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ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ (ไทย)  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น  

 ช่ือโครงการ (อังกฤษ)  :  KPN Property Fund 

ช่ือยอ   :  KPNPF 

ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน 

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

 ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพย 

 อายุโครงการ  :       ไมกําหนดอายุโครงการ 

 
จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวนและราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท) ท้ังนี้ 
จํานวนเงินทุนของโครงการเพียงพอสําหรับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ีระบุไวในนโยบายการลงทุนครั้งแรก โดย
คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งกองทุนรวมและออกเสนอ
ขายหนวยลงทุนซึ่งคาใชจายดังกลาวมีมูลคารวมประมาณ
ไมเกิน 50 ลานบาทอยูในความรับผิดชอบของบริษัท เคพี
เอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 

เงื่อนไขอื่นๆ : ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนด
ขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสิน
เปนกองทุนรวมไดตามที่     บริษัทจัดการเห็นสมควร 
นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืน
เงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได  

มูลคาท่ีตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท  

จํานวนหนวยลงทุน  :  180,000,000 หนวย (หนึ่งรอยแปดสิบลานหนวย) 

ประเภทหนวยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถือ  
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การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

(1) จํานวนเงินทุนที่เสนอขาย     :  1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดรอยลานบาท) 

(2) จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย     :  180,000,000 หนวย (หนึ่งรอยแปดสิบลานหนวย) 

(3)        ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย    : 10 บาท 

(4)        จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการจองซื้อ  : 5,000 หนวย (หาพันหนวย) และเพิ่มเปนทวีคูณ
ของ 100 หนวย (หนึ่งรอยหนวย) 

 
ระดับความเสี่ยง (Risk Spectrum)  

 

 
      ความเสี่ยงต่ํา/                         ความเสี่ยงสูง/ 

     มีความซับซอนต่ํา                      มีความซับซอนสูง 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเงินที่
ลงทุนใน

ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวม
ผสม 

กองทุนรวม
ตราสารแหง

ทุน 

กองทุนรวม
หมวด

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที่
ลงทุนใน
ทรัพยสิน
ทางเลือก 
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 วัตถุประสงคของกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้ระดมทุนเพื่อวัตถุประสงคใด 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป  โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเชา
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา 
ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายได
และผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือ
หลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกําหนดกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด  

2. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด  

เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควรจะเปนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุน
อาจขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

การลงทุนของกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้ลงทุนในทรัพยสินใด 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอร ตั้งอยูเลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยโครงการ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเปนอาคารสํานักงาน 1 อาคาร พรอมพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 1A – 10 และชั้นใต
ดิน U1 และ U2  ซึ่งสามารถจอดรถยนตไดประมาณ 485 คัน ตั้งอยูบนที่ดินรวม 8 โฉนดมีเนื้อท่ีดิน
ท้ังหมด 2 ไร 2 งาน 14.7 ตารางวา หรือ1,014.7 ตารางวา มีพื้นที่ใชสอยรวม 59,839 ตารางเมตร  และพื้นที่
ใหเชารวมสุทธิ 25,978.43 ตารางเมตร    โดยในโครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชนรานคายอย 
ธนาคาร ฯลฯ เพื่อใหบริการแกผูเชาในโครงการ อยางไรก็ดีในกรณีท่ี  

 (1)  บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอท่ีจะซื้ออสังหาริมทรัพยไดครบทุกรายการ  ตามที่ระบุไวใน
โครงการนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกกองทุนรวม  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพยทุกรายการไดตามที่
ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวได ไมวาจะ
เปนบางสวนหรือท้ังหมด  เนื่องจากอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไว (โดย
บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เกี่ยวของได) หรือมิไดเปนไปตามขอกําหนดใน
โครงการ  หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวได 
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และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน  และ/หรือ (ค) มีเหตุ
อื่นใดที่มีผลกระทบตออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน  และบริษัทจัดการเห็นวาเหตุ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม   บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิก
กองทุนรวม 

การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในหัวขอการคืนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก หรือภายใน 14 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง แลวแตกรณี ท้ังนี้ 
หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
เอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัท
ชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน   

ในกรณีท่ีตองเลิกกองทุนรวม ตาม (2) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไปตามยอดเงิน
คงเหลือหลังจากการชําระบัญชีกองทุนรวม (ยอดเงินคงเหลือจะรวมถึงเงินที่บริษัทจัดการไดรับจากการ
เรียกรองคาเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวของ ถามี)โดยจะหักคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นในกรณีนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนตอหนวยลงทุนในจํานวนที่ต่ํากวาราคาที่เสนอขาย เวนแต เหตุท่ีทําให
บริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดเกิดจากความบกพรองของบริษัทจัดการใน
การตรวจสอบและตรวจทาน (การทํา due diligence) อสังหาริมทรัพยท่ีจะลงทุน หรือเหตุอื่นซึ่งบริษัท
จัดการตองรับผิดซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการตองคืนเงินใหแกผูลงทุนในจํานวนที่ไมต่ํากวาราคาที่
เสนอขาย 

โครงสรางการลงทุน 

โครงสรางการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมเปนไปตามแผนภาพดังตอไปนี้ 
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ภาพแสดงตําแหนงที่ต้ังทรัพยสินที่กองทนุรวมเขาลงทุนครัง้แรก 

 

 

รายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  
โครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร 

 

โครงสรางการลงทุน 

ลักษณะการลงทุน : ลงทุนโดยการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสํานักงาน 
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพรอม ท้ังสวนควบและอุปกรณท่ี
เกี่ยวของ 

เจาของกรรมสิทธิ์ : บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย: บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 

 หมายเหตุ: บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ซีบี
เอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด มีความเกี่ยวของกันในสวนของกรรมการ
ผูมีอํานาจและผูถือหุนรายใหญ ซึ่งกรรมการบางสวนของบริษัท เคพี
เอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการใน บริษัท ซี
บีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (ไดแก นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย และนาย
ระวี ธาตุนิยม) โดย นายกฤษณ ณรงคเดช เปนผูถือหุนรายใหญท้ังใน
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัด (รอยละ 99.97 และรอยละ 41.25 ตามลําดับ)  
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ท่ีดิน 

ลําดับที่ โฉนดทีด่ินเลขที่ เลขที่ดนิ 
หนา
สํารวจ 

เนื้อที่ดิน 

ไร งาน วา 

1 25228 34 3576 - - 1 

2 25230 16 3578 - 1 55 

3 25231 17 3579 - 1 71 

4 25232 18 3580 - 1 72 

5 25233 19 3581 - 1 72 

6 25234 20 3582 - 1 72 

7 25235 21 3583 - 1 71 

8* 4906 292 2302 - - 0.7 

รวมท้ัง8 แปลง 2 2 14.7 

           ท่ีมา : ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 
หมายเหตุ:  ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีระบุตามหนาเอกสารสิทธิ 
 
 

ลักษณะโครงการ 

อาคารสํานักงานสูง 27  ช้ัน 

ช่ืออาคาร เคพีเอ็นทาวเวอร  
อายุอาคาร • 14  ป 3 เดือน โดยเริ่มเปดใชงานตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 

• มีการบํารุงรักษาและปรับปรุงภาพลักษณของอาคารครั้งใหญในป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 
2554 

พื้นที่รวม 59,839 ตารางเมตร ประกอบไปดวย พื้นที่เชา จํานวน 25,978.43 ตารางเมตร และพื้นที่
สวนกลางจํานวน 33,860.57 ตารางเมตร 

พื้นที่เชา 25,978.43 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปดวย 

• พื้นที่พาณิชยรานคา 375 ตารางเมตร 

• พื้นที่สํานักงาน 25,188.43 ตารางเมตร 

• พื้นที่หองเก็บของ 415 ตารางเมตร 
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พื้นที่สวนกลาง 33,860.57 ตารางเมตรซึ่งประกอบไปดวย 

• พื้นที่สวนบริการ 8,654 ตารางเมตร 

• พื้นที่ท่ัวไปและหองเครื่อง 5,196.57 ตารางเมตร 

• พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง 16,821 ตารางเมตร 

• พื้นที่นอกอาคาร 343 ตารางเมตร 

• พื้นที่หลังคาดาดฟา 2,846 ตารางเมตร 
การใชประโยชน • พื้นที่พาณิชยกรรม (รานคา) บริเวณชั้น 1 และชั้น 7 ของอาคาร 

• พื้นที่สํานักงาน บริเวณชั้น 2 - 27 ของอาคาร 

• พื้นที่หองเก็บของ บริเวณชั้น 2 และชั้นใตดิน U1 และ U2 ของอาคาร 

• พื้นที่จอดรถ บริเวณชั้น 1A – 10  และชั้นใตดิน U1 และ U2 ของอาคาร 

• พื้นที่โฆษณา (ภายนอกอาคาร) 
ระบบ
สาธารณูปโภค 

ระบบปรับอากาศ               Chilled Water 
ลิฟทโดยสาร                            9  ชุด ประกอบดวย 

- ลิฟทโดยสารอาคารสํานักงาน   จํานวน 7  เครื่อง 
- ลิฟทโดยสารบริเวณพื้นที่จอดรถ จํานวน 1 เครื่อง 
- ลิฟทขนของ จํานวน 1 เครื่อง 

ระบบปองกันอัคคีภัย        ระบบปองกันอัคคีภัย ประกอบดวยระบบแจงเหตุเพลิงไหม (Fire 
Alarm System) พรอมอุปกรณตรวจจับควันและความรอน และ 
ระบบดับเพลิงซึ่งประกอบดวย ตูสายดับเพลิง ถังดับเพลิงแบบเคมี 
รวมถึงหัวฉีดน้ําดับเพลิง(Sprinkler System) 

ระบบการอพยพหนีไฟ     ทางหนีไฟในอาคาร 

ท่ีมา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 
การจัดการ 
กลุมบริษัทเคพีเอ็นเปนผูดําเนินการบริหารจัดการโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 
2553 ซึ่งสามารถบริหารจัดการและมีอัตราการเชาพื้นที่โดยเฉลี่ยรอยละ 90 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมดตอเนื่องตั้งแตป
ดังกลาวเปนตนมา ท้ังนี้ กอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการโครงการอาคารเคพี
เอ็น ทาวเวอร ท้ังนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร แลว บริษัท เคพีเอ็น 
กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด จะทําหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ โดยบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัดจะพิจารณาวาจางและมอบหมายใหบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัดใหเปนผูใหบริการและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารโครงการตามที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดมอบหมาย เพื่อประโยชนของ
กองทุนรวมตอไป 
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ขอมูลผูเชา   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงการเคพีเอ็นทาวเวอร มีผูเชา จํานวน 76 ราย โดยผูเชา 10 อันดับแรกของโครงการเค
พีเอ็น ทาวเวอร คิดเปนรอย 46.7 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือผูเชา รอยละของพื้นที ่
ใหเชาท้ังหมด 

1 บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จํากัด 7.8 
2 บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด 
6.8 

3 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 6.6 
4 บริษัท โน เมจิก เอเซีย จํากัด 4.2 
5 บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 4.1 
6 บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด 3.9 
7 บริษัท ไฮ-สปด เวิลด จํากัด 3.8 
8 บริษัท เอซีเอ แปซิฟค กรุป จํากัด 3.6 
9 บริษัท ไพโอเนียร อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 3.2 
10 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 2.7 

หมายเหตุ ในป พ.ศ. 2556 นี้ มีสัญญาเชาของผูเชาดังกลาวจํานวน 2 รายรวมพื้นที่เชาจํานวน 
1,844 ตารางเมตรกําลังจะครบกําหนดอายุสัญญาเชา ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.10 ของ
พื้นที่ใหเชาท้ังหมด 

 
ท้ังนี้  บริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด เชาพื้นที่ของโครงการคิดเปนรอยละ 9.4
โดยประมาณของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. บริษัท กัทส เอ็นเตอรแทนเมนท จํากัด คิดเปนรอยละ 2.3 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด 
2. บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จํากัด คิดเปนรอยละ 1.2 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด 
3. บริษัท เคพีเอ็น อวอรด จํากัด คิดเปนรอยละ 0.8 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด 
4. บริษัท สยามวิลสัน เลิรนนิ่ง จํากัด คิดเปนรอยละ 0.7 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด 
5. บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด คิดเปนรอยละ 4.1 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด 
6. บริษัท อีสเทิรนควีซีน (ประเทศไทย) จํากัด คิดเปนรอยละ 0.3 ของพื้นที่ใหเชาท้ังหมด 
 



 

 11 

 
 

 

หมายเหตุ ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย อัตราคาเชาและคาบริการที่เรียก
เก็บจากบริษัทในเครือดังกลาวเปนอัตราตามราคาตลาด 

 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรนําพื้นที่ดานขางของอาคารและปายโฆษณาออกใหบุคคลภายนอกเชาเพื่อโฆษณา 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

 -  พื้นที่โฆษณาซึ่งติดบนอาคาร คิดเปนพื้นที่รวม 7,011.3 ตารางเมตร โดยแบงเปนพื้นที่
อาคารฝ งขาออกมุ งหนาสนามบินสุวรรณภูมิจํ านวน 
3,799.50 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารฝงขาเขาจํานวน 
3,211.80 ตารางเมตร 

 
ประเภทการประกอบธุรกิจของผูเชา 

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผูเชา และเทียบเปน
สัดสวนของพื้นที่ท่ีมีผูเชาท้ังหมด 

 
ประเภทธุรกิจ จํานวนสัญญาเชา พื้นที่ใหเชา 

(ตร.ม) 
สัดสวนของพืน้ที่ท่ีมีผูเชา

ท้ังหมด (รอยละ) 
สื่อและสิ่งพิมพ 4 614.1 2.6 
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 14 3,767.3 15.9 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

33 8,968.2 37.8 

บริการท่ีปรึกษาตางๆ 7 1,291.7 5.4 
ธุรกิจการเกษตร 1 195.00 0.8 
ธนาคาร 1 218.0 0.9 
รานคายอย 4 81.61 0.3 
ธุรกิจอื่นๆ 35 8,594.1 36.3 

รวม 99 23,730 100.00 

ท่ีมา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ไมรวมพื้นที่ของบริษัท  ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 436 ตารางเมตรเพื่อใชเปนสํานักงาน 
 
อัตราการเชาพื้นที่สํานักงาน และอัตราคาเชาเฉลี่ย 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ และอัตราคาเชาเฉลี่ยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรก  
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 อัตราการเชาพื้นที่ 
(รอยละ) 

อัตราคาเชาเฉลี่ย 
(บาท / ตร.ม. / เดือน) 

ป 2553 * 90.0 279.0 
ป 2554 * 89.0 287.0 
ป 2555 * 93.0 317.3 

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 
อัตราการเชาพื้นที่โฆษณา 

 
 อัตราการเชาพื้นที่ 

(รอยละ) 
พื้นที่โฆษณาบนอาคาร 

(บาท / เดือน) 
ป 2553*  100.0 1,240,500.00 
ป 2554*  100.0 1,451,022.76 
ป 2555*  100.0 1,773,457.79 

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

อายุสัญญาเชาของผูเชา ณ 31 ธันวาคม 2555 
 

 จํานวนสัญญาเชา สัดสวนของพื้นที่ที่มีผูเชา
ทั้งหมด(รอยละ) 

1 ป 9 7.6 
2 ป 7 4.0 
3 ป 81 86.9 
มากกวา 3 ป 2 1.5 

 
ระยะเวลาที่สัญญาเชาจะครบกําหนด 
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงถึงปท่ีครบกําหนดอายุสัญญาเชาของผูเชาใน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 
 

1) สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานและรานคา  
 

ปท่ีสัญญาเชาครบ
กําหนด 

พื้นที่เชาของผูเชาท่ีครบ
กําหนดอายุสัญญาเชา 

สัดสวนของพืน้ที่ท่ีมีผูเชา
ท้ังหมด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตารางเมตร) (รอยละ) 
ป 2556 3,488 14.7 
ป 2557 8,293 35.0 
ป 2558 11,595 48.8 
ป 2559 0 0 

เกินกวาป 2559 354 1.5 
         ท่ีมา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

           ไมรวมพื้นที่ของบริษัท  ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 436 ตารางเมตรเพื่อใชเปน
สํานักงาน 

 
หมายเหตุ: ผูเชาท่ีมีสัญญาครบกําหนดในป 2556 จํานวน 11 รายอยูในขั้นตอนของการเจรจาตอ

สัญญาเชากับผูเชา 
 

2) สัญญาเชาพื้นที่โฆษณา 
 

ปท่ีสัญญาเชาครบ
กําหนด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พื้นที่เชาของผูเชาท่ีครบ
กําหนดอายุสัญญาเชา 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนของพืน้ที่ท่ีมีผูเชา
ท้ังหมด(รอยละ) 

ป 2556 3,212 46 
ป 2561 3,800 54 

         ท่ีมา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

หมายเหตุ:  ผูเชาท่ีมีสัญญาครบกําหนดในป 2556 มีจํานวน 1 รายซึ่งไดดาํเนินการตอสัญญาเชาใหม
ซึ่งจะครบกําหนดในป 2558 เปนที่เรียบรอยแลว 

 
ผลประกอบการยอนหลัง* 
ตารางตอไปนี้แสดงผลประกอบการยอนหลังของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 
ผลการดําเนินงานในชวง 3 ปยอนหลังของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
 
 ป 2553 

เมย.-ธค. 
ป 2554 
มค.-ธค. 

