดทายภายในเดือน 

สิงหาคม 2554 

 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ศูนยการคาในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไดมีการพัฒนารูปแบบจากเดิมที่เปนลักษณะ

ศูนยการคาขนาดใหญ (one-stop mega shopping complex) สูศูนยการคาในลักษณะคอมมูนิตี้มอลล และ

ศูนยการคาไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดกลางมากขึ้นเพื่อตอบสนองลักษณะการใชชีวิตของ

ผูบริโภค อยางไรก็ดี ผูประกอบการหลายรายยังคงมีแผนที่จะสรางโครงการที่มีลักษณะการใชงานหลากหลาย 

(Mixed-use) อยู ซึ่งโครงการในลักษณะนี้ หากไมมีผูเชาหลัก (Anchor Tenant) ที่มีชื่อเสียง ก็จะประสบกับความ

ยากลําบากในการดึงดูดผูเชารายอื่นๆ ในขณะเดียวกันผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยหลายรายที่มีแผนในการสราง

ศูนยการคาชุมชน (Community Center) ที่มีซุปเปอรมารเก็ตเปนผูเชาหลัก ก็ประสบกับปญหาในการหาผูเชาหลัก

ดังกลาวเนื่องจากผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ตสวนใหญมักจะเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยเองดวย จึงสงผลให

ผูประกอบการซุปเปอรมารเก็ตเหลานั้นเลือกที่จะเปดบริการในโครงการที่ตนเองเปนผูพัฒนา แทนที่จะไปเชา

สถานที่จากบุคคลอื่นเพื่อเปดใหบริการ 

 

สําหรับการพัฒนาโครงการพื้นที่คาปลีกในอนาคตนั้นมีอยู 3 โครงการที่นาจับตามอง คือ โครงการ Terminal 21 

ซึ่งตั้งอยูบนถนนสุขุมวิทบริเวณแยกอโศก โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 และโครงการ เมกะบางนา ซึ่งจะมี

การเปดดําเนินการของ IKEA เปนแหงแรกในประเทศไทย 
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คํานิยามของพื้นที่คาปลีก 

พื้นที่ใจกลางเมือง 

(Downtown) 

เปนบริเวณที่โดดเดนที่สุดในการดําเนินธุรกิจ และการทําคาปลีกซึ่ง

รวมถึง พื้นที่สีลม สาทร พระราม 1 ปทุมวัน ราชดําริ และชวงตนของ

ถนนสุขุมวิท (ถึงซอยสุขุมวิท 24) ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดดังกลาวสามารถ

เขาถึงไดโดยรถไฟฟา BTS  

พื้นที่ในเมือง 

(Midtown) 

เปนบริเวณที่โดดเดนรองลงมา ซึ่งลอมรอบโดยถนนวงแหวนชั้นใน 

พื้นที่ดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยหลัก และพื้นที่ธุรกิจ กลุม

ผูซื้อเปาหมายคือกลุมผูมีรายไดกลางถึงสูง ซึ่งครอบคลุมยานลาดพราว 

ถนนสุขุมวิทชวงปลาย (ตั้งแตซอย 24 ถึงซอย 63) รามคําแหง บางกะป 

จตุจักร พหลโยธิน รัชดาภิเษก ถนนพระราม 9 อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ปน

เกลา เลียบแมน้ํา ถนนพระราม 3 วงเวียนใหญ และวังบูรพา 

พื้นที่รอบนอก 

(Suburban) 

เปนบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถมุงเขาสูศูนยกลาง

ของเมืองไดและเปนประตูสู 5 จังหวัดใกลเคียงโดยรอบ รวมถึงจังหวัด

อ่ืนๆ บริเวณนี้รวมถึง หลักสี่ ดอนเมือง รามอินทรา สุขาภิบาล 1 -3 ศรี

นครินทร บางนา-ตราด สําโรง เทพารักษ ถนนพระราม 2 บางแค บาง

บัวทอง บางใหญ รัตนาธิเบศน และแจงวัฒนะ 

 