ป 2555 
มค.-ธค. 

รายได 68.1 95.8 115.1 
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 - รายไดจากคาเชาและคาบริการ 
 - รายไดคาเชาพื้นที่โฆษณา 
 - รายไดอื่น 

51.0 
11.7 

5.4 

72.9 
13.4 

9.5 

83.0 
19.2 
12.9 

ตนทุนการบริการและคาใชจายในการบริหาร 26.7 40.6 41.4 
กําไรจากการดําเนินงาน (กอนดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย) 

41.4 55.3 73.7 

ที่มา:  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
*ผลประกอบการจริงภายหลังการลงทุนอาจนอยกวาผลการดําเนินงานในอดีตเนื่องจากมีคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติม 
 
2.  กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาอะไรบางที่เกี่ยวของกับการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม 

(1) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“ผูจะซ้ือ” หรือ “กองทุนรวม”) 

บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูจะขาย”) 

ทรัพยสินที่ 
จะซ้ือจะขาย 

ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ประกอบดวย 

1.  ท่ีดินรวม 8 แปลง เนื้อท่ีท้ังสิ้น2 ไร 2 งาน 14.7 ตารางวา โฉนดเลขที่ 
25228, 25230, 25231, 25232, 25233, 25234, 25235 และ4906    

2. อาคารสํานักงาน จํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคารสูง 27 ช้ันพรอมท่ีจอด
รถยนต ตั้งอยูเลขที่  719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร และสิ่งปลูกสรางใดๆ ท่ีตั้งบนที่ดินในขอ 1  

(หมายเหตุ ทรัพยสินขางตน รวมเรียกวา “อสังหาริมทรัพย” หรือ “ทรัพยสิน
ท่ีจะซื้อจะขาย” ) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ และการสง
มอบการครอบครอง 

1. คูสัญญาจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขาย ตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ กองทุนรวมไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรก”)  

2. กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขายตามสภาพ
ท่ีเปนอยู ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  

3 ผูจะขายตกลงสงมอบการครอบครองทรัพยสินที่จะซื้อจะขายใหแก
กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกตามสภาพของ
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อาคารท่ีเปนอยูในขณะนั้น โดยการสงมอบการครอบครองดังกลาวมี
ผลสมบูรณทันทีท่ีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มีผลสมบูรณตาม
กฎหมาย 

คาตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ์ 

ไมเกิน 1,592,955,000บาท (ไมรวมภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ) โดย
เปนคาตอบแทนในสวนของที่ดินไมเกิน 152,100,000 บาท และอาคารไม
เกิน 1,440,855,000 บาท โดยชําระในวันที่ไดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินที่จะซื้อขาย ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก) 

อยางไรก็ตาม จํานวนคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะ
ขายขางตนอาจปรับเปลี่ยนไดตามที่เจรจาตกลงกับผูจะขาย แตจํานวนเงิน
คาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขายตามสัญญานี้เมื่อ
รวมกับคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขาย
งานระบบ สาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเกี่ยวของและภาษีและคาธรรมเนียม
ท่ีเกี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยท่ีจะซื้อจะขายแลว 
กองทุนรวมจะชําระเปนมูลคาท้ังสิ้นไมเกิน 1,800,000,000 บาท  

คํารับรองและ
รับประกันของผูจะ
ขาย 

ผูจะขายตกลงใหคํารับรองและรับประกันแกกองทุนรวม โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

1. ผูจะขายมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตหรือถือวาเปนผูไดรับอนุญาต
อย า งครบถ วนถู กต อ ง จ ากหน ว ย ง านต า งๆ  ท่ี เ กี่ ย วข อ งกั บ
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก รวมถึงการกอสราง 
การเปดใชงานและการประกอบกิจการประเภทสํานักงานใหเชา และ
ใบอนุญาตและ/หรือการอนุญาตดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับอยาง
สมบูรณอยูในวันที่ทําสัญญา 

 ผูจะขายมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาง ๆ ภายใตใบอนุญาตหรือการไดรับ
อนุญาตที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  

 ผูจะขายมิไดดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลใหใบอนุญาต และ/หรือการ
ไดรับอนุญาตที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรกถูกระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอน 

2. ในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกผูจะขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก และอสังหาริมทรัพย
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไมอยูภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระ
ผูกพันใด ๆ นอกจากสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาจางบริการ 
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3. ผูจะขายจะดําเนินการโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ
ใหแกกองทุนรวมโดยการเปลี่ยนตัวคูสัญญาจากบริษัท ซีบีเอ็นพี 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนกองทุนรวม และ/หรือดําเนินการยกเลิก
สัญญาเดิมทุกฉบับ และจัดใหผูเชา ลูกคา และ/หรือคูสัญญาเดิมทุกราย
เขาทําสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมภายหลังจากที่กองทุนรวมเขา
ลงทุนในทรัพยสินโครงการ รวมถึงโอนเงินมัดจําและเงินประกัน
ท้ังหมดที่ไดรับจากผูเชาอาคารใหแกกองทุนรวมใหครบถวนภายใน
ระยะเวลา  15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะซื้อขาย 

4. ผูจะขายรับรองวาทรัพยสินที่จะซื้อขายอยูในสภาพดี  ไมชํารุด
บกพรองอยางมีนัยสําคัญและไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษาอยาง
เหมาะสม 

5. ผูจะขายรับรองวากอนวันที่กองทุนรวมจะเข าลงทุนครั้ งแรก  
ทรัพยสินที่จะซื้อขายไมมีขอพิพาท คดีความ หรืออยูภายใตการบังคับ
คดีใดๆ ท่ีจะกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาฉบับนี้ หรือการ
จัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่จะซื้อขาย 

6. ในกรณีท่ีผูจะขายมีการจัดทําประกันภัยเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะซื้อขาย
ไวกอนหนาท่ีคูสัญญาจะเขาทําสัญญาฉบับนี้และกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับภายหลังจากวันจดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขายแลว ผูจะขายตกลงจะดําเนินการให
กองทุนรวมเปนผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวโดยมีผลนับตั้งแตวันที่จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขายเปนตนไป โดยกองทุนรวมตกลง
เปนผูรับผิดชอบคาเบี้ยประกันภัยตามสัดสวนของระยะเวลาความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยท่ียังเหลืออยู โดยหากผูจะขายได
ชําระคาเบี้ยประกันภัยในสวนดังกลาวไปแลว กองทุนรวมตกลงจะ
ชําระคืนคาเบี้ยประกันภัยใหแกผูจะขายภายในระยะเวลา 30 วันนับ
จากวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อขาย 

สิทธิปฏิเสธกอนใน
การซื้อคืนหรือจัดหา
ผลประโยชน ใน
ทรัพยสิน(Right of 
First Refusal) 

หากกองทุนรวมประสงคท่ีจะขาย โอนหรือจําหนายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ท่ีจะซื้อจะขายไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลใด ๆ หรือใหเชาท่ีดิน
หรืออาคารแกบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจจัดหาผลประโยชนในการนํา
พื้นที่อาคารออกใหเชาชวงแกผูเชารายยอย หรือธุรกิจอื่นใด  กองทุนรวมตก
ลงจะทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังซีบีเอ็นพีโดยระบุขอกําหนดและ
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวของกองทุนรวม เพื่อใหซีบีเอ็นพี 
พิจารณารับขอเสนอดังกลาวกอน โดยหากซีบีเอ็นพีไมตอบรับขอเสนอ
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนดระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงจากกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิดําเนินการเสนอขาย โอน หรือ
จําหนาย หรือเสนอใหเชาแกบุคคลภายนอกไดตอไป  ท้ังนี้ กองทุนรวมไม
สามารถขายโอน จําหนาย หรือใหเชาท่ีดินและอาคารแกผูอื่นโดยเสนอ
เงื่อนไขที่ดีกวาเงื่อนไขที่ไดเสนอใหซีบีเอ็นพี และการดําเนินการตามสิทธิท่ี
จะปฏิเสธกอนดังกลาวตองไมต่ํากวาราคาประเมินตามที่บริษัทจัดการจะจัด
ใหมีการประเมินคาทรัพยสินกอนการขาย  โดยจะตองเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม 
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เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 

1. ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุผิดนัดหรือเหตุเลิกสัญญาของ
คูสัญญาที่เกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาว แลวแตกรณี 

1.1 คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดคํารับรอง
และรับประกันที่ใหไวในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร 
และส งผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชน ใน
อสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้ งแรกไดตาม
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับนี้   

1.2 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงเลิกสัญญารวมกันเปนลายลักษณ
อักษร 

1.3 กองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ท่ีจะซื้อจะขายภายใน 60 วันทําการนับจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

2. ผลของการผิดนัดหรือผลอันเกิดจากเหตุแหงการเลิกสัญญา 

2.1 ในกรณีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตกเปนผูผิดสัญญา  คูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งอาจเรียกรองใหคูสัญญาฝายท่ีปฏิบัติผิดสัญญาชําระ
คาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ได 

2.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1.2 และ 1.3 ใหถือ
วาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิ
เรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปน
อยางอื่น  

ภาษีอากรและ
คาใชจาย 

1. กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมและภาษีอากรตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของในการเขาทําการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อ
จะขาย ซึ่งคิดเปนเงินจํานวนประมาณ 100,000 บาท(ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจายและภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับ
เงินไดท่ีซีบีเอ็นพีไดรับภายใตสัญญาฉบับนี้ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของซีบีเอ็นพี)  

2. กองทุนรวมมีหนาท่ีชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองท่ี 
รวมตลอดถึงภาษีปาย ภาษีอื่น ๆ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ท่ีอาจเรียกเก็บ
โดยหนวยงานราชการเนื่องดวยหรือท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนใน
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โครงการนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  

หากกองทุนรวมชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองท่ี รวม
ตลอดถึงภาษีปาย ภาษีอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมใดๆ ท่ีอาจเรียกเก็บโดย
หนวยงานราชการเนื่องดวยหรือท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนใน
โครงการ ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลากอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
แทนซีบีเอ็นพีใหซีบีเอ็นพีชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกกองทุน
รวมภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวมไดแจงใหซีบีเอ็นพีทราบเปน
ลายลักษณอักษร 

หากซีบีเอ็นพีชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองท่ี รวม
ตลอดถึงภาษีปาย ภาษีอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมใดๆ ท่ีอาจเรียกเก็บโดย
หนวยงานราชการเนื่องดวยหรือท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนใน
โครงการ ท่ีเกิดข้ึนนับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก แทน
กองทุนรวมใหกองทุนรวมชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกซีบีเอ็นพี
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซีบีเอ็นพีไดแจงใหกองทุนรวมทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

คาปรับ บรรดาหนี้สินใด ๆ ท่ีคูสัญญาฝายใดมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาฉบับนี้ หาก
คูสัญญาฝายนั้นผิดนัดชําระหนี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิคิดคาปรับใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป จากจํานวนหนี้คางชําระนั้น ๆ จนกวาจะไดชําระเสร็จ
สิ้น 

 

(2) สัญญาซื้อขายงานระบบ สาธารณูปโภคและอปุกรณที่เกีย่วของ 
 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“ผูซ้ือ” หรือ “กองทุนรวม”) 

บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูขาย”) 

ทรัพยสินที่ 
จะซ้ือจะขาย 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย ประกอบดวย 

งานระบบ สาธารณูปโภค และอุปกรณ 

 (หมายเหตุ ทรัพยสินขางตน รวมเรียกวา “สังหาริมทรัพย” หรือ “ทรัพยสิน
ท่ีซื้อขาย” ) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
และการสงมอบการ
ครอบครอง 

1. กองทุนรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายตามสภาพที่
เปนอยู  
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2. ผูขายตกลงสงมอบการครอบครองทรัพยสินที่ซื้อขายใหแกกองทุน
รวมในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก โดยคูสัญญาใหถือวาการสง
มอบการครอบครองดังกลาวมีผลสมบูรณทันทีท่ีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

“วันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก” หมายถึง วันที่กองทุนรวมไดจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร จากผูขาย 

คาตอบแทนการโอน
กรรมสิทธิ์ 

ไมเกิน 207,045,000 บาท โดยผูซื้อตองชําระคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ 
(รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหครบถวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่กองทุน
รวมเขาลงทุนครั้งแรก 

อยางไรก็ตาม จํานวนคาตอบแทนการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ซื้อขาย
ขางตนอาจปรับเปลี่ยนไดตามที่เจรจาตกลงกับผูขาย แตจํานวนคาตอบแทน
การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญานี้เมื่อรวมกับคาตอบแทน
การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่จะซื้อจะขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรและภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของกับการโอน
กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยท่ีจะซื้อจะขายแลว กองทุนรวมจะชําระเปน
มูลคาท้ังสิ้นไมเกิน 1,800,000,000 บาท  

คํารับรองและ
รับประกันของผูจะ
ขาย 

ในวันทําสัญญา และวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ผูขายตกลงใหคํา
รับรองและรับประกันแกกองทุนรวม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ทรัพยสินที่ซื้อขายอยูในสภาพดี ไมชํารุดบกพรองอยางมีนัยสําคัญ
และไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษาอยางเหมาะสมเชนเดียวกันกับ
การซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับ
ทรัพยสินที่ซื้อขาย 

2. ผูขายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายโดยสมบูรณ และมีสิทธิ
และความสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาวใหกับกองทุนรวมได 
และในวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ทรัพยสินที่ซื้อขายไมอยู
ภายใตหรืออาจอยูภายใตภาระผูกพันใด ๆ  

3. ผูขายยอมรับและยืนยันวาผูขายเปนเจาของสิทธิในมิเตอรไฟฟาและ
ประปา ตราบเทาท่ีบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดปฏิบัติ
หนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอรเทานั้น และในกรณีท่ีสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด  
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สิ้นสุดลงผูขายจะตองโอนสิทธิในมิเตอรไฟฟาและประปาใหแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่กองทุนรวมกําหนดโดยกองทุนรวมจะแจง
ใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ ผูขายตกลงรับผิดชอบ
คาธรรมเนียม ภาษีและคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการโอนสิทธิใน
มิเตอรไฟฟาและประปาดังกลาวแตเพียงผูเดียว 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหงการบอกเลิก
สัญญา 

มีสาระสําคัญเชนเดียวกับที่สรุปไวในหัวขอเหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการบอก
เลิกสัญญาของ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 

ภาษีอากรและ
คาใชจาย 

กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียมและภาษีอากรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
ในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขาย (ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษี
เงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจายของผูขาย สําหรับเงินไดท่ีผูขายไดรับภายใต
สัญญาซื้อขายฉบับนี้ใหอยูในความรับผิดชอบของซีบีเอ็นพี) 

คาปรับ มีสาระสําคัญเชนเดียวกับที่สรุปไวในหัวขอคาปรับของสัญญาจะซื้อจะขาย
ท่ีดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 

 
(3) สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“กองทุนรวม”) 

บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (“ผูบริหารอสังหาริมทรัพย”) 

วันที่สัญญามีผลใช
บังคับและการแตงตั้ง
ผูบริหารโครงการ 

สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับนับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถจดทะเบียนการซื้อโครงการไดเสร็จ
สมบูรณตามที่กําหนดไวในสัญญาการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพันใด ๆ ตอคูสัญญาโดยคูสัญญาไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ท้ังนี้ การที่สัญญา
ฉบับนี้สิ้นผลผูกพันดวยเหตุดังกลาวไมถือวาเปนการเลิกสัญญาหรือผิด
สัญญาโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแตอยางใด 

หนาที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

1. ปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไปในการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย โดยการ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวจะตองสอดคลองกับแผนการดําเนินงานประจําป 
โครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

2. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงที่จะจัดใหมีบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
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ประจําท่ีโครงการ  และดูแล  จัดการบริหารโครงการในจํานวนที่
เ หม าะสม  เ ป นผู มี ค ว ามรู แ ล ะประสบการณ ในการบริห า ร
อสังหาริมทรัพยและมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ โดย
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดใหมีบุคลากรดังกลาวดวยตนเองโดยไมเรียกเก็บจากกองทุนรวม
เพิ่มเติม 

3. ในกรณีท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยวาจางบุคคลใดๆ หรือมอบหมายงาน
ไม ว า ส ว นหนึ่ ง ส ว น ใด เ กี่ ย ว กั บ ก า รปฏิ บั ติ หน า ท่ี ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคลใดๆ ใหเปนผูดําเนินการ
แทน ซึ่งบุคคลดังกลาวเปนบริษัทในเครือหรือกลุมบุคคลเดียวกันกับ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหคํารับรองและตก
ลงท่ีจะตรวจสอบใหอัตราคาจางหรือคาตอบแทนที่ชําระใหแกบุคคล
ดังกลาวเปนไปตามราคาตลาด 

คาตอบแทนและ

คาใชจาย1 

กองทุนรวมตกลงชํ า ร ะค า ตอบแทนในการจั ดก า รและบริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังนี้ 

ก. คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยสิน 

ข. คาธรรมเนียมในการดําเนินการใหผู เชาเดิมตอสัญญาเชาของ
โครงการฯ เทากับคาเชาและคาบริการท่ีกองทุนรวมจะไดรับจํานวน 
0.5 เดือน ตอราย (เฉพาะกรณีท่ีสัญญาฉบับตออายุดังกลาวมีระยะเวลา
การเชาตั้งแต 3 ปข้ึนไป) 

ค. คาธรรมเนียมในการจัดหาและดําเนินการใหผูเชารายใหมเขาทํา
สัญญาเชาของโครงการฯ เทากับคาเชาและคาบริการท่ีกองทุนรวมจะ
ไดรับจํานวน 1 เดือน ตอราย (เฉพาะกรณีท่ีสัญญาใหมดังกลาวมี
ระยะเวลาการเชาตั้งแต 3 ปข้ึนไป) 

ท้ังนี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1. “คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยสิน” เทากับ รอยละ 2.75 ของรายได

                                                  
1
 หมายเหตุ  บริษัทจัดการเห็นวาอัตราคาตอบแทนและคาธรรมเนียมที่ชําระใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีความเหมาะสมแลว เนื่องจากเปนไปตามอัตราตลาด

ทั่วไปของการวาจางบริหารอาคารสํานักงานในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้การชําระคาตอบแทนและคาธรรมเนียมแตละประเภทใหแกผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยมีเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดคาตอบแทนรายปข้ันสูงไวดวยซ่ึงทําใหกองทุนรวมสามารถกําหนด
งบประมาณและควบคุมรายจายดังกลาวได 
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คาเชาและคาบริการท่ีกองทุนรวมไดรับจากการนําโครงการฯ ออก
หาประโยชน โดยไมรวมรายไดจากเงินลงทุนอื่นของกองทุนรวม 
บวกกับจํ านวนรอยละ  0.25 ของมูลค าทรัพยสินสุทธิของ 
กองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ีจะมีการ
ชําระคาตอบแทน และจํานวน รอยละ 2.7 ของผลกําไรสุทธิของ
อสังหาริมทรัพยกอนหักรายจายของกองทุนรวม 

“กําไรสุทธิ” หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  ลบดวยจํานวน
รวมของ (ก) คาใชจายท้ังหมดอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกซึ่งรวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายในการขายและบริหาร คาเชาท่ีดินและทรัพยสิน คาใชจาย
อื่ นๆ  เ ช น  ค า เบี้ ยประกั นภั ย  เป นต น  (ข )  ค า บํ ารุ งรั กษา
อสั งหาริ มทรั พย ร ายป  และ  (ค )  ค าธรรม เนี ยมผู บริ หาร
อสังหาริมทรัพย 
 
ท้ังนี้ คาใชจายตามที่กําหนดในขอ (ก) ดังกลาวไมรวมถึง (1) 
คาใชจายเพื่อการดําเนินการของกองทุนรวม เชน คาใชจายในการ
จัดตั้งกองทุน คาธรรมเนียมผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (2) คาใชจายทางบัญชีท่ี
อาจเกิดข้ึน เชน คาเสื่อมราคาหรือการดอยคาลงของทรัพยสิน หรือ
คาใชจายทางบัญชีเนื่องดวยการประเมินราคา และ (3) คาใชจายท่ีมี
นัยสําคัญ ซึ่งไมใชคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามปกติของโครงการ 

2. คาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยรวมกันแลวท้ังหมดตอง
ไมเกินรอยละ 2.0 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ีจะมีการชําระคาตอบแทน 
และตองไมเกินกวาจํานวนคาตอบแทนรายปข้ันสูงท่ีกําหนดไว 
(แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา)  

 คาตอบแทนรายปข้ันสูง กําหนดไวดังนี้  

• ปท่ี 1  (พ.ศ.2556) ปละไมเกิน 2.40 ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

หมายเหตุ: ปท่ี 1 (พ.ศ.2556) คิดคํานวณตามสัดสวน
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ตามจริง 

• ปท่ี 2  (พ.ศ.2557) ปละไมเกิน 6.35 ลานบาท (ไมรวม
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ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 3  (พ.ศ.2558) ปละไมเกิน 6.35  ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 4  (พ.ศ.2559) ปละไมเกิน 8.0  ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 5 – 7 (พ.ศ.2560 – 2562) ปละไมเกิน 10 ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ป ท่ี  8 (พ.ศ.2563) ปละไม เกิน 12 ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 9 (พ.ศ.2564)เปนตนไป – ไมจํากัดจํานวนคาตอบแทน
รายปข้ันสูง (แตท้ังนี้ เมื่อรวมคาตอบแทนทั้งหมดแลว 
จะตองไมเกินรอยละ 2.0 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ี
จะมีการชําระคาตอบแทน) 

การจัดพ้ืนที่สํานักงาน นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงจัดพื้นที่สํานักงานภายในอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอร ช้ัน 11 ใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนสํานักงานของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการบริหารจัดการและปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ 
เปนจํานวนพื้นที่ท้ังสิ้นไมเกิน 200 ตารางเมตรโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 
ท้ังนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีใชไป
ตามจริงในพื้นที่ดังกลาวในอัตราเดียวกันกับที่ เรียกเก็บจากผู เชาและ
ผูรับบริการภายในอาคาร 

สิทธิในการใหบริการ
สาธารณูปโภค 

เพื่อตอบแทนการที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงรับผิดชอบชําระคาบริการ
สาธารณูปโภค อันไดแก น้ําประปาและไฟฟา("สาธารณูปโภค") ท่ีใชใน
โครงการฯ ท่ีกองทุนรวมลงทุนใหกับหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภค
ดังกลาวแตเพียงผู เดียว  กองทุนรวมจึงตกลงใหสิทธิผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเปนผูใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชาภายในโครงการฯ 
โดยมีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1.  ผู บ ริห ารอสั งหาริ มทรัพย ตกลงรั บผิ ดชอบชํ า ร ะค าบริ ก า ร

สาธารณูปโภคทั้งหมดของโครงการฯ ท่ีกองทุนรวมลงทุนใหแก
หนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวดวยตนเองแตเพียงผูเดียว 

2.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคที่ใช
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โด ยผู เ ช า จ า กผู เ ช า ด ว ย ตน เ อ ง เ พื่ อ เ ข า บั ญชี ข อ ง ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยเอง 

3.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจาก
ผูเชาตามอัตราที่ไดมีการเรียกเก็บอยูกอนที่จะมีการทําสัญญาวาจาง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

4.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคที่ใช
ในพื้นที่สวนกลางและพื้นที่สวนอื่นของโครงการฯ ท่ียังไมมีผูใดเขา
ครอบครองจากกองทุนรวมตามเงื่อนไขดังนี้ 

 (1) ในกรณีท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีกําไรจากการใหบริการ
สาธารณูปโภค (คิดคํานวณจากรายไดท้ังหมดที่เรียกเก็บจากผู
เช าภายในโครงการ  หักดวยรายจ าย ท้ังหมดที่ ผูบริหาร
อสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ชํ า ร ะ ใ ห แ ก ห น ว ย ง า นที่ ใ ห บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงไมเรียกเก็บ
คาบริการสาธารณูปโภคที่ใชในพื้นที่สวนกลางและพื้นที่สวน
อื่นของโครงการฯ ท่ียังไมมีผูใดเขาครอบครองจากกองทนุรวม  
นอกจากนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงชําระสวนแบงกําไรที่
ไดรับจากการใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวใหแกกองทุน
รวมในอั ต ร า ร อ ยละ  50 ของกํ า ไ ร จ ากก า ร ให บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภคขางตน  

(2)  ในกรณีท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีคาใชจายสวนเกินจากการ
ใหบริการสาธารณูปโภค (คิดคํานวณจากรายไดท้ังหมดที่เรียก
เก็บจากผูเชาภายในโครงการ หักดวยรายจายท้ังหมดที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยชําระใหแกหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภค
แลวปรากฏวารายจายสูงกวารายได) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตก
ลงเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคที่ใชในพื้นที่สวนกลางและ
พื้นที่สวนอื่นของโครงการฯ ท่ียังไมมีผูใดเขาครอบครองจาก
กองทุนรวมในอัตราเดียวกันกับที่ ชําระใหแกหนวยงานที่
ใหบริการสาธารณูปโภค แตรวมจํานวนเงินที่ เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้งสิ้นจะไมเกินกวาจํานวนสวนตางของรายจาย
ท้ังหมดที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยชําระใหแกหนวยงานที่
ใหบริการสาธารณูปโภคไปตามจริงหักดวยรายไดท้ังหมดที่เรียก
เก็บจากผูเชาภายในโครงการ 

 อยางไรก็ตาม การเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคเพิ่มเติมจาก
กองทุนรวมตามวรรคแรกขางตนอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้  
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(ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงจะไมเรียกเก็บคาบริการ
สาธารณูปโภคเพิ่มเติมจากกองทุนรวมสําหรับคาใชจาย
สวนเกินจากการใหบริการสาธารณูปโภคที่เกิดข้ึนในป พ.ศ.
2556 – 2557 

(ข) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงจะเรียกเก็บคาบริการ
สาธารณูปโภคเพิ่มเติมจากกองทุนรวมสําหรับคาใชจาย
สวนเกินจากการใหบริการสาธารณูปโภคที่เกิดข้ึนในป พ.ศ.
2558 ไมเกินกวา 7,540,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนสี่หมื่น
บาท) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ท้ังนี้ การเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคขางตนใหคิดคํานวณเปนรายเดือน 
หมายเหต ุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เจาของอาคารเคพีเอ็น ทาว

เวอร มีคาใชจายคาสาธารณูปโภคสวนเกินจากรายไดจาก
การใหบริการสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บจากผูเชาอาคาร
ในอัตราเฉลี่ยเปนจํานวนเงินประมาณ 900,000 บาท (เกา
แสนบาท)ตอเดือน 

5.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิปรับข้ึนอัตราคาบริการที่จะเรียกเก็บ
จากผูเชาไดตามการปรับข้ึนอัตราคาบริการของหนวยงานที่ใหบริการ
สาธารณูปโภคดังกลาว 

6. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองไมเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภค
จากผูเชารายใหมในอัตราที่สูงเกินสวนโดยไมมีเหตุอันควร 

7. ในกรณีท่ีภาษีโรงเรือนและที่ดินที่กองทุนรวมมีหนาท่ีจะตองชําระใน
สวนของโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอรสําหรับปพ.ศ. 2556 – 2558 
มีจํานวนเกินกวา 7,500,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) ตอป  
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกลงเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินในสวนที่เกินกวาจํานวนขางตนดังกลาวแทนกองทุนรวมแตเพียง

ผูเดียว2 

                                                  
2
 บริษัทจัดการมีความเห็นวา แมวาภายหลังจากป พ.ศ.2558 เปนตนไป ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสวนตางจากกองทุนรวมไดในอัตราที่เกิดข้ึน

ตามจริง รวมถึงกองทุนรวมมีหนาที่จะตองรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดินเต็มจํานวนก็ตาม แตผลตอบแทนสุทธิที่กองทุนรวมจะไดรับจากการลงทุนในโครงการ
อาคารเคพีเอ็นทาวเวอรภายหลังจากป พ.ศ.2558 เปนตนไปจะไมลดลง หรือหากลดลงก็เปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญเนื่องจากกองทุนรวมมีสิทธิทยอยปรับอัตราคาเชาพื้นที่
เพิ่มข้ึนตามอัตราตลาดสําหรับการตออายุสัญญาเชาของผูเชารายเดิม รวมถึงผูเชารายใหมของโครงการ นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถระบุเงื่อนไขในสัญญาเชาใหผูเชา
โครงการเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกองทุนรวมได และในสวนคาบริการสาธารณูปโภคนั้น ผูบริหารอสังหาริมทรัพยก็มีสิทธิปรับอัตรา
คาบริการที่จะเรียกเก็บจากผูเชาของโครงการเพิ่มข้ึนไดและยอมเรียกเก็บสวนตางคาบริการสาธารณูปโภคจากกองทุนรวมนอยลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการไดจัดใหมีรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบแกกองทุนรวมในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมไดเปนผูรับภาระคาใชจายสวนเกินของคาสาธารณูปโภคและคาใชจายที่เกี่ยวของที่เกิดข้ึนในปแรกที่
กองทุนรวมเขาลงทุน รายละเอียดปรากฏตามรายงานในภาคผนวก 
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ระยะเวลาของสัญญา 

 

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นของสัญญานี้  คูสัญญาตกลงใหผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้เปน
ระยะเวลา 15 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก และภายหลังจาก
ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว หากผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยผานตามเกณฑการพิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย กองทุนรวมจะตออายุสัญญาออกไปอีกเปนระยะเวลา 15 ป 
โดยกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขอื่นๆ ไมดอยไปกวาท่ีระบุไวในสัญญา
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยฉบับนี้ 

การพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของ
ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมจะพิจารณาผลการดําเนินงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตาม
เงื่อนไขดังนี้ 

(1) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(2) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปนับตั้งแตป พ.ศ.
2557 เปนตนไปตลอดอายุของสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ฉบับนี้ 

กองทุนรวมอาจพิ จ ารณา เลิ กสัญญาฉบับนี้ โดยแจ ง ให ผู บริห าร
อสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  30 วัน หาก
ปรากฏวา 

(ก)  รายไดจากการดําเนินงานโดยเฉลี่ยในชวงระยะเวลาการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานตามรอบที่กําหนดขางตนนั้น ๆ ต่ํากวา (1) รอยละ 75 ของ
รายไดจากการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2555  ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2555  สําหรับการประเมินผลงานในปแรก (สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556) โดยเฉลี่ยตามสวนของระยะเวลาเทาท่ีมีการปฏิบัติ
หนาท่ีตามจริง หรือ (2) รอยละ 75 ของประมาณการรายไดจากการ
ดําเนินงานโดยเฉลี่ยตามแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจาก
กองทุนรวมในแตละปสําหรับการประเมินผลงานในรอบป พ.ศ.2557 
เปนตนไป    

 หรือ 

(ข)  อัตราการเชา (Occupancy Rate) พื้นที่ของอาคารโดยเฉลี่ยในชวง
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบที่กําหนดขางตนนั้น 
ๆ ต่ํากวา (1) รอยละ 50 ของพื้นที่เชาท้ังหมดของอาคารในระหวางวันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556   หรือ (2) 
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รอยละ 50 ของพื้นที่เชาท้ังหมดของอาคารในแตละปสําหรับชวง
ระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ.2557 เปนตนไป  

กองทุนรวมอาจขอใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยจัดเตรียมเอกสารขอมูล
รายไดจากการดําเนินงานในปแรก หรือขอมูลประมาณการรายไดจากการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากกองทุนรวม
ในแตละป หรือขอมูลรายไดจากการดําเนินงานโดยเฉลี่ยในชวงระยะเวลา
การพิจารณาผลการดําเนินงานตามรอบที่กําหนดไว โดยผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะตองจัดเตรียมเอกสารขอมูลดังกลาวใหแกกองทุนรวม 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 

การเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้อาจถูกยกเลิกไดโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ
ใด ๆ ดังตอไปนี้ ท้ังนี้ ใหคูสัญญาที่เกี่ยวของแจงการบอกเลิกสัญญาใหแก
คูสัญญาฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน 

1.  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูก
ศาลสั่งใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระ
บัญชี  

(ข)  มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอศาล
หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถ
ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการชําระหนี้หรือปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี้  

(ค) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน และ/หรือ
ผูบริหารในสวนที่เปนสาระสําคัญและไดกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้  

(ง) หากผลกําไรสุทธิประจําปท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจัดการและบริหาร
อสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในรอบปบัญชีใด ๆ 
ต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนกําไรสุทธิตามที่ระบุไวในแผนการ
ดําเนินงานประจําปท่ีกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติ  

(จ) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดในสัญญา
ฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับการเงินของกองทุนรวมโดยจงใจหรือ
โดยทุจริต  
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2. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิเลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการไมบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม และหนังสือช้ีชวนอันเปนผลใหเกิด
ความเสียหายตอกองทุนรวมหรือโครงการอยางมีนัยสําคัญ  

3. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิ เลิกสัญญาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้  

(ก) กองทุนรวมเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ  “การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหเลิก
กองทุนรวม   

(ข) ทรัพยสินถูกทําลายทั้งหมดหรือไดรับความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญและกองทุนรวมไมประสงคท่ีจะจัดหาประโยชนใน
โครงการดังกลาวอีกตอไป อันเปนผลใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ไมสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ไดอีก
ตอไป 

(ค) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของอันทําใหคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนในสวนที่ เปน
สาระสําคัญของสัญญานี้  

(ง)  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามที่ระบุไวใน
สัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติตามหนาท่ีดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ 
หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและคูสัญญาดังกลาวไมดําเนินการแกไข
เหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจาก
คูสัญญาฝายท่ีไมผิดสัญญาเปนลายลักษณอักษร  

(จ) กองทุนรวมไดดําเนินการขาย โอน หรือจําหนายโครงการ 

 

(4) สัญญาตกลงกระทําการ 

คูสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น (“กองทุนรวม”) 

บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (“เคพีเอ็น กรุป”) และบริษัท ซีบี
เอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (รวมเรียกวา “กลุมเคพีเอ็น”) 
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การถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวม 

1. กลุมเคพีเอ็นและ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของกลุมเคพีเอ็นและ/หรือผู
ถือหุนของเคพีเอ็น กรุปซึ่งถือหุนในเคพีเอ็น กรุป ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึน
ไป ตกลงจะถือครองหนวยลงทุนของกองทุนรวม ไมต่ํากวารอยละ 25 
ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม (ไมรวม
กรณีการเพิ่มทุน) เปนระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรก ท้ังนี้ สัดสวนการถือครองหนวยลงทุนโดยบุคคลดังกลาว
ท้ังหมดรวมกันจะไมเกินกวา 1 ใน  3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด และจะตองไมเกินจํานวนตามที่กําหนดไวใน
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยวันแรก จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ปตามขอ 1 ขางตน 
ผูถือหนวยลงทุนตามขอ 1. ตกลงจะไมจําหนาย จาย โอนกรรมสิทธิ์ 
หรือกอภาระผูกพันใดๆ ในหนวยลงทุนดังกลาว เวนแตไดรับความ
ยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม   

การค้ําประกัน เคพีเอ็น กรุป ตกลงค้ําประกันการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิด รวมตลอด
ถึงการชําระเงินหรือหนี้ใด ๆ ของบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัดตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร สัญญาซื้อขายงาน
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ  รวมถึงสัญญาแตงตั้งผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย  

ขอตกลงเกีย่วกบั
ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

เคพีเอ็น กรุป ตกลงจะปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
โครงการเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 15 ป ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว
ในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้  เคพีเอ็น กรุป ตกลงจัดหา
ทีมจัดการบริหารโครงการที่ประกอบดวยบุคคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยสินเขาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากกองทุนรวม ซึ่ง ณ วันที่คูสัญญาเขาทําสัญญาฉบับนี้ เคพีเอ็น 
กรุปตกลงวาจางบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการ
ดังกลาว 

ขอตกลงไมประกอบ
ธุรกิจแขงขัน 

เคพีเอ็น กรุป ตกลงและรับรองตอกองทุนรวมวา ภายในระยะเวลา 5 ปนับ
จากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกเปนตนไป เคพีเอ็น กรุป  ผูถือหุน
ของเคพีเอ็น กรุป ซึ่งถือหุนในเคพีเอ็น กรุป ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป และ
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บริษัทในเครือของเคพีเอ็น กรุป ตกลงเกี่ยวกับการไมแขงขันกับกิจการของ
กองทุนรวมดังตอไปนี้ 

ก. ไมประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับการบริหารอาคารเค
พีเอ็น ทาวเวอร ภายในพื้นที่รัศมี 5 ตารางกิโลเมตรรอบ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 

ข. เคพีเอ็น กรุป จะดําเนินการให บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศ
ไทย) จํากัด  เขาทําขอตกลงยอมรับในการไมประกอบ
กิจการแขงขันกับกิจการของโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอรตามเงื่อนไขในขอ ก.  ตลอดระยะเวลาของสัญญา
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

สิทธิปฏิเสธกอนใน
การลงทุนในอนาคต 
(Right of First 
Refusal) 

กลุมเคพีเอ็นตกลงตอกองทุนรวมเกี่ยวกับสิทธิปฏิเสธกอนในการลงทุนใน
อนาคต ดังตอไปนี้ 
 

ก. กลุมเคพีเอ็นตกลงวากองทุนรวมจะไดรับสิทธิปฏิเสธ
กอนในการลงทุนในอนาคตจากกลุมเคพีเอ็นสําหรับ
โครงการอาคารสํานักงานที่กลุมเคพีเอ็นหรือบริษัทใน
เครือของกลุมเคพีเอ็นเปนเจาของกรรมสิทธิ์เฉพาะใน
กรณีท่ีกลุมเคพีเอ็นหรือบริษัทในเครือของกลุมเคพีเอ็น
ประสงคท่ีจะจําหนาย ใหเชา และ/หรือโอนสิทธิการเชา
สําหรับทรัพยสินดังกลาวใหแกบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเปน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีมีการเสนอขายหนวยลงทุน
เปนการทั่วไป (ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภทเดียวกันกับ
กอ งทุ น ร วม )  หรื อกอ งทรั สต เ พื่ อ ก า รล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust : REIT)
โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิซื้อ เชา และ/หรือรับโอนสิทธิ
การเชาทรัพยสินดังกลาวและกองทุนรวมตองชําระ
คาตอบแทนใหแกกลุมเคพีเอ็นหรือบริษัทในเครือของ
กลุมเคพีเอ็น  

 
ข. สิทธิปฏิเสธกอนที่กองทุนรวมไดรับนั้นมีกําหนดเวลา

เทากับระยะเวลาการดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุน
ตามที่กําหนดขางตน (ระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่กองทุน
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รวมเขาลงทุนครั้งแรก) 

ค. หากในอนาคตกองทุนรวมไดมีการแปลงสภาพเปน
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate 
Investment Trust : REIT) แลว สิทธิปฏิเสธกอนตาม
เงื่อนไขดังกลาวจะไดรับโอนไปดวย  โดยใหมีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของของ ”REIT” ซึ่งจะไดออกมาบังคับ
ใชในขณะนั้น 

หมายเหตุ หลังจากที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.

49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ฉบับลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2555 มีผลใชบังคับ (มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป) การลงทุนในทรัพยสิน
อื่นเพิ่มเติมภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จะทําได
ตอเมื่อท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติดวยคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมดใหแปลงสภาพกองทุนรวมเปน REIT แลวเทานั้น 

ขอตกลงในการ
อนุญาตใหใชชื่อทาง
การคาและทรัพยสิน
ทางปญญา 

เคพีเอ็น กรุป ตกลงอนุญาตใหสิทธิโดยมิใชสิทธิขาดแตเพียงผูเดียว (Non-
Exclusive Right) แกกองทุนรวมในการใชเครื่องหมายการคา ช่ือทางการคา 
และ/หรือเครื่องหมายบริการ “เคพีเอ็น” หรือ “KPN” เพื่อการดําเนินกิจการ
ของกองทุนรวมในประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับโครงการอาคารเคพีเอ็น 
ทาวเวอร โดยไมคิดคาตอบแทนเพิ่มเติม ท้ังนี้ ในกรณีท่ีจําเปน กองทุนรวม
และเคพีเอ็น กรุป ตกลงเขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิเปนลายลักษณอักษร
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่คูสัญญาทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน 

ขอตกลงเกีย่วกบั
คาใชจายในการจัดต้ัง
กองทุนรวม 

เคพีเอ็น กรุปตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดตั้ง
กองทุนรวม และการออกและเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับการลงทุนครั้ง
แรกของกองทุนรวมทั้งหมดแตเพียงผูเดียว ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาวตองเปน
คาใชจายท่ีเกี่ยวของและเปนจําเปนในการจัดตั้ง และการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในกรณีปกติตามที่กองทุนรวม
มีหนาท่ีจะตองชําระภายในป พ.ศ.2556 เทานั้นและตองไมมีลักษณะเปน
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือการบริหารทรัพยสินของกองทุน
รวม  
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กองทุนรวมและเคพีเอ็น กรุปรับทราบตรงกันวาคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดตั้งกองทุนรวม และการออกและเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 50 ลานบาท  

 

4. กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในอนาคตอยางไร 

สําหรับการลงทุนในอนาคต  บริษัทจัดการโดยผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม 
และ/หรือ ปรับการลงทุน (ปรับ portfolio) โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพย ใหกับกองทุนรวม 
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต 
ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของโครงการ และนโยบายการลงทุนที่ระบุไวในโครงการนี้   

อนึ่ง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนรวมโดยรวมเปนสําคัญ และการ
ลงทุนของกองทุนรวมจะเปนไปตามขอบเขตที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

 

การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทนุรวมเขาลงทุน 

วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร  

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก โดยการนํา
พื้นท่ีสํานักงานและพื้นที่รานคา  (ยกเวนพื้นที่สวนกลาง)ออกใหเชา  และนําพื้นที่โฆษณาออกจัดหา
ผลประโยชนโดยใหผูเชาอาคารและ/หรือบุคคลภายนอกเชาเพื่อการโฆษณา โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะ
เปนผูดําเนินการดูแลผูเชารายเดิม และจัดหาผูสนใจที่จะเชาพื้นที่อาคารและ/หรือพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
อัตราการเชาพื้นที่ โดยอาศัยชองทางการขาย เชน เครือขายและหรือพันธมิตรของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
บริษัทนายหนา หรือการทําโฆษณาเผยแพรตามสื่อตางๆตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกนั้น กองทุนรวมจะเขาเปนคูสัญญาภายใตสัญญาเชาอาคาร
สํานักงานและสัญญาเชาพื้นที่รานคา สัญญาการใหบริการงานระบบและสาธารณูปโภค รวมท้ังเชาพื้นที่
โฆษณาแทนเจาของอสังหาริมทรัพยเดิม ในฐานะผูใหเชาและผูใหบริการสาธารณูปโภค ซึ่งสัญญาดังกลาวเปน
สัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขสัญญาคลายคลึงกันสําหรับผูเชาทุกราย อาทิ การกําหนด
ระยะเวลาการเชาและการใหบริการ ซึ่งสวนใหญมีกําหนดระยะเวลา 3 ป การกําหนดใหผูเชาวางเงินมัดจําและ
ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีผูเชาผิดสัญญา เปนตน ท้ังนี้ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะผูขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมและคูสัญญาเดิมตามสัญญาเชาพื้นที่ สัญญาใหบริการและสัญญาตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกจะประสานงานกับคูสัญญาเดิมเพื่อดําเนินการ 
เปลี่ยนตัวคูสัญญาจากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด เปนกองทุนรวม และ/หรือดําเนินการยกเลิกสัญญา
เดิมทุกฉบับ และจัดใหผูเชา ลูกคา และ/หรือคูสัญญาเดิมทุกรายเขาทําสัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมซึ่งมี
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รายละเอียดดังกลาวขางตน รวมถึงโอนเงินมัดจําและเงินประกันทั้งหมดที่ไดรับจากผูเชาอาคารใหแกกองทุน
รวม ภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนเปนที่เรียบรอยแลว 

ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยปจจุบัน” 
 

การประกันภัย 

กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร 

ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 เจาของอสังหาริมทรัพย ไดจัดใหมีการทําประกันภัย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

(1) ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (รวมถึงความคุมครองในกรณีน้ําทวม ภัยการเมือง แผนดินไหว และ
ภัยธรรมชาติ) 
 
ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกันภัย จํานวน 1,644,000,000 บาท 
บริษัทประกันภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 

(2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
    
ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกันภัย จํานวน 140,000,000 บาท 
บริษัทประกันภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 

(3) ประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
 

ระยะเวลาการประกันภัย วันที่ 1 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 
วงเงินประกันภัย จํานวน 10,000,000 บาท 
บริษัทประกันภัย  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
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ท่ีมา :  ขอมูลจาก บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด 
 
บริษัทจัดการมีความเห็นวา ในปจจุบันการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินนาจะเพียงพอแลวเนื่องจากวงเงินความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนใกลเคียงกับราคาประเมินของทรัพยสินกอนหักคาเสื่อมราคา  โดยมูลคา
ตนทุนทดแทน (Replacement Value) ของทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งประเมินโดย บริษัท ไนทแฟรงค 
ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 
2556 อยูท่ี  1,643 ลานบาท และ 1,696 บาท ตามลําดับในสวนของประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็มีวงเงินความ
คุมครองเทียบเทารายรับคาเชาท่ีคาดวาจะไดรับภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยรายไดท่ีขาดไปในกรณี
ท่ีตองมีการปดซอมแซมทรัพยสิน และในสวนของการประกันภัยความรับผิดของบุคคลภายนอกนั้น เนื่องจาก
ทรัพยสินมีการใชประโยชนเปนอาคารสํานักงาน ซึ่งมิไดมีความเสี่ยงภัยสูงเมื่อเทียบกับทรัพยสินที่นําไปจัดหา
ผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น วงเงินความคุมครองจํานวนดังกลาวจึงเปนจํานวนที่เหมาะสมแลว 
 

ท้ังนี้ หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยแลว บริษัทจัดการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเอา
ประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกซึ่งประกอบดวยการประกันภัยดังตอไปนี้  

(ก)  การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท   

(ข)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ  

(ค)  การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

จุดเดนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมนี้มีจุดเดนในการลงทุนในเรื่องใดบาง 

บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังนี้ 

โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเปนอาคารสํานักงานที่ต้ังอยูในทําเลที่มีศักยภาพ  มีการคมนาคมที่สะดวก  
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร เปนอาคารสํานักงานซึ่งตั้งอยูอยูติดถนนพระรามเกา สามารถเขาออกได
หลายทางทั้งทางถนนพระรามเกา หรือเขาทางแยกเหมงจาย หรือเขาทาง ถนนเทียมรวมมิตร และหางจาก
สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที ใกลทางขึ้นลงทางดวนหลายสาย เชน ช้ันที่ 1 (พระรามเกา-ดินแดง), 
ช้ันที่ 2 (รามอินทรา-อาจณรงค), ทางดวนพระรามเกา-ศรีนครินทร และใกลทางดวนพิเศษเชื่อมตรงไป
บางนา ชลบุรี  อีกทั้งอยูไกลสถานที่สําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ศูนยการคา สถานที่ราชการ 
ธนาคารและโรงพยาบาล  