การแบงประเภทของอสงัหาริมทรพัย 

Grade A หมายถงึพืน้ทีท่ี่มีผูใชบริการและมีอัตราการการเชาพื้นทีอ่ยูในระดับสูง 

โดยมีรูปแบบของอาคาร และรานคาปลกี รวมถึงการบริหารอาคารที่ดี  

Grade B หมายถงึพืน้ทีท่ี่มีผูใชบริการและมีอัตราการการเชาพื้นทีอ่ยูในระดับที่

นอยกวาประเภทอสังหาริมทรัพย Grade A 

 

ประเภทของรานคาปลีก 

ศูนยการคา 

(Shopping Mall) 

ศูนยการคาประกอบดวยผูเชารายยอยเขามาเชาพืน้ที ่โดยรายไดสวน

ใหญมาจากคาเชา ซึ่งอาจเปนอัตราคงที่ หรือคิดเปนรอยละของ

ยอดขายของผูเชา ในปจจุบนัศูนยการคาขนาดที่เลก็ลงเปนทีน่ิยมของ
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ผูใชบริการในบริเวณพืน้ที่ในเมืองและพืน้ที่รอบนอกเปนอยางมาก โดย

ศูนยการคาลกัษณะดังกลาวถูกขนานนามใหมวา เปนศูนยการคาขนาด

ยอม หรือคอมมูนิตี้มอลล  

หางสรรพสินคา 
(Department Store) 

หางสรรพสินคาสามารถเปนไดทั้งผูประกอบการคาปลีกและผูใหเชา

พื้นที่ซึ่งผูเชาจะจายคาเชาโดยเปนสวนแบงของรายได ผูบริหาร

หางสรรพสินคาไดรับรายไดสวนใหญจากสวนแบงรายไดจาก

ผูประกอบการคาปลีกแตละราย โดยหางสรรพสินคานั้นมีสินคาใหเลือก

หลากหลาย และถูกจัดแบงเปนแตละแผนกตามประเภทของสินคา 

ศูนยการคาขนาดใหญ 
(Superstore) 

หรือหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Hypermarket) ซึ่งหางสรรพสินคา

เหลานี้จะเปนผูประกอบการคาปลีกและมรีายไดสวนใหญจากการขาย

สินคา โดยมพีืน้ที่คาปลีกบางสวนใหเชาแกผูเชารายยอยเพื่อประกอบ

กิจการคาสนิคาและบริการพื้นฐานเชน รานอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผา 

ธนาคาร เปนตน 

 
อุปทานของพื้นที่คาปลีก 
อุปทานของพื้นที่คาปลีกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มข้ึนเปน 5,413,310 ตร.ม. หรือเพิ่มข้ึน 3.6% เมื่อเทียบ

กับปที่ผานมา โดยอุปทานของพื้นที่ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 นี้ เพิ่มข้ึนเพียง 2,000 ตร.ม. โดยพื้นที่ดังกลาวเปน

อุปทานที่อยูในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร ขณะที่สัดสวนของพื้นที่คาปลีกที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ในเมืองอยูที่ 

38.1% ขณะที่พื้นที่รอบนอกมีสัดสวน 41.6% สวนพื้นที่คาปลีกที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองมีสัดสวน 20.3% 

ของพื้นที่คาปลีกทั้งหมด 

 

สําหรับรูปแบบของการคาปลีกนั้นมีรูปแบบที่เปนศูนยการคา(Shopping Mall) มากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่คาปลีก

ทั้งหมด (54.1%) รูปแบบของหางสรรพสินคา (Department Store) มีสัดสวน 23.5% และรูปแบบของศูนยการคา

ขนาดใหญ (Superstore) มีสัดสวนเทากับ 22.4% 

 

พื้นที่การขายที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่รอบนอกนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีพื้นที่คาปลีกอยูที่ 2,250,280 