 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรอยูใกลสถานีรถไฟใตดิน สําหรับโครงการรถไฟใตดินในอนาคต  
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โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรตั้งอยูในแนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี ซึ่ง
เปนระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดหนัก (Heavy Rail) โดยจากจุดเริ่มตนถึงสถานีคลองบานมาจนถึง
จุดสิ้นสุดโครงการมีนบุรี แนวเสนทางเริ่มตนที่สถานีบางขุนนนท จากนั้นจะวิ่งไปตามแนวเขตรถไฟสาย
บางกอกนอย ผานโรงพยาบาลศิริราช ลอดใตแมน้ําเจาพระยาบริเวณเชิงสะพานพระปนเกลา ผานใตถนน
ราชดําเนิน แลวเบ่ียงใชแนวถนนหลานหลวง ผานยมราช แลวเขาสูแนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเขาถนนราช
ปรารภถึงดินแดง แลวเลี้ยวไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผานศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เลี้ยว
ขวาไปเชื่อมกับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ท่ีสถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย แลวเบ่ียง
เขาแนวถนนพระราม 9 ตัดผานถนนประดิษฐมนูธรรม แลวเลี้ยวซายเขาถนนรามคําแหง ผานแยกลําสาลี 
ตัดผานถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดท่ีจุดตัดกับถนนสุวินทวงศบริเวณมีนบุรี ซึ่งจุดท่ีตั้งของโครงการ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรอยูระหวางสถานีท่ี 14 (รฟม.) และสถานีท่ี 15 (ประดิษฐมนูธรรม) โดยคาดวา
โครงการรถไฟใตดินดังกลาวจะกอสรางและเสร็จและเปดใหบริการภายในป 2562 นี้ ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเชาอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรและเพิ่มมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก 

 
โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรเปนสํานักงานซึ่งไดรับการบริหารงานที่เนนดานคุณภาพ 

โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรไดรับการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และระบบเตือนภัยตามมาตรฐานสากล ประกอบไปดวย ระบบกลอง CCTV ระบบปองกัน
อัคคีภัย ในสวนของระบบลิฟทโดยสารและลิฟทบริการไดมาตรฐานและมีจํานวนเพียงพอตอการ
ใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีชางซอมบํารุง เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงที รวมทั้งมีเจาหนาท่ีดูแล
รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด เพื่อคอยดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของ
อาคาร และยังมีทีมงานที่ตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณตาง ๆ เชน ลิฟท ระบบปองกัน
อัคคีภัย อยางสม่ําเสมอ และตามระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรฐานของอาคารสํานักงานทั่วไป  

การใหบริการและการบริหารอาคารสํานักงานภายใตแบรนดชั้นนํา ที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป 
กองทุนรวมจะมอบหมายใหบริษัท  เคพี เอ็น  กรุป  คอรปอเรชั่น  จํากัด  ทําหนา ท่ี เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด เปนหนึ่งในบริษัทชั้นนํา เปนที่รูจัก
โดยทั่วไป มีธุรกิจในกลุมท่ีหลากหลาย อาธิเชน  ธุรกิจสถาบันสอนดนตรีภายใตแบรนดเคพีเอ็น การ
ประกวดรองเพลงถวยพระราชทานโดยบริษัท เคพีเอ็น อวอรด จํากัด ธุรกิจรายการทีวีโดยบริษัท กัทส เอ็น
เตอรแทนเมนท จํากัด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยมีโครงการอาคารชุดท่ีอยูในการพัฒนาของกลุม
ธุรกิจเคพีเอ็น เชน โครงการ Capital I และโครงการ Capital II เปนตน 
 

บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดซ่ึงเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูที่มีประสบการณ ในดานการ
พัฒนา บริหาร และใหเชาพ้ืนที่ อาคารสํานักงาน  

บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด มีทีมงานที่เปนผูบริหารทรัพยสินในโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอร มาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งโครงการประสบความสําเร็จเปนอยางดีในปจจุบัน โดยท่ีบริษัท 
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เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด จะวาจางบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการและจัดการทางดานวิศวกรรม
อาคาร การบริการตางๆ รวมท้ังการทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เปนตน ท้ังนี้ ภายหลัง
จากที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในโครงการพีเอ็น ทาวเวอร แลว เพื่อประโยชนของกองทุนรวมตอไป  

 
มีผูเชาที่หลากหลาย รวมถึงผูเชาประจําที่มีความมั่นคง 

เนื่องจากผูเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกมีหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งเปนการกระจายความ
เสี่ยงของรายไดท่ีจะไดรับจากผูเชา โดยผูเชาสวนใหญเปนบริษัทไทยที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ยังมีผูเชากลุม
บริษัทในเครือเคพีเอ็นเปนผูเชาประจําแลวสวนหนึ่งซึ่งชวยลดภาระในการจัดหารผูเชาอาคารสํานักงาน
ของกองทุนรวมไปบางสวน ปจจัยเหลานี้ยอมจะชวยสงผลดีตอผลประกอบการอาคารสํานักงานของ
กองทุนรวม  
 

มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งจากการบริหารทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก 
และจากการลงทุนของกองทนุรวมในอนาคต 

ดวยทําเลที่ตั้งโครงการและศักยภาพของทรัพยสินของโครงการ อยูติดถนนหลักซึ่งเปนเสนทางคมนาคม
เขาสูศูนยกลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร หรือเสนทางไปสูสนามบินสุวรรณภูมิ   อยูใกลจุดข้ึนลงทางดวน 
และไดรับประโยชนจากโครงการระบบโดยสารขนสงมวลชนรถไฟฟาใตดินในอนาคต ประกอบกับอัตรา
คาเชาอยูในระดับที่ไมสูงมาก จึงเปนจุดเดนและขอดีท่ีทําใหมีความมั่นใจวาจะสามารถหาผูเชาเพิ่มและ
ปรับอัตราคาเชาเพิ่มข้ึนไดในอนาคต และจะสงผลใหกองทุนรวมจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงข้ึนได 
นอกจากนี้ ในอนาคตนักลงทุนยังอาจไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนจากการเขาลงทุนของกองทุนรวมใน
ทรัพยสินอื่น ท้ังนี้เปนไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวในหัวขอการลงทุนในอนาคต ของรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี้ 
 

ขอมูลที่สําคัญอื่นๆของกองทนุรวม 

1. นักลงทุนจะไดอะไรจากการลงทุน 

 นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล และอาจจะไดรับกําไรจากการเสนอขาย
หนวยลงทุน ในตลาดหลักทรัพยหลังจากที่มีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลอยางไร  

2.1 นโยบายการจายเงินปนผล 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรตามเกณฑท่ีสามารถจายเงินปนผลได กองทุนรวมมีนโยบายการจาย 
เงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกิน  4 ครั้งตอป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 (1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี 
ท้ังนี้ “กําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว” หมายความวากําไรสุทธิท่ีหักกําไรที่ยังไมเกิดข้ึน 
(unrealized gain) จากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

 (2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปน
ผลใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

 ท้ังนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น 

กรณีการจายเงินปนผลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล และจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 90 วันนับ
แตวันสิ้นรอบปบัญชี หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น แลวแตกรณี  

กรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล 

บริษัทจัดการจะประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล และจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 30 วันนับ
แตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษร และ
หากบริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาที่ไดประกาศ
กําหนดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะชําระดอกเบี้ยไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวย 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล การกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งหากเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางรอบระยะเวลาบัญชีใดมี
มูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้น และให
สะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลท่ีจะใหมีการจายในงวดถัดไป 

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว  
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เวนแต กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฏหมาย ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้น  

2.2 วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

 2.2.1 ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการ
จายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายหากปรากฏ
วามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาอัตราท่ี
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นจะไม
มีสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะในสวนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่ประกาศฯ กําหนด 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในหัวขอขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

 2.2.2 บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผล และอัตราเงินปนผลผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(1) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน หรือ 

(2) ทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ หรือ 
(3) ผานเว็บไซดของบริษัทจัดการ หรือ 
(4) ประกาศในหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับ  

 2.2.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายตามระยะเวลาที่
ระบุไวในขอ 2.1 ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 หรือ
อัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เวนแตผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจงเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัท
จัดการเพื่อดําเนินการเปนอยางอื่นภายใน 3 วันนับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน 

 2.2.4 บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และ
สงทางไปรษณียตามที่อยูท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน หรือนําเงิน
ฝากเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะเปนผู
รับภาระคาธรรมเนียม คาใชจายในการโอนเงินที่เกิดข้ึน และภาระความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวจากจํานวน
เงินที่จะสงให 
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 2.2.5 ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ
เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวน
ดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 
 

3. กองทุนรวมนี้มีนโยบายการกูยืมเงินอยางไร 

ในการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ท้ังนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม 
และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการ
เชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมท่ีจะใชหาผลประโยชน 

(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือท่ี
กองทุนรวมมีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนการ
กูยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือ
กอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการ
กองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาท่ีเหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีท่ี
ตอมาภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการ
กูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืม
เงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการกูยืมเงินไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด โดย
การประชุมท่ีมีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีทําข้ึนเปน
ลายลักษณอักษร โดยหากเปนการขอมติเพื่อกูยืมเงินเพื่อดําเนินการตาม (1)(ค) หามมิใหบริษัท
จัดการนับจํ านวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนได เสียในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมรวมในมติดังกลาว 

อยางไรก็ดี ในปจจุบันกองทุนรวมยังไมมีนโยบายในการกูยืมเงินดังกลาว 



 

 41 

 
 

 

4. นักลงทุนสามารถซื้อ-ขายหนวยลงทุนไดที่ใด 

ภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นักลงทุนสามารถซื้อ หรือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งเปนตลาดรองของกองทุนรวมได  

5. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนอยางไร 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาว
แลว ใหถือวาการดําเนินการนั้นไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

5.1 กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดดังนี้  

 5.1.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด  ยกเวนเปนกรณีดังตอไปนี้ 

  (1) เปนบุคคลดังตอไปนี้ซึ่งถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

   (ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

   (ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 

   (ค) บุคคลอื่นใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมี
เหตุจําเปนและสมควร 

  (2) เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการ
จัดจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนที่รับไว
ในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดไมเกิน 1 ป
นับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

 5.1.2 เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของ
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จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 5.1.3 เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังนี้ กองทุนรวมจึงตองมี
ผูลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวท้ังหมด 

  (1) ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

  (2) ลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ท้ังนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดท่ี
กองทุนรวมลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดท่ีถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวใน
อาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดท้ังหมด
ในอาคารชุดนั้น 

5.2 ภายใตบังคับขอ 5.3 และขอ 5.4 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด  
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรู
หรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 

 (2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกิน
กวา 1 ใน 3ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 (4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

5.3 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดเปนบุคคลตามขอ 5.1.1(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรู
หรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 

 (2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 
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 (3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 (4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

5.4 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา  1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 5.1.1(2) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตท้ังนี้ไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน 

 (1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรู
หรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 

 (2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ ใหบริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดังกลาวไดเฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวท้ังหมด 

 (3) จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

5.5 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวาผู ท่ีเคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว ถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด  
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 5.2 โดยอนุโลม 

5.6 การพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.5  ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทํา
สัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล 

5.7 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็น
หรือตกลงกับบุคคลอื่น  อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม 

5.8
  

บริษัทจัดการจะดําเนินการกับเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 5.2 (3) ขอ 
5.3 (3) และขอ 5.5 ใหเปนของแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนรับทราบและยินยอมให
ดําเนินการแลว โดยบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของ
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กองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมจนกวาจะไดยกเงิน
ดังกลาวใหแกแผนดิน 

6. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิประโยชน อยางไร 

6.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ และวธิีการท่ีระบุไวในโครงการนี้  

6.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แกไขวิธีการจัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในโครงการนี้บริษัท
จัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวในโครงการนี้ 

ท้ังนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

6.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ระบุไวในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวม
เฉพาะเมื่อเลิกโครงการเทานั้น  

6.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และ
หลักเกณฑท่ีระบุไวในโครงการนี ้

6.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

(1)  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(2) สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 
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ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในโครงการนี้ และการ
นับมติดังกลาว จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวในโครงการนี้ 

(3) สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีระบุไวในโครงการ 

7. รายชื่อหรือลักษณะผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอการจัดสรรหนวยลงทุน 

8. บริษัทจัดการ ผูบริหารของบริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือกลุมบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธกับเจาของหรือผูเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนจะลงทุนหรือไม อยางไร 

บริษัทจัดการ ผูบริหารของบริษัทจัดการ ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสินที่
ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ไมมีความสัมพันธกับเจาของหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะแตงตั้งบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด เพื่อทําหนาท่ีเปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน ท้ังนี้ บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด มีความเกี่ยวของกันในสวนของกรรมการผูมีอํานาจ
และผูถือหุนรายใหญ ซึ่งกรรมการบางสวนของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ปฏิบัติหนาท่ีเปน
กรรมการใน บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด (ไดแก นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย และนายระวี ธาตุนิยม) โดย 
นายกฤษณ ณรงคเดช เปนผูถือหุนรายใหญท้ังในบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เคพีเอ็น 
กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (รอยละ 99.97 และรอยละ 41.25 ตามลําดับ) 

9. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

1) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เชน ภาวะเงินเฟอการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

2)  ความผันผวนของเหตุการณใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอประเทศอยางมีนัยสําคัญอาจสงผลในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ของกองทุนรวมในทายท่ีสุด 

3)  ผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ ตออสังหาริมทรพัยท่ีกองทุนรวมลงทุน 
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4)  ความผันผวนของราคาซื้อ-ขายหนวยลงทุนและสภาพคลองในการซื้อ-ขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได 

 
10. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกัน

อยางไร 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความแตกตางจากกองทุนรวมอื่นๆ เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตอง
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุก
ตัวอยูในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนเทานั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนจึงข้ึนอยูกับผลประกอบการ
จากการใหเชา และ/หรือผลดําเนินงานในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนเปนหลัก ในขณะที่กองทุน
รวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ ซึ่งเปนการกระจาย
ความเสี่ยง อยางไรก็ตาม แมวาหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจจะมีความผันผวนของราคา
หลักทรัพยท่ีนอยกวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยท่ัวไป ผูลงทุนควรจะตระหนักถึงปญหาสภาพคลองในการ
ซื้อขายหนวยลงทุน อันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดวย  

 

วิธีการเสนอขาย จองซื้อและจดัสรรหนวยลงทุน 

วิธีการเสนอขาย และจองซื้อหนวยลงทุนเปนอยางไร 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ท้ังนี้              
ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

1.  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

1.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ได
ท่ีบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

 ระหวางวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2556   
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โดยจองซื้อผาน: 

 บริษัทจัดการ:  ระหวางเวลา  8.30 – 15.30 น. 

 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย:  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหวางเวลา 8.30 น. หรือเวลา
เปดทําการของแตละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. 