ตร.ม เทียบอัตราสวนการเพิ่มข้ึน 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว และเพิ่มข้ึน 7.2% เมื่อเทียบกับ

ปที่ผานมา ซึ่งการเพิ่มข้ึนดังกลาวเกิดจากการเปดดําเนินการของ คารฟูร สาขา สายไหม ในไตรมาส 2 
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อุปทานใหมของพื้นที่คาปลีก 
ในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2553 หางคารฟูร สาขาสายไหม เปนพื้นที่คาปลีกเพียงแหงเดียงที่เปดดําเนินการใหม

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ใหบริการทั้งหมด 2,000 ตร.ม. สาขาดังกลาวนี้ตั้งอยูในเขตพื้นที่รอบนอกของ

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ชวงไตรมาส 2 ของป 2553 ในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองและพื้นที่ในเมือง ไมมีพื้นที่คาปลีกอื่น

ใดเปดเพิ่มเติม 

 
อุปทานในอนาคตของพื้นที่คาปลีก 
พื้นที่คาปลีกรวมทั้งหมด 563,658 ตร.ม. มีกําหนดที่จะเปดดําเนินการในอีก 3 ปขางหนาโดยขอมูลดังกลาวนับ

เฉพาะโครงการที่มีการประกาศเปดตัวแลว พื้นที่ดังกลาวจะทําใหมีพื้นที่คาปลีกรวมของกรุงเทพมหานครเปน

จํานวนทั้งหมดเทากับ 5,976,968 ตร.ม. และในจํานวนนี้ พื้นที่คาปลีกจํานวน 66,748 ตร.ม. มีกําหนดที่จะเปด

ดําเนินการภายในป 2553 นี้ ซึ่งจะทําใหพื้นที่คาปลีกทั้งหมดมีจํานวนรวมเทากับ 5,480,058 ตร.ม. ณ ส้ินป 

 โครงการตางๆ ที่มีกาํหนดเปดดําเนนิการตั้งแต ไตรมาส 3 ของป 2553 เปนตนไป สามารถสรุปไดดังนี ้

ตารางที ่1 โครงการพัฒนาพื้นที่ขายปลกีในอนาคต 
โครงการ สถานที่ บริเวณ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่  

(ตร.ม.) 
ชวงเวลาที่
คาดวาเสร็จ

ส้ิน 

สถานะ 

Q3 2010       

Park Lane เอกมัย ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคาขนาด

ยอม 

9,000 Q3 2010 เปดตัวอยางไมเปน

ทางการ / ระหวาง

การตกแตง 

Monopoly Park พระราม 3 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคาขนาด

ยอม 

6,734 Q3 2010 เปดตัวอยางไมเปน

ทางการ / ระหวาง

การตกแตง 

Noble Remix สุขุมวิท 36 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคา 9,000 Q3 2010 ระหวางการตกแตง 

The Portico หลังสวน ในเมือง ศูนยการคาขนาด

ยอม 

3,119 Q3 2010 กําลังกอสราง 

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

Q4 2010       

The Circle ราชพฤกษ รอบนอก ศูนยการคาขนาด 7,694 Q4 2010 กําลังกอสราง 
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โครงการ สถานที่ บริเวณ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่  ชวงเวลาที่ สถานะ 
(ตร.ม.) คาดวาเสร็จ

ส้ิน 

ยอม 

The Lighthouse เจริญนคร รอบนอก ศูนยการคา 3,200 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Sathorn Square สาทร ในเมือง ศูนยการคา 1,882 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Pure Place รามคําแหง 

110 

รอบนอก ศูนยการคาขนาด

ยอม 

9,000 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Seenspace ทองหลอ ซ.13 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคาขนาด

ยอม 

2,500 Q4 2010 กําลังกอสราง 

The Opus ทองหลอ ซ.10 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคา 1,500 Q4 2010 กําลังปรับปรุง 

MA Arena ลําลูกกา 

คลอง 2 

รอบนอก ศูนยการคาขนาด

ยอม 

2,500 Q4 2010 กําลังกอสราง 

Millennium Mall สุขุมวิท ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคาขนาด

ยอม 

2,120 2010 กําลังวางแผน 

ยอดรวมของ 
2010F  

   66,748   

       
ตั้งแต 2011 เปน
ตนไป 

      

Platinum Fashion 

Mall* 

ประตูน้ํา ในเมือง ศูนยการคา 10,000 Q1 2011 กําลังกอสราง 

INT (intersect) พระราม 3 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคาขนาด

ยอม 

6,000 Q1 2011 เตรียมการกอสราง 

The Nine พระราม 9 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคาขนาด

ยอม 

11,000 Q2 2011 กําลังกอสราง 

Le Luk 

Condominium 

สุขุมวิท 71 รอบนอก ศูนยการคา 4,520 Q2 2011 กําลังวางแผน 

Mega Bangna บางนา รอบนอก ศูนยการคา 188,290 Q2 2011 กําลังกอสราง 

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

Shibuya 19 ประตูน้ํา ในเมือง ศูนยรวมสินคา

ขายสง 

10,800 Q3 2011 กําลังกอสราง 

Central Plaza พระราม 9 ใจกลาง ศูนยการคา/ 83,300 Q4 2011 กําลังกอสราง 
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โครงการ สถานที่ บริเวณ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่  ชวงเวลาที่ สถานะ 
(ตร.ม.) คาดวาเสร็จ

ส้ิน 

Rama IX เมือง หางสรรพสินคา 

Gateway เอกมัย ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคา 33,000 2011 กําลังกอสราง 

Sampheng Trade 

Center 

เยาวราช ใจกลาง

เมือง 

ศูนยรวมสินคา

ขายสง 

80,000 2011 กําลังวางแผน 

Sunday Mall จตุจักร ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคา 20,000 2011 กําลังวางแผน 

MahaNakhon สาทร ในเมือง ศูนยการคา 10,000 2012 กําลังกอสราง 

Central Suanlum สวนลุมพินี ในเมือง ศูนยรวม

ศูนยการคา 

N/A N/A รอการจัดสงที่ดิน 

CPN (สถานฑูตส

หราชอาณาจักร) 

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

Lot L 

Redevelopment 

สยามสแควร ในเมือง ศูนยการคา N/A N/A กําลังกอสราง 

Pure Place ราชพฤกษ รอบนอก ศูนยการคาขนาด

ยอม 

N/A N/A กําลังวางแผน 

Origami Little 

Tokyo 

ทองหลอ ซ.10 ใจกลาง

เมือง 

ศูนยรวม

ศูนยการคา 

N/A N/A Site Acquired 

ยอดรวมตั้งแต 
2011F เปนตนไป 

   496,910   

รวมทั้งส้ิน    5,636,65
8 

  

หมายเหต ุ* เปนการขยายเพิ่มเติมโครงการเดิม 

ที่มา : CBRE Research 
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ศูนยการคาปลีกที่อยูระหวางการปรบัปรุงสภาพ (Renovation) 

ตาราง 2 การปรับปรุงสภาพครั้งใหญ (Major Renovation) ของศนูยการคาปลกี 
ชื่อโครงการ ชื่อ

โครงการ
ใหม 

สถานที่ต้ัง บริเวณ ประเภทธุรกจิ พื้นที่
หลัง
ปรับป
รุง 

(ตร.
ม.) 