2.  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

 ราคาขายหนวยลงทุน เทากับ 10 บาท (สิบบาท) ตอหนวย 

2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

  ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  ดังนี้ 
 (1)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
(2)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
(3)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิ

การเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคล
เดียวกัน ดังตอไปนี้ 
(ก)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 

50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีเขา
ขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) ขางลางนี้ 

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผู
จองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวน
แตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจอง
ซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และ 

(ค)  ในกรณีท่ีเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการ
จัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวย
ลงทุนในสวนของผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน ใหแกบุคคล
ดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจาก
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การจองซื้อของผูจองซื้อท่ัวไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ
หรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)  ในกรณีท่ีผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตาม
อัตราท่ีกําหนดใน (1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ 
ตามลําดับ 
(ก)  ผูจองซื้อพิเศษ 
(ข)  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุน

รวมจะลงทุนรวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือ
สิทธิเหนือพื้นดิน หรือเจาของทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 

(ค)  ผูรับประกันการจัดจําหนาย 

ในกรณีท่ีกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุน ใหถือวาเปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ 
(ข) ดวย 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย  หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดตามวัน เวลา ท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดย
จะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนไมต่ํากวา 5,000 หนวย (หาพันหนวย) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 
หนวย (หนึ่งรอยหนวย) 

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแกบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)   พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบ
คําขอเปดบัญชีกองทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน  

(3)  กรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจง
ช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคล
ท่ีมีช่ือแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 
อยางไรก็ดี หากผูจองซื้อประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง  

(5)  สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ 
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 
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(6) เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจาก
การจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ ท่ีใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ :  

- ฝากไวท่ีบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยท่ีตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับ
การจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวย
ลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนาม
ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ  

3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  
(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค 

ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลง
วันท่ีตามวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัท
จัดการเปดไวเพื่อการนี้ของธนาคารดังตอไปนี้   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

สํานักงานพหลโยธิน 

บัญชีกระแสรายวัน ช่ือบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น” 

เลขที่บัญชี 099-1-38904-0 

1)  กรณีชําระเปนเงินสด เงินโอน หรือคําสั่งหักบัญชี  สามารถชําระตั้งแตเวลา 8.30 น. 
หรือเวลาสาขาเปดทําการของวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง เวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 
เมษายน 2556  

2)  กรณีชําระดวยเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท สามารถชําระตั้งแต 8.30 น. หรือเวลาสาขา
เปดทําการของวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงเวลา 12.00 น.หรือเวลาสาขาปดรับเช็คของ
วันที่ 10 เมษายน 2556  

 โดยระบุช่ือ ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกใน
การติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

 กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได
กอนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว 
บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถา
มี) จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  
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(3)  ในกรณีท่ีผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถ
เรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

 ในกรณีท่ีวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผู
จองซื้อรายนั้น  

 ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น  

(4)  ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงิน
จนเต็มคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนท่ีไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได 
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมด
จะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุนรวม 

 
4. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

(1) ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  หากบริษัทจัดการประสงคจะ
ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

 ท้ังนี้  บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมนั้นสิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ 

(2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือ
บางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :-  

 (2.1) กรณีท่ีการจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกิน
กวาจํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 
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(2.2) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับ
ยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    

(2.3) กรณีท่ีเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด  

(2.4) กรณีท่ีผูลงทุนตางดาวประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินรอยละสี่สิบเกาของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(2.5) กรณีเอกสารหรือขอมูลท่ีบริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความ
เปนจริง หรือไมครบถวน 

(2.6) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไม
โปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(2.7) ในกรณีท่ีมีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวม
จะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนได
หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย 
เชน  การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม
ประสบความสํา เร ็จ  หรืออาจ เก ิด เหต ุส ุดว ิส ัยหร ือ เหต ุอ ันไม ค าดหมายก ับ
อสังหาริมทรัพยที ่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน  จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไม
สามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื้อบางสวน  หรือท้ังหมด และ/หรือระงับการจัดสรร
หนวยลงทุนบางสวนหรือท้ังหมด แลวแตกรณี 

 (2.8)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวม
หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีท่ีการจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการ
บริหารกองทุนรวมหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ท้ังนี้  เพื่อเปนการ
รักษาผลประโยชนของกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(2.9)  ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะ
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคท่ีจะไม
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ีมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคล
ดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดตั้งข้ึนและดําเนินกิจกรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใหกับบุคคลดังท่ีกลาวมาขางตน  

5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไข           
ท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน 

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(2.1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนไดรวมกันไมถึง

รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีตาม ขอ 
1(3)(ข) และ (ค) ของหัวขอวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(2.2)   จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึง 250 ราย 

(2.3)   จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวา 500 ลานบาท 

(2.4)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาอัตราที่กําหนดใน
หัวขอวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(2.5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตางดาวเกินกวาอัตราที่กําหนดในหัวขอวิธีการจัดสรร
หนวยลงทุน  

(2.6)   มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

(3) กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  
มีคําสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย 
และ/หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดอันมี
เหตุจําเปนทําใหตองยุติโครงการ 

(4) กรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และไดยุติการขายหนวย
ลงทุนกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการไดรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการ
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ขายหนวยลงทุนนั้น ท้ังนี้ การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงในวันที่แจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินที่ไดรับ
จากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หรือภายใน 14 วันนับแต
วันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตาม (4) ท้ังนี้ หากเปนกรณีการคืนเงินตาม (1) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินที่ไดรับจากการ
จองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการ ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาด
ของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน   

 
6. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

 ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอน
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคําขอ
เปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัทจัดการ  
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จนครบถวน  

เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  

 เอกสารการเปดบัญชีกองทุน  

  (1) กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  

(2) กรณีนิติบุคคล  

-  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลง
นามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  
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-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนาม
รับรองความถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือ
มอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรอง
โดยผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

(3) กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และถิ่นที่อยู และ/หรือเอกสารอื่น
ใดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัท  

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนด
ตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ท้ังท่ีไดมีอยูใน
ปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  

 

วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนเปนอยางไร 
 
 บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ

ไวในขอนี้   ท้ังนี้  ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ีจองซื้อและได
ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีท่ีจํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับ
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  

 1. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(1)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา 
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
(ก)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ 
(ค) ขางลางนี้ 

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) 
แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อท่ัวไปและผู
จองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและ
จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภท
กองทุน และ 

(ค)  ในกรณีท่ีเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อ
ท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน ใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อท่ัวไป ผูจองซื้อประเภท
กองทุน และผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)  ในกรณีท่ีผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตามอัตราที่
กําหนดใน (1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ ตามลําดับ 
(ก)  ผูจองซื้อพิเศษ 
(ข)  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะ

ลงทุนรวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน 
หรือเจาของทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 

(ค)  ผูรับประกันการจัดจําหนาย 
 

ในกรณีท่ีกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ใหถือ
วาเปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ดวย 

 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
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ท้ังนี้ ผูจองซื้อพิเศษ หมายความวา บุคคลตามที่ไดระบุไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และที่แกไขเพิ่มเติม และผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายความวา ผูจองซื้อพิเศษที่เปน
บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ข)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(ค)  กองทุนประกันสังคม 
(ง)  กองทุนรวมที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมที่

เสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนเปนการทั่วไป 
 

ท้ังนี้ ผูจองซื้อพิเศษ และผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะ กรณีท่ีบุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวย
ลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษเทานั้น 
หากทําการจองซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อท่ัวไป ใหถือเปน 
“ผูจองซื้อท่ัวไป” 

 
การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อประเภทกองทุน 
 
ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกผูจองซื้อท่ัวไป บริษัทจัดการจะประชาสัมพันธการเสนอขาย
หนวยลงทุนอยางกวางขวางเพื่อใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยาง
แพรหลาย 
 
ในกรณีท่ีมีบุคคลใดจองซื้อหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อท่ัวไปเพื่อนําไปขายตอ หรือ
เปนการซื้อขายหนวยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพยแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ขอกําหนดใหบุคคลนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามวรรคหนึ่งและขอ 2(1) ในเรื่องขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุนโดย
อนุโลม 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับยกเวนตามขอ 2(2)(ข) และ 
(ค) ในเรื่องขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน ท้ังนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 
การจัดสรรรอบแรก 
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(ก)  ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายตามจํานวนที่จอง
ซื้อ  

 
(ข)  ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด และจํานวนผูจองซื้อท่ัวไปมีจํานวนมาก เปนผลใหบริษัท
จัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตน บริษัทจัดการสงวน
สิทธิท่ีจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลัก “small lot first” ใหแกผูจองซื้อท่ัวไปโดยในการจัดสรรหนวย
ลงทุนโดยวิธีดังกลาวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนคาจองซื้อข้ันต่ําของผูจองซื้อ โดยใชจํานวนคาจอง
ซื้อข้ันต่ําเปนฐานในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปทุกราย และในรอบตอๆไปจะจัดสรร
หนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปขางตนที่ยังไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยจะใชคาต่ําสุดของมูลคาจองซื้อคงเหลือท่ียังไมไดรับการจัดสรรจากรอบที่แลว เปนฐานในการ
จัดสรรหนวยลงทุนในรอบตอไปโดยจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะ
ครบตามจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดทาย หากมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปทุกราย บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุม
รายช่ือโดยคอมพิวเตอร (random) และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

 
โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อ โดยใชบัญชีกองทุนหรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

 
ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 และจํานวนหนวย
ลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนทุก
รายตามจํานวนที่จองซื้อ อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายจองซื้อรวมกันมี
จํานวนไมเกินรอยละ 25 แตจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนเกินรอย
ละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไป
ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ และสงวนสิทธิ์ท่ีจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุนตามสัดสวนของ
จํานวนที่จองซื้อ ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปจะมีจํานวนหนวย
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
 
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และ
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด และจํานวนผูจองซื้อท่ัวไปมีจํานวนมาก เปนผลใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ
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ท่ัวไปเปนจํานวนรอยละ 25 และผูจองซื้อประเภทกองทุนตามสัดสวนของจํานวนที่จองซื้อเปนจํานวนรอยละ 25 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด โดยจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของขอ (ข) ดังกลาวขางตน อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายจอง
ซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมี
จํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด และจํานวนผูจองซื้อท่ัวไปมีจํานวนมาก 
เปนผลใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปทุกรายตามขอ (ก) ขางตน บริษัทจัดการ
จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปเปนจํานวนรอยละ 25 และจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
ประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไมถึงรอยละ 25 มารวมจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปพรอมกัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อท่ัวไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของขอ (ข) ดังกลาวขางตน โดย
จํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณีดังกลาวในยอหนานี้ จะ
มีจํานวนหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
 
อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหนวยลงทุนจากการจัดสรรใหกับผูจองซื้อพิเศษและ/
หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
ตามขอ 1 (3) (ก) ในหัวขอวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผู
จองซื้อท่ัวไปจนครบจํานวนกอนจัดสรรใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุน(ถามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี
จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา 
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของ
ผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ /หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก
และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียภายใน 15 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

2. ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

 ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุ มบุคคลเดียวกันใด  จะเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ทั้งนี ้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  
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ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อท่ัวไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

(1.1) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1.1.1) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและ
สมควร 

(1.1.2) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวย
ลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

(1.2) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 

(1.3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้   

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ท้ังนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หอง
ชุดท่ีกองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดท่ีถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตาง
ดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หอง
ชุดท้ังหมดในอาคารชุดนั้น 



 

 60 

 
 

 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อทําหนาท่ีควบคุมการถือหนวย
ลงทุนของผูลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมครั้งแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดขางตน ท้ังนี้ ข้ันตอนการโอนหนวย
ลงทุนของผูลงทุนตางดาวจะมีข้ันตอนมากกวาผูลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวทราบทุกราย รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน
ท่ีจะเปนผลทําใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุนเกินกวา
อัตราที่กําหนดดวย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจงหลักเกณฑ เรื่อง หามมิใหมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุน
ตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดใหแกนายหนาคา
หลักทรัพยทราบกอนมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่อใหนายหนาคาหลักทรัพยปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และจะดําเนินการให
การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนไปตามหลักเกณฑในเรื่องดังกลาว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการ
เชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน  บริษัท
จัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้    

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมีการระบุ
ช่ือหรือลักษณะของผูท่ีจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจน
ในโครงการและหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวน
ตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อท่ัวไปใหแกบุคคลดังกลาวอีก
ไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู
จองซื้อท่ัวไป 

(ค)  ในกรณีท่ีเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใน
สวนของผูจองซื้อท่ัวไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได  เวนแตเปนการเสนอขายและ
จัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อท่ัวไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
ท่ัวไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (ข)  
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ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน บริษัท
จัดการจะนําหลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวดวย   

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาหนวยลงทุน: 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดจาก 

• บริษัทจัดการ  

• ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือท่ีโทรศัพท 0 2888 8888 

• Website: www.kasikornasset.com 

ชองทางและวิธีการรองเรียน: 

ผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนไดท่ีหนวยงานดังตอไปนี้  

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 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  

ผูดูแลผลประโยชน:  

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท (02) 299 2807   

ผูประเมินคาทรัพยสิน: 

 บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท  (02) 643 8223 

 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด โทรศัพท (02) 652 6300 

ที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม:  

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท (02) 470 1160 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย: 

 บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด โทรศัพท  (02) 717 0111  
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นายทะเบียนหนวยลงทุน: 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท (02) 470 1976-83       

ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและรับประกันการจําหนาย: 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท (02) 470 3099 

ผูสอบบัญชีของกองทุน: 

 นางสุมาลี โชคดีอนันต  หรือ นายสมคิด เตียตระกูล หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุลบริษัท แกรนท ธอนตัน 
จํากัดโทรศัพท (02) 205 8222 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 
 31 ธันวาคม ของทุกป 
 
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก :  

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงในการลงทุนหรือไม อยางไร 
 
การลงทุนในหนวยลงทุนมีความเสี่ยง นอกเหนือจากขอมูลอื่น ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ผูลงทุนควรใชวิจารณญาณของ
ตนเองและพิจารณาปจจัยความเสี่ยงท่ีจะกลาวตอไปนี้ ดวยความรอบคอบ กอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 
เอกสารฉบับนี้มีขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ซึ่งมีความเสี่ยง 
ความไมแนนอน และอยูบนสมมติฐานที่กําหนด ผลประกอบการของกองทุนรวมที่เกิดข้ึนจริงกับการคาดการณใน
อนาคตอาจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอันเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงดังท่ีจะ
กลาวตอไปนี้ และปจจัยอื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หากความเสี่ยงท้ังหลายที่กลาวถึงเหลานี้เกิดข้ึนจริง การ
ดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุน
รวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบ ราคาซื้อขายหนวยลงทุน อาจลดลง และผูลงทุนอาจไดรับผลเสียหายตอเงิน
ลงทุนบางสวนหรือท้ังหมด 
 
เวนแตจะไดระบุไวในปจจัยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของในเอกสารฉบับนี้ กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการตางไมอยูใน
สถานะที่จะสามารถคํานวณผลกระทบทางการเงิน หรือผลกระทบในดานอื่นของปจจัยความเสี่ยงท่ีแสดงไวในสวน
นี้นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีระบุในเอกสารนี้อาจไมใชปจจัยความเสี่ยงท้ังหมด โดยอาจมีปจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมอาจไมทราบในขณะนี้ หรือเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจถือวาไมสําคัญในปจจุบันแตอาจ
กลายเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญในอนาคต ท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน 
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โอกาสทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลหรือราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ของ
กองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการ
รองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดท้ังหมด หรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุใน
เอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดข้ึน เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังข้ึนอยู
กับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 
 
ขอมูลในสวนนี้ท่ีอางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลท่ีไดมาจากขอมูลท่ี
มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 
 
นักลงทุนควรตระหนักวาราคาซื้อขายหนวยลงทุนอาจมีความผันผวน ผูลงทุนควรรับทราบวาผูลงทุนอาจไม
สามารถไดคืนเงินลงทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ   การลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยท่ีกองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ 
ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนในตางประเทศ  อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือ
ทางออมท่ีมีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของ
ตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เปน
ตน ซึ่งไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบ
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อยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการ
โครงการของกองทุน 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ความไมแนนอนในสภาวะทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม ท้ังนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน 
หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบ
รายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุน
รวม 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดข้ึนไม
บอยครั้งนัก แตหากเกิดข้ึนในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสราง
ความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชา
และผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนรวมอยางประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะ
ไดทําประกันภัยท่ีครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ 
ไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ท้ังนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรม
ประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับธุรกิจสํานักงานซึ่งเปนการใหเชาพื้นที่และบริการ 

4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) 
ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ
ทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามการ
กระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพรอง ท่ีอาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคา 
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการ
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย ท่ีผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการ
ประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความ
บกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได 
เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ท่ี
เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

 นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยอาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due 
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Diligence) ของบริษัทจัดการไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิด
คาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว  

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชี
ฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยท่ีกองทุนรวมไมสามารถควบคุม
หรือคาดการณได สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ 
แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่ง ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือ
เปนเหตุการณท่ีไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน  ดังนั้น กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไม
มีหลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมี
เสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของ
กองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการ
ซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่
เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน 

7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริง 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ท่ีนี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการ
ประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาสินทรัพยสุทธิดังกลาวอาจมีความ
เสี่ยงดังตอไปนี้  

ก. มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาท่ีแทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับ
หากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

ข. มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม อาจมิใชมูลคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายกันจริงใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

  เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อ
ขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความ
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ตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ข้ึนอยู
กับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของ
ตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงท่ีหนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณี
ท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเกิด
จากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจ
ตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีท่ีกองทุนรวมจะตองชําระ
ดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 

10) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพยโครงการเดียว 
ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ประเภทตางๆ 

11) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  ไดแก  สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ 
ความสามารถของผูบริหารในการบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย 
คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ
กับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงท่ีนักลงทุนจะไมไดรับเงิน
ปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปท่ีเกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะ   ไมสามารถที่จะรักษา
ระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอ ๆ ไป 

 
12) ความเสี่ยงเร่ืองการเวนคืนทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนทั้งหมดหรือในสวนที่เปนสาระสําคญั

ภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนที่ดิน ทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่
กองทุนรวมเขาลงทุนอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวม 

แมในปจจุบันไมปรากฏวามีการเวนคืนทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ท้ังหมดหรือใน
สวนที่เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืนทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรกภายหลังท่ีกองทุนรวมไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโครงการไมวาท้ังหมด
หรือในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ สัญญาที่เกี่ยวของกําหนดใหกองทุนรวมดําเนินการตาง ๆ เพื่อให
ไดรับคาทดแทนตามจํานวน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย พ .ศ. 2530 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ) 
(“กฎหมายวาดวยการเวนคืน”)  

 ในกรณีดังกลาวขางตน กองทุนรวมอาจไมไดรับคาทดแทนภายใตกฎหมายวาดวยการเวนคืนเลย
เนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดในกฎหมายดังกลาวหรือกองทุนรวมอาจไดรับ
คาชดเชยในจํานวนที่นอยกวา (ก)  คาตอบแทนในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน และ/หรือ (ข) คาขาดประโยชนท่ีกองทุนรวมคาดวาจะไดรับจากการเขาลงทุนในทรัพยสิน
ท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 
และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ อาจสงผลใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชน
ในทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไดตามวัตถุประสงคในการลงทุน และรายไดท่ีกองทุน
รวมคาดวาจะไดรับเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

(ข) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจมีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย มหภาคอื่นๆ เชน 
การวางผังเมือง การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิด
ความไมสงบในประเทศ เปนตน อันอาจจะสงผลกระทบตอกําลังซื้อหรือปริมาณผูเชา 

2) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย การ
เพิ่มข้ึนของจํานวนผูประกอบการในตลาด การเพิ่มข้ึนหรือลดลง ของความตองการเชา การที่มี
จํานวนผูประกอบการในตลาดเพิ่มข้ึนจะสงผลใหอุปทานของตลาดเพิ่มข้ึน ทําใหการแขงขันใน
การจัดหาผูเชาเพิ่มข้ึน 

 
ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาและคาบริการของผูเชา 

 คาเชาและคาบริการที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาตามสัญญาเชาและสัญญาบริการจะเปน
ที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม แมวาทรัพยสินดังกลาวจะมีผูเชาหลายราย 
แตหากผูเชาดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระคาเชาและ
คาบริการ ไมชําระคาเชาและคาบริการ หรือ ยอมเลิกสัญญาเชาและสัญญาบริการกอนกําหนด 
และกองทุนรวมไมสามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได อาจสงผลกระทบ
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โดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได ถึงแมวากองทุนรวมจะมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายและริบ
เงินประกันจากผูเชา 

2) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูเชาหลัก และความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาหลัก อาจทําให
รายไดของกองทุนรวมไดรับผลกระทบ  
กองทุนรวมดําเนินธุรกิจหลักในการใหเชาอาคารสํานักงาน โดยมีผูเชาหลักคือ บริษัท จีวอฎัน 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัทจอหนสัน คอนโทรลส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด และ
กลุมบริษัทในเครือเคพีเอ็น ท้ังนี้ มีการเชาพื้นที่รวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 26 ของพื้นที่เชา
ท้ังหมดของโครงการ โดยสัญญาเชาของผูเชาหลักทั้งหมดเปนสัญญาเชาท่ีมีอายุ 3 ปและจะครบ
กําหนด-ในป 2557 และป 2558  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 

 หากผูเชาหลักดังกลาวยกเลิกสัญญาเชาและสัญญาใหบริการกอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือ ไม
ตออายุสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาใหบริการเมื่อสัญญาครบกําหนด หรือประสบปญหาดาน
การเงินจนกระทบความสามารถในการชําระเชาและคาบริการ และกองทุนรวมไมสามารถหาผู
เชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงในการจัดหาผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม   เนื่องจากผลประกอบการของ กองทุน
รวมขึ้นอยูกับการบริหารจัดการทรัพยสินของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 กองทุนรวมจะแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
โดยมีทีมงานที่มีประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกอยู
แลว โดยบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดมีหนาท่ีตางๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยสินตามที่กองทุนรวมจะมอบหมายให รวมถึงการรวมกําหนดนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนและการประกอบธุรกิจของทรัพยสินดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน การรักษาหรือพัฒนาทรัพยสินใหเปนที่พึงพอใจของผูเชา การ
ใหบริหารแกผูเชาอยางมีคุณภาพ การหาผูเชารายใหมหรือการตอสัญญาเชากับผูเชาปจจุบัน การ
บํารุงรักษาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกใหอยูในสภาพที่ดี จึงสงผลโดยตรงตอผล
ประกอบการของกองทุนรวม 

 นอกจากนี้ หากบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อ
ทําหนาท่ีบริหารอสังหาริมทรัพยไดดีเทียบเทากับการบริหารจัดการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
รายเดิม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะการเงินของ
กองทุนรวม 

4) ความเสี่ยงจากการที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดลงทุนในทรัพยสินอื่นที่อาจมี
ลักษณะแขงขันกับธุรกิจของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร 
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ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดไดเขาทําสัญญา
แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยกับกองทุนรวมเพื่อปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร รวมถึงเขาทําสัญญาตกลงกระทําการกับกองทุนรวมโดย
ตกลงวาภายในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรก บริษัท เคพีเอ็น กรุป 
คอรปอเรชั่น จํากัด รวมถึงผูถือหุนของบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ข้ึนไป รวมถึงบริษัทในเครือของ บริษัทเคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดจะไม
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับการบริหารอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ภายในพื้นที่รัศมี 5 ตาราง
กิโลเมตรรอบอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร   

อยางไรก็ตาม ขอตกลงการไมประกอบธุรกิจแขงขันดังกลาวจํากัดเพียงแคการไมประกอบธุรกิจ
รับบริหารอาคารเทานั้น  บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด (รวมถึงผูถือหุนและบริษัทใน
เครือ) ยังคงมีสิทธิลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรืออาคารสํานักงานอื่นๆ และอาจมอบหมายให
บุคคลอื่นเปนผูบริหารทรัพยสินและ/หรืออาคารดังกลาวไดโดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขตามสัญญาตกลงกระทําการแตอยางใด  ซึ่งแมวา บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 
จะมิไดดําเนินการบริหารทรัพยสินขางตนดวยตนเอง แตในฐานะที่เปนเจาของหรือผูลงทุนใน
ทรัพยสินดังกลาว ยอมสามารถกําหนดทิศทางการบริหารจัดการได ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีความ
เสี่ยงในกรณีท่ี บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด ไปลงทุนในทรัพยสินอื่นๆ ในลักษณะ
ดังกลาว  ซึ่งอาจสงผลใหมีการแขงขันกับธุรกิจของอาคารเคพีเอ็นทาวเวอรในทายท่ีสุด 

5) ความเสี่ยงจากการที่ผูเชาทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุนครั้งแรกไมใหความยินยอมเขาเปน
คูสัญญาเชาและสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม หรือไมตอสัญญาเชาและสัญญาที่เกี่ยวของ 

 ในการเขาลงทุนของกองทุนรวมนั้น บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูใหเชาจะ
ดําเนินการโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาเชาและสัญญาบริการกับผูเชาใหแกกองทุนรวม โดย
กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิหนาท่ีและเขาผูกพันกับผูเชาตามสัญญาเชาและสัญญาบริการดังกลาว 
ณ วันที่กองทุนรวมเขาลงทุน ท้ังนี้ หากผูเชาไมใหความยินยอมในการโอนสัญญาเชาและสัญญา
บริการ หรือหากผูเชาไมทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับกองทุนรวมตอไป และกองทุนรวมไม
สามารถหาผูเชารายใหมมาทดแทนผูเชาดังกลาวได กรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

อยางไรก็ตาม บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด ใหคํารับรองแกกองทุนรวมที่จะรับผิดชอบ
และดําเนินการโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาเชาและสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมโดยการ
เปลี่ยนตัวคูสัญญาจากบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด เปนกองทุนรวม และ/หรือ
ดําเนินการยกเลิกสัญญาเดิมทุกฉบับ และจัดใหผูเชา ลูกคา และ/หรือคูสัญญาเดิมทุกรายเขาทํา
สัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนในทรัพยสินโครงการ 

6) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 
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การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงดานการดําเนินการและการใชประโยชนใน
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก เนื่องจากแมวากองทุนรวมจะตองจัดใหมีการ
ประกันภัยในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกอยางเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะ
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทํา
ประกันภัยท่ีคุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดข้ึนได (หรือแมวากองทุนรวมสามารถ
จัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวม
อาจไดรับ) เชน ความสูญเสียจากสงคราม เปนตน หรือกองทุนรวมอาจไมสามารถใชสิทธิ
เรียกรองตามที่ระบุในกรมธรรมประกันภัยท่ีเกี่ยวของไดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรืออาจเกิด
ความลาชาในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวไดโดยที่ไมใชความผิด
ของกองทุนรวม 

 
กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณรายแรงที่กองทุนรวม
อาจไมไดรับการชดเชยความเสียหายอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยประเภท
ดังกลาวได ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนคาดวาจะไดรับ 

 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนภายใตการ
ประกันภัยท่ีมีอยูเดิมของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรก เพื่อใหกองทุนรวมไดรับ
การประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัย
ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ซึ่งตามขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 มีการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงทุกประเภท การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการ
ประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไวแลว (กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในหัวขอ “การ
ประกันภัย”) ในวงเงินความคุมครองที่นาจะเพียงพอกับคาใชจายในการซอมแซมทรัพยสินที่
เสียหายเนื่องจากมูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Value) ของทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุน
ครั้งแรก ซึ่งประเมินโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 
2555 และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 อยูท่ี  1,643 ลานบาท และ 
1,696 บาท ตามลําดับในขณะที่วงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักซึ่งมีระยะเวลาการประกันภัย 
1 ปก็จะชวยในการชดเชยความเสียหายระหวางการซอมแซมทรัพยสินได อยางไรก็ตาม วงเงิน
ประกันภัยในสวนของประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกลาวมีจํานวนทั้งสิ้น 140 ลานบาทซึ่งอาจจะ
ไมสามารถครอบคลุมและชดเชยการขาดประโยชนไดในกรณีท่ีทรัพยสินไดรับความเสียหายมาก
และตองใชระยะเวลาในการซอมแซมเกินกวา 1 ปข้ึนไป แตในสวนนี้ บริษัทจัดการมีความเห็น
วาความคุมครองและวงเงินประกันภัยดังกลาวมีความเพียงพอแลว เนื่องจากอาคารเคพีเอ็น ทาว
เวอรมีการจัดใหมีการบํารุงรักษาทรัพยสินโดยสม่ําเสมอ รวมถึงมีมาตรการปองกันเหตุการณ
รายแรงที่อาจจะเกิดข้ึน อาทิเชน การปองกันอัคคีภัย และไดจัดใหมีการซักซอมการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เชน การทดสอบสัญญาณเตือนภัย การซักซอมดับเพลิงและ
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การอพยพหนีภัย เปนตน ดังนั้น ความเสี่ยงท่ีทรัพยสินจะไดรับความเสียหายมากถึงขนาดที่ตอง
ใชระยะเวลาในการซอมแซมเกินกวา 1 ปข้ึนไปจึงคอนขางต่ํา 
 

7)  ความเสี่ยงจากการที่รายไดของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่คาดการณ และคูสัญญาของกองทุน
รวมไมปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทํา สัญญาตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารของกองทุนรวมเพื่อประโยชนในการจัดหาจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งในสวนนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นวาจํานวนรายไดคาเชาของ
อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรซึ่งเปนรายไดหลักในการจัดหาผลประโยชนสามารถปรับอัตราเพิ่มเติม
ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยสําคัญไดแก อัตราคาเชาของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรใน
ปจจุบันยังเปนอัตราคาเชาท่ีต่ํากวาอัตราคาเชาของอาคารสํานักงานประเภทเดียวกันของ
ผูประกอบการรายอื่น ประกอบกับในอนาคตอันใกลหลังจากที่โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวง
ตลิ่งชัน-มีนบุรี กอสรางแลวเสร็จและเปดใหใชบริการ (คาดวาประมาณป พ.ศ.2562) ก็จะชวยจะ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเชาอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอรดวยซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยท่ีบงช้ี
ถึงศักยภาพในการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสิน และแนวโนมท่ีชัดเจนในการปรับอัตราคา
เชาเพิ่มข้ึนในอนาคต  นอกจากนี้ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก ซึ่งบริษัทจัดการไดมีการ
จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
ประมาณการอัตราการปนสวนกําไรของกองทุนรวม 
อยางไรก็ดี  ในกรณีท่ีกองทุนรวมซื้อทรัพยสินโครงการอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร และตอมาใน
ภายหลังเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายไดจนเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนใน
ทรัพยสินดังกลาว หรือ กองทุนรวมไมไดรับผลประโยชนตามที่คาดการณไวดวยเหตุใดๆ 
กองทุนรวมมีความเสี่ยงท่ีรายไดข้ันต่ําจากการนําทรัพยสินออกจัดหาผลประโยชนไมเปนไปตาม
เปา ผูถือหนวยลงทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่
คาดการณไว หรือในกรณีท่ีบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบริษัท เคพีเอ็น กรุป 
คอรปอเรชั่น จํากัด ไมปฏิบัติหนาท่ีภายใตสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร สัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือสัญญาตกลงกระทําการซึ่งทําใหกองทุนรวมตองเรียกรอง
และ/หรือฟองรองบริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอร
ปอเรชั่น จํากัด กองทุนรวมมีความเสี่ยงในการเรียกรองฟองรองคาเสียหายและ/หรือเงินชดเชย
โดยกองทุนรวมอาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
บริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที่กองทุน
รวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตาง ๆ 

 8) ความเสี่ยงจากการที่รายไดของกองทุนรวมอาจลดลงในภายหลังเนื่องจากปจจัยที่ระบุไวใน
สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย  
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ตามเงื่อนไขของสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรเปเรชั่น จํากัด
ไดตกลงรับผิดชอบคาใชจายสวนเกินของคาสาธารณูปโภคและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงตกลง
ท่ีจะเรียกเก็บคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราที่ต่ํากวาอัตราที่บริษัท เคพีเอ็น กรุป 
คอรเปเรชั่น จํากัดเสนอขอเรียกเก็บในชวงระยะเวลา 3 ปแรกนับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน
ครั้งแรก ดังนั้น ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวแลว ผูถือหนวยลงทุนมีความเสี่ยงท่ีรายได
ของกองทุนรวมจะลดลงหรือไมเปนไปตามที่คาดการณ ซึ่งในสวนนี้ บริษัทจัดการไดจัดใหมี
รายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบเพิ่มเติมโดยที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
หากกองทุนรวมไมไดรับการสนับสนุนจากบริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรเปเรชั่น จํากัดในปแรกที่
กองทุนรวมเขาลงทุน ท้ังนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. คาธรรมเนียมทีก่องทุนรวมเรียกเก็บจากผูสั่งซือ้หรือผูถือหนวยลงทุน  
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 

ไมมี  
  

1.2  คาธรรมเนียมการโอนเงิน 
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

1.3 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด   โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรยีกเกบ็จะแจงให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

1.4 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรยีกเกบ็จะแจงใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

1.5 อื่นๆ ระบุ 
1.5.1 คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท

จัดการ และ/หรอืนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
1.5.2 คาใชจายอื่น ๆท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการให

ผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
2.1 คาธรรมเนียมการจัดการรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
2.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนได เชน คาใชจาย
ในการเดินทาง คาท่ีพัก และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน  ในอัตราไมเกิน 50,000 บาทตอครั้ง 