ชวงเวลาที่คาด
วาจะปรับปรงุ
แลวเสร็จ 

Central World 

Plaza 

- ราชดําริ ใจกลาง

เมือง 

ศูนยรวมสนิคา

พื้นบาน 

- Q3 และ Q4 

2010 

Central World 

(Zen) 

- ราชดําริ ใจกลาง

เมือง 

หางสรรพสินคา - Q3 2010 

Zen Tower - ราชดําริ ใจกลาง

เมือง 

ศูนยการคา - Q3 2010 

Center One - อนุเสาวรียชัย

สมรภูมิ 

ในเมือง ศูนยการคา - N/A 

Bog C - ราชดําริ ใจกลาง

เมือง 

รานสรรพสินคา - Q4 2011 

Future Park - บางแค ในเมือง หางสรรพสินคา - Q1 2011 

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

New World 

Shopping 

Centre 

Hobby 

Lobby 

รัตนาธิเบศร รอบนอก ศูนยการคา 50,00

0 

Q4 2010 

Seri Center Paradise 

Park 

ศรีนครินทร รอบนอก หางสรรพสินคา 90,00

0 

Q3 2010 

รวม     143,0
00 

 

ที่มา : CBRE Research 
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โรบินสัน เปนโครงการหลักของกลุมบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), Central World ซึ่งเกิดไฟไหมใน

เดือนพฤษภาคมที่ผานมาในชวงที่มีการประทวงทางการเมืองรอบบริเวณสี่แยกราชประสงค ในสวนแรกจะมีการ

เปดใชพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ภายในชวงปลายเดือนกันยายน และในสวนที่สอง ‘Atrium Zone’ ซึ่งไดรับ

ความเสียหายหนักจากไฟไหม คาดวาจะเปดดําเนินการไดในเดือน พฤศจิกายน 2553 สําหรับในสวนที่สาม ซึ่ง

ไดแกหางสรรพสินคา Zen ที่ไดรับความเสียหายจากไฟไหมเชนกัน คาดวาจะเปดดําเนินการไดในเดือน สิงหาคม 

2554   

New World Sopping Centre ซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุไฟไหมเมื่อสองสามปกอน จะเปดใหบริการใหม

ภายใตชื่อ “Hobby Lobby” ซึ่งพัฒนาโครงการโดย บริษัท Indigo Asset Management  โดยบริษัทมีความตั้งใจที่

จะพัฒนาอาคาร 5 ชั้นแหงนี้เพื่อใหเปนแหลงจําหนายสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะและแตกตาง  โครงการนี้มีพื้นที่

ใหเชาประมาณ 50,000 ตารางเมตร และไดรับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนแหลงสันทนาการทางดาน

ศิลปะและหัตถกรรม รวมถึงมีพื้นที่สําหรับรานคาเพื่อสัตวเลี้ยง  โดยมีการแบงโซนหลักของศูนยการคาแหงนี้ ดังนี้ 

- Pet City (9,000 ตารางเมตร) 

- รานหนังสือจุฬา (4,500 ตารางเมตร) 

- Fashion Town (4,500 ตารางเมตร) 

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

บริษัท สยามพิวัฒน จํากัด และบริษัท มาบุญครอง จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มงบประมาณการลงทุนอีกประมาณ 

25% รวมเปนเงิน 2.5 พันลานบาท เพื่อที่จะปรับปรุงโครงการ เสรีเซ็นเตอร โดยจะเปลี่ยนชื่อเปน Paradise Park 

เมื่อแลวเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มงบประมาณอีก 500 ลานบาท เพื่อลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยและ

ระบบปฏิบัติการ ซึ่งในขณะนี้ Paradise Park ไดเปดดําเนินการแลวอยางเปนทางการในเดือน สิงหาคม ที่ผานมา 

ทั้งนี้ โครงการฯ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 90,000 ตารางเมตร ครอบคลุมถึง 700 รานคาซึ่งไดมีการเชาแลวทั้งหมด

จากผูเชาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ  โดยมีผูเชาหลักรายหนึ่งไดแก Villa Market ที่ครอบคลุมพื้นที่

ถึง 3,600 ตารางเมตร จากพื้นที่ใหเชาทั้งหมด  สวนผูเชาหลักรายอื่นไดแก Seri Market, Fashion Avenue, The 

Loft, Sports World, HomePro, Digital World, True Fitness, Money Park, Dining Paradise, Major Cineplex 

และ Wellness Centre 

 

บริษัท ซีคอน ดิเวลลอปเมนทจํากัด ผูพัฒนาโครงการ ซีคอนสแควร  ซึ่งตั้งอยูบนถนนศรีนคริทรไดประกาศที่จะ

ลงทุนประมาณ 2.5 พันลานบาท ในการที่จะลงทุนและปรับปรุงในโครงการ Future Park บางแค โดยในโครงการนี้

จะมีการปรังปรุงพื้นที่และผูเชาใหเหมือนกับโครงการซีคอนสแควร   โครงการ Future Park บางแค ซึ่งไดเปด
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ใหบริการมาแลว16 ป จะทําการปดเพื่อปรับปรุงในเดือน สิงหาคม และจะเปดใหบริการอีกครั้งในชวงตนป 2554  

อีกทั้งบริษัทฯ จะยังสํารองเงินลงทุนอีกประมาณ 180 ลานบาท เพื่อปรับปรุงบริเวณดานหนาของโครงการซีคอนส

แควร อีกดวย 

 
อุปสงคของพื้นที่คาปลีก 
ขอมูลตางๆไดถูกรวบรวมจากการสํารวจศูนยการคา และศูนยการคาปลีกในพื้นที่ที่อางถึง เพื่อตรวจดูปริมาณการ

เชาพื้นที่ ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่เปนหางสรรพสินคา (Department Store) และศูนยการคาขนาดใหญ (Super Store)  การ

เชาพื้นที่จะครอบคลุมทั้งหมดอยูแลวเนื่องจากเจาของโครงการโดยปกติแลวจะเปนเสมือนผูเชารายยอย 

ตาราง 3 อุปทานและอุปสงครวม โดยแบงตามพื้นที่และประเภทของอสังหาริมทรัพย 

  พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่ที่มี
การเชา 

พื้นที่วาง อัตราสวน
พื้นที่วาง 

อัตราสวน
พื้นที่ที่มี
การเชา 

ศูนยการคา (Shopping Mall)      

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

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

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

ใจกลาง

เมือง 

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

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

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

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

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

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

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

หางสรรพสินคา (Department 
Store) 

     

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

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

รวม  239,186 214,208 24,978 10.40% 89.60% 
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  พื้นที่ พื้นที่ที่มี พื้นที่วาง อัตราสวน อัตราสวน
ทั้งหมด การเชา พื้นที่วาง พื้นที่ที่มี

การเชา 

ใจกลาง

เมือง 

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

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

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

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

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

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

ศูนยการคาขนาดใหญ 
(Superstore) 

     

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

 รานสรรพสินคา

ขนาดใหญ 

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

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

ใจกลาง

เมือง 

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

 รานสรรพสินคา

ขนาดใหญ 

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

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

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

 รานสรรพสินคา

ขนาดใหญ 

671,047 670,640 407 0.10% 99.90% 

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

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

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

ที่มา : CBRE Research 
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อัตราการเชา (Occupancy) 
โดยทั่วไปปริมาณการใชพื้นที่เพื่อการคาสําหรับธุรกิจคาปลีกในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 ลดลงเหลือประมาณ

4,891,204 ตารางเมตร (ลดลง 3.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มข้ึน 2.75% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่

ผานมา) เปนที่นาสังเกตุวาการลดลงของพื้นที่การใชงานโดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองนั้นเกิดจากการปดเพื่อ

ซอมแซมของศูนยการคาบางแหงจากเหตุการณประทวงและจราจลในเดือน พฤกษภาคม ที่ผานมา  ถึงแมวาผูเชา

หลักทั้งหลายจะยังคงกลับมาใชพื้นที่ตอหลังจากซอมแซมเสร็จแลว แตเพื่อความถูกตองของการวิเคราะหการใช

งานของพื้นที่ ทาง CBRE Research จึงจะยังรวมพื้นที่จาก Central World, Big C ราชดําริ และ Center One 

เสมือนวามีพื้นที่พรอมใชงานตามปกติแตจะลดการใชงานลงเปนศูนย  อยางไรก็ตาม คาดการณวาปริมาณการใช

พื้นที่จะกลับมาสูระดับปกติในไตรมาสถัดไป โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ใชงานประมาณ 80% ของพื้นที่ใชงานในสวนแรก

ของ Central World มีกําหนดเปดทําการในชวงปลายเดือน กันยายน นี้ 

ปริมาณการใชพื้นที่ (take-up) ในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร ไดมีการเพิ่มข้ึนสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปที่แลวโดยมีปริมาณการใชพื้นที่ถึง 2,167,711 ตารางเมตร (เพิ่มข้ึน 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตร

มาสที่แลว และเพิ่มข้ึน 9.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา)  ปริมาณการใชพื้นที่คาปลีกในเขตพื้นที่ในเมืองก็

เพิ่มข้ึน 0.2% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว และเพิ่มข้ึน 6.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยเพิ่มไปอยูที่ 

1,878,632 ตารางเมตร  ในขณะที่การใชพื้นที่ในเขตใจกลางเมือง ลดลงจาก 1,037,049 ตารางเมตร  ในไตรมาสที่

แลวไปอยูที่ 844,861 ตารางเมตร  (ลดลง 18.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มข้ึน 17.5% เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา) 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของพื้นที่  ศูนยการคา (Shopping Mall) ยังคงเปนประเภทหลักที่มีการใชพื้นที่สําหรับ

การคาปลีกสูงสุด คือมีพื้นที่ใชงานอยูประมาณ 2,477,352 ตารางเมตร (เพิ่มข้ึน 1.6% เมื่อเปรียบเทยีบกบัปทีผ่าน

มา แตลดลง 6.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว) ในขณะที่หางสรรพสินคา (Department Store) มีการใช

พื้นที่เพิ่มข้ึน 1.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว และเพิ่มข้ึน 4.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยมีพื้นที่

รวม 1,222,406 ตารางเมตร  สวนการใชพื้นที่คาปลีกในรูปแบบศูนยการคาขนาดใหญ (Super Store) มีการลดลง

เล็กนอยไปอยูที่ 1,191,446  ตารางเมตร (ลดลง 0.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มข้ึน 3.3% เมื่อ

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา)  
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ตาราง 4 อัตราการเชาพื้นที่โดยแบงตามพื้นที่และประเภทอสังหาริมทรัพย 

ที่มา : CBRE Research 

        2010 % การ

เปล่ียนแปลง 

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

พ้ืนที่ในเมือง % % % % % % % % % % % 

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

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

ศูนยการคาขนาด

ใหญ 

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

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

พ้ืนที่ใจกลาง
เมือง 

% % % % % % % % % % % 

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

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

ศูนยการคาขนาด

ใหญ 

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

รวมทั้งส้ิน 94.90 96.30 96.70 94.30 93.20 89.30 89.30 90.80 91.00 0.20 2.30 

พ้ืนที่รอบนอก % % % % % % % % % % % 

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

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

ศูนยการคาขนาด

ใหญ 

96.50 99.60 99.90 99.90 100.0 99.80 99.80 99.90 99.90 0.00 0.10 

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

สรุปผลรวม
ทั้งหมด 

% % % % % % % % % % % 

รวม Grade A 

ทั้งหมด 

98.30 98.20 96.30 98.60 96.40 95.70 94.20 95.00 87.20 -7.80 0.80 

รวม Grade B 

ทั้งหมด 

89.10 90.50 90.30 92.50 89.90 84.90 86.10 87.00 89.30 2.30 3.00 

รวมศูนยการคา

ขนาดใหญ 

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

รวมทั้งส้ิน 94.90 95.30 94.30 96.50 94.60 92.60 92.50 93.40 90.40 -3.00 1.30 
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ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 อัตราการเชาพื้นที่รวมเพื่อการคาปลีกในเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ลดลงมาอยูที่ 

90.4% (ลดลง 3%เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว แตเพิ่มข้ึน 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา) 

 

การลดลงของอัตราการเชาพื้นที่รวมดังกลาว โดยเฉพาะในบริเวณใจกลางเมืองนั้น เกิดจากการปดเพื่อซอมแซม

ของศูนยการคาบางแหงจากเหตุการณประทวงและจราจลในเดือน พฤกษภาคม ที่ผานมา  โดยที่ CBRE 

Research ยังรวมพื้นที่ดังกลาวนี้ เสมือนวามีพื้นที่พรอมใชงานตามปกติแตจะลดการใชงานลงเปนศูนย โดยเชื่อ

วาผูเชาหลักทั้งหลายจะยังคงกลับมาใชพื้นที่ตอหลังจากการซอมแซมแลวเสร็จ และคาดการณวาปริมาณการใช

พื้นที่จะกลับมาสูระดับปกติในไตรมาสถัดไป โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ใชงานประมาณ 80% ของพื้นที่ใชงานในสวนแรก

ของ Central World เปดดําเนินการในปลายเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ยังคงมีสัญญาณบงชี้อยางตอเนื่องถึงการ

ปรับตัวที่ดีข้ึนของธุรกิจคาปลีกโดยรวม 

 

พื้นที่ในเขตชานเมือง มีการเพิ่มข้ึนของอัตราการเชาพื้นที่อยูที่ 96.3% (เพิ่มข้ึน 1.1% เมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่

แลว และเพิ่มข้ึน 0.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา) สําหรับบริเวณพื้นที่ในเมือง อัตราการเชาพื้นที่เพิ่มข้ึน

ประมาณ 0.2% จากไตรมาสที่แลวมาอยูที่ 91% ในขณะที่บริเวณพื้นที่ใจกลางเมือง อัตราการเชาพื้นที่ลดลง

ประมาณ 17.5% จากไตรมาสที่แลว และลดลงประมาณ 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยมีอัตราการเชา

พื้นที่ ที่ 76.8% 

 
อัตราคาเชา (Rents) 
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553  อัตราคาเชายังคงอยูในระดับเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว  โดยมีสัญญาณ

บงชี้วาผูบริหารหรือเจาของโครงการจะมีการปรับคาเชาเพิ่มข้ึนขึ้น แตทวาไดมีการชะลอการปรับอัตราคาเชา

ดังกลาวลงในชวงเดือน เมษายน และ พฤษภาคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในศูนยการคาที่มีการปดในชวงที่มีการ

ประทวง ผูบริหารหรือเจาของโครงการไดงดการเก็บคาเชาในชวงเวลาดังกลาว 
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ตาราง 5 อัตราคาเชาพื้นที่แบงตามพืน้ที่ 

พื้นที ่ ชั้นลาง ชั้นบน 

 (บาท/ตร.ม./เดือน) (บาท/ตร.ม./เดือน) 

พื้นที่ใจกลางเมือง   

      รานคา 1,200-2,500 700-1,000 

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

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

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

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

ที่มา : CBRE Research 

 

ในเขตพื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่สําหรับการเชาสามารถพบไดในศูนยการคาปลีก ตึกแถวสําหรับการคาทั่วไปตาม

แนวถนนสําคัญๆ โดยทําเลของศูนยการคาและตึกเหลานี้สวนใหญจะอยูตามแนวรถไฟฟา MRT และ BTS จึงทํา

ใหในบางแหงสามารถเรียกคาเชาไดในราคาที่สูง ถึงแมสภาพตึกหรืออาคารอาจจะไมดีนัก 
 
ตาราง 6 อัตราคาเชาพื้นที่ในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร 

 คาเชารายเดือน 

 ชั้นลาง ชั้นบน 

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

รานคา   

     ถนนสีลม 1,200-2,500 400-700 

     สยามสแควร 2,500 1,000-1,500 (ชั้น2) 

  500-800 (ชั้น3) 

ที่มา : CBRE Research 
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