2.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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2.4 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยจาก
กองทุนรวม ตามจํานวนที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวของแตไมเกินรอยละ 2   ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม 

ก. คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยสิน 

ข. คาธรรมเนียมในการดําเนินการใหผูเชาเดิมตอสัญญาเชาของโครงการฯ เทากับคาเชาและ
คาบริการท่ีกองทุนรวมจะไดรับจํานวน 0.5 เดือน ตอราย (เฉพาะกรณีท่ีสัญญาฉบับตออายุ
ดังกลาวมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 3 ปข้ึนไป) 

ค. คาธรรมเนียมในการจัดหาและดําเนินการใหผูเชารายใหมเขาทําสัญญาเชาของโครงการฯ 
เทากับคาเชาและคาบริการท่ีกองทุนรวมจะไดรับจํานวน 1 เดือน ตอราย (เฉพาะกรณีท่ีสัญญา
ใหมดังกลาวมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 3 ปข้ึนไป) 

ท้ังนี้ คาตอบแทนดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1. “คาธรรมเนียมการจัดการทรัพยสิน” เทากับ รอยละ 2.75 ของรายไดคาเชาและคาบริการที่
กองทุนรวมไดรับจากการนําโครงการฯ ออกหาประโยชน โดยไมรวมรายไดจากเงินลงทุน
อื่นของกองทุนรวม บวกกับจํานวนรอยละ 0.25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ีจะมีการชําระคาตอบแทน และจํานวน รอยละ 2.7 
ของผลกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพยกอนหักรายจายของกองทุนรวม 

2. คาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยรวมกันแลวท้ังหมดตองไมเกินรอยละ 2.0 ตอป
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ีจะมีการ
ชําระคาตอบแทน และตองไมเกินกวาจํานวนคาตอบแทนรายปข้ันสูงท่ีกําหนดไว (แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา)  

 คาตอบแทนรายปข้ันสูง กําหนดไวดังนี้  

• ปท่ี 1 (พ.ศ.2556) ปละไมเกิน 2.40 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

หมายเหตุ: ปท่ี 1 (พ.ศ.2556) คิดคํานวณตามสัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยตามจริง 

• ปท่ี 2  (พ.ศ.2557) ปละไมเกิน 6.35 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 3  (พ.ศ.2558) ปละไมเกิน 6.35  ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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• ปท่ี 4  (พ.ศ.2559) ปละไมเกิน 8.0  ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 5 – 7 (พ.ศ.2560 – 2562) ปละไมเกิน 10 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 8 (พ.ศ.2563) ปละไมเกิน 12 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• ปท่ี 9 (พ.ศ.2564)เปนตนไป – ไมจํากัดจํานวนคาตอบแทนรายปข้ันสูง (แตท้ังนี้ เมื่อรวม
คาตอบแทนทั้งหมดแลว จะตองไมเกินรอยละ 2.0 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนาท่ีจะมีการชําระคาตอบแทน) 

2.5 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุนรวม (ถามี)  

2.5.1 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษารายป ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน   

2.5.2 คาท่ีปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เชน 
คาท่ีปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษา
กฎหมาย คาทนายความ คาท่ีปรึกษา
ผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุม
งานกอสรางและ/หรือประเมิน
คุณภาพงาน เปนตน 

ตามที่จายจริง  
(บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปน
ผูรับผิดชอบคาที่ปรึกษากฎหมายที่เกิดขึ้นในการ
ลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมทั้งจํานวน) 

2.5.3 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ก) กรณีเสนอขายครั้งแรก 

 
 
 

ข)  กรณีท่ีมีการเพิ่มทุน 
 

ค) กรณีอื่นๆ 

 
ไมเกินรอยละ 3 ของจํานวนเงนิที่ระดมทุนได 
(บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ทั้งจํานวน) 
 

ไมเกินรอยละ 3 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละ
ครั้ง 
ตามที่จายจริง แตทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 3 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2.6 คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน 
ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาท่ีรับประกันการจัดจําหนาย 
(บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลงเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการจัดจําหนายในการเสนอ
ขายครั้งแรกทั้งจํานวน) 

2.7 คาเบี้ยประกันภัย 

ตามที่จายจริง 

2.8 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 
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10,000 บาทตอคนตอครั้ง ยกเวนกรรมการลงทุนซึ่งแตงตั้งจากพนักงานหรือบุคคลากรของ
บริษัทจัดการไมมีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุม (ไมรวมผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที่บริษัท
จัดการแตงตั้งเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ) 

2.9 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 
ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 10,000,000 บาท   (บริษัท เคพีเอ็น กรุป คอรปอเรชั่น จํากัดตกลง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้ทั้งจํานวน) 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการ:
ขายในครั้งตอๆ ไป  

ไมเกิน 5,000,000 บาท    

• คาธรรมเนียมดงักลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดทํานองเดียวกัน 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น 
 

   

 

 
 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก  
 

“ภาพรวมของตลาดอสังหารมิทรัพยปจจุบัน” 
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9.0  !"#$%&'()*!+',-(.!#/%0#-"12345567-8 
 

9.1  !"#$%9:#;<=/5>+10-?$@3 

D!1 <)(E FG%*HI,%J$K= )!3/56 4 &L 2555 )5?$<I$8)4"!"=0<(1*6)4MN$ "%(<8$& '(/EJ$%,C.)
3BD!1"CI &/56"0#-#,9,#($O67#)!H!%&PQB!/!#98!$%! ()O7#J$& '(/E/5610R$!?,8< &PQB!/!#
%! (#*$  ?,'&PQB!%! <.!##!$J$"CI &/56"0#-#3+#4MN$7".!#=.7($O67#  3D!1(E FG%*H47#
3B 0G7() *%!)5%! 4"!"=0<,9,# 7"+./56 87",' 1.5 H!%  87",' 2.3 J$K= )!3%.7$ ($O67#)!H!%
$I"@!"%! & 0@,9#@& ')!S !"H.!"47#D!- 0G?,'-<!)(TO67)06$=.7<*%U=%! -,0#75%/0N#"0#)5
-<!)(35"B!"/56(%*9H!%1!"C(V7 *(-$75%98<"  

K7(7;)(7W-!9%! S2<.!%! 4"!"=0<47#(E FG%*HI,%J$&L 2556 H'7"+./56 87",' 3.5 I9"($O67#H!%
H!%%! WXY$=0<T8!47#%,C.)& '(/E"J$"CI & ZM6#J$&L 2556 %! 4"!"=0<47#%,C.)& '(/E"CI &$.!H'
=*9,@7"+./56 87",' 0.2 %! (=*@I=47#& '(/E3B 0G7() *%!7"+./56 87",' 1.2 J$&L 2556 B!% 0G@!,
3!)! >-<@-C)<*%U[/!#%! (#*$K98  98!$& '(/E H5$ ?,'QM6&C\$ -!9%! S2<.!H'(=*@I=& ')!S
 87",' 8.2 ?,' 1.2 =!),:!90@  
 

 
/1">): &#?/@4&)+2?,4+7ABC)?6+72/8 A+!# 9#2#3>2#D (World Economic Outlook) 

 

9.2  !"#$%9:#;<=/5&'(=*6A%3#B90:'!9CD18 

J$K= )!3/56 4 47#&L 1.E. 2555 (E FG%*H47#& '(/EJ$%,C.)7!(Z5"$"0#-#T,7=0< ($O67#)!H!%
%! 3.#77% ?,'7C=3!B%  )%! ],*=,9,# 7!/*(T.$ (E FG%*H47#(%!B,5J=8,9,#H!% 87",' 1.6 
J$K= )!3/56 3 &L 2555 )!7"+./56 87",' 1.5 J$K= )!3/56 4 &L 2555 70$($O67#)!H!%-<!)=87#%! 
D!"J$& '(/E?,'%! 3.#77%,9,# 3.<$/!#98!$(E FG%*H47#H5$%! 4"!"=0<(1*6)4MN$(,;%$87"7"+./56
 87",' 7.9 I9"(1*6)4MN$H!% 87",' 7.4 J$K= )!3/56].!$)! ($O67#)!H!%%! 4"!"=0</!#D!-
730#B! *)/ 01"2 7".!#K %;=!)&PQB!(#*$(W^747#%,C.)& '(/E7!(Z5"$K98,9,#7".!#=.7($O67#()O67
(& 5"@(/5"@%0@K= )!3/56].!$)! 75%/0N# !-!3*$-8!7C&ID-@ *ID-%;,9,#98<"(T.$(95"<%0$  
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)!#!('-)#!=!#&1!1)-$0!(9:#;<=/5=*6A%3#B90:'!9ED18 @)#%!,0D? 4 3F 2555 

'-)#!3#-793*D?18)A'3F (%) 
2553 2554 2555 

3F Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

- )!(,(Z5" 7.2 5.2 4.3 5.8 4.8 4.7 5.4 5.2 6.4
- WA,*&&A$32 7.6 4.6 3.1 3.6 3.7 5.2 5.9 7.1 6.8
- (<5"9$!) 6.8 5.6 5.7 6.0 6.1 4.0 4.5 4.7 5.8
- 7*$I9$5(Z5" 6.1 6.4 6.5 6.5 6.5      6.3 6.4 6.2 6.1
-  H5$ 10.4 N/A N/A 9.1 8.9 8.1 7.6 7.4 7.9
-  (%!B,5J=8 6.3 N/A N/A 3.6 3.3 2.8 2.4 1.6 1.5
- 3*#-I& 2 14.8 N/A N/A 6.0 3.6 1.4 1.9 1.3 1.1

/1">): E<)4.&?)4'F7&++>&)+5.G4)&)+28+-H&,;I$7E.?'>IAC? )J, I$7K4)')+IAC?6+72/89/: 
 

9.3  !"#$%9:#;<=/5&'(3#B90:@01 

D!<'(E FG%*HJ$K= )!3/56 4 &L 2555 4"!"=0</56 87",' 18.9 (&_$70= !/56(1*6)4MN$ 87",' 3.1 J$K= )!3/56
].!$)! ($O67#H!%%! (1*6)4MN$47#7C&3#-2/0N#D!"J$?,'D!"$7% 3.<$%! JT8H.!"J$- 0<( O7$?,'%! 
,#/C$4"!"=0<954MN$/56 87",' 12.2 ?,' 23.5 =!),:!90@ (&_$],)!H!%%! 4"!"=0<47#D!- 0G?,'7%T$
/56 87",' 21.7 ?,' 87",' 31.1 (/5"@%0@ 87",' 16.2 ?,' 13.2 J$K= )!3/56].!$)!=!),:!90@  

 

 
/1">): E<)4.&?)4'F7&++>&)+5.G4)&)+28+-H&,;I$7E.?'>IAC? )J, I$7K4)')+IAC?6+72/89/: 
 
 

J$K= )!3/56 4 47#&L 2555 ],*=D0S 2̀)<, <)J$& '(/E S  !-!&PHHC@0$ (GDP at current 
market price) )5)+,-.!(/.!%0@ 2,951.5 10$,8!$@!/ ()O67B0%-.!=7@?/$H!%&PHH0"%! ],*=3C/a*H.!"
K&=.!#& '(/E 88.2 10$,8!$@!/ -#(B,O7(&_$],*=D0S 2̀)<, <)& 'T!T!=* (Gross National 
Product : GNP) 7"+./56 2,863.3 10$,8!$@!/ )+,-.!/56?/8H *#(1*6)4MN$ 87",' 17.0 3:!B 0@9C,%! -8!
?,'@ *%!  S  !-!& 'H:!&L(%*$9C, 27.1 10$,8!$@!/ ()O67 <)%0@ !"K983C/a*H!%&PHH0"%! ],*=
?,'(#*$I7$3C/a*H!%=.!#& '(/E /:!JB89C,@0QT5(9*$3'109(%*$9C, 28.3 10$,8!$@!/ 90T$5 !-!
]+8],*= ?,'90T$5 !-!]+8@ *ID- (1*6)4MN$ 87",' 0.9 ?,' 3.2 ()O67(/5"@%0@/56(1*6)4MN$ 87",' 0.3 ?,' 3.0 
J$K= )!3/56?,8< =!),:!90@ 
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/1">): E<)4.&?)4'F7&++>&)+5.G4)&)+28+-H&,;I$7E.?'>IAC? )J, I$7K4)')+IAC?6+72/89/: 

 

9.4     !"#$%)*!+',-(.!#/%0#-"123#B90:@01 

D!<'730#B! *)/ 01"2J$ 2555 WXY$=0<7".!#=.7($O67# I9"(b1!'-7$I9)*($5") )5%! (&A9=0<B,!"?B.#
I9"(b1!'T.<#=8$&L 2555 ($O67#H!%B,5%(,56"#%! (&A9=0<J$T.<#7C/%D0"()O673*N$&L 2554 7".!#K %;=!)
@8!$(956"<%;)5%! WXY$=0<7".!#T8!c I9"(b1!'J$T.<#- M6#&LB,0#($O67#H!%%! )06$JHJ$( O67#47#7C/%D0"
<.!H'K).(%*94MN$75%J$&L 2555 ?,')5%! 4"!"=0<K&J$()O7#3:!-0Q7O6$c/!#D!-=.!#)!%4MN$7!/*(T.$ 
47$?%.$ T,@C 5 $-  !T35)! D+(%;= (T5"#JB). (&_$=8$ 

J$98!$ !-!)5%! & 0@=0<3+#4MN$J$/C%& '(D/730#B! *)/ 01"2 I9"(b1!'7!-! TC9($O67#)!H!%%! 
(1*6)4MN$47#=8$/C$%! ],*= 7!/*  !-!/569*$  !-!<039C%.73 8!# ?,' !-!-.!H8!#? ##!$ !"<0$ 
 

   

 
 

/1">): K4)')+6+72/89/: 
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 9.5  !"#$%)*!+'!G!#,H!8-=(!8=#6(90"I @)#%!, 4 3F 2555 

70,#63JKL7#/.!# 

 J$K= )!3/56 4 1ON$/567!-! 3:!$0%#!$(1*6)4MN$(15"#(,;%$87" /:!JB870= !(b,56"%! (T.!1ON$/56?,'
 !-!-.!(T.!)5%! & 0@=0<954MN$ 

 7!-! 3:!$0%#!$(% 9 A )5%! (=*@I=95/563C9()O67(/5"@%0@(% 97O6$c 
 )57!-! 3:!$0%#!$(15"# 3 ?B.#/56H'(48!)!J$=,!9J$&L 2556 

 
)!#!(0D? 1 

 
/1">): K4)')+IAC?6+72/89/: 
 
H!%%! W?39#JB8(B;$<.!90T$5-<!)(TO67)06$/!#aC %*HB,0#H!%].!$(B=C%! S27C/%D0")5%! & 0@=0<954MN$ 
=0N#?=.T.<#=8$&L 2555 H'(B;$<.!90T$5-<!)(TO67)06$/!#aC %*H7"+.J$/*E/!#/5695?,'(=*@I=7".!#=.7($O67# 
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)!#!(0D? 2 

 
/1">): LM):B,;.:*+,-./ 94/NID+?'NO (6+72/89/:) 

 

70= !%! (T.!(b,56"47#1ON$/567!-! 3:!$0%#!$J$% C#(/1)B!$- & 0@=0<954MN$=0N#?=.K= )!3/56 2 &L 2554 
I9"(b1!'7".!#"*6#J$7!-! 3:!$0%#!$(% 9 A  
%! /5670= !%! (T.!(b,56"& 0@=0<954MN$$0N$($O67#)!H!%&PQB!/!#%! ()O7#J$% C#(/1)B!$- K98-,56-,!",# 
/:!JB8$0%,#/C$)5-<!)(TO67)06$/56H'(48!)!,#/C$J$& '(/EK/"(1*6))!%4MN$ 
70= !%! (T.!(b,56"47#7!-! 3:!$0%#!$J$K= )!3/56 4 &L 2555 7"+./56 87.74% I9"(1*6)4MN$& ')!S 2.03% 
()O67(/5"@%0@&L%.7$ J$&PHHC@0$7!-! 3:!$0%#!$/56=0N#7"+.J$/:!(,J%,8 >KWW^!H')5-<!)=87#%! /563+#4MN$ 
 

)!#!(0D? 3 
Office Rental (THB/sq.m./month) 

Grade A B C Overall 

Q1 2012 633.23 529.06 396.54 519.61

Q2 2012 642.84 533.81 399.62 525.42

Q3 2012 646.51 533.81 402.78 527.70

Q4 2012 652.44 536.09 404.15 530.89
Q-o-Q 0.92% 0.43% 0.34% 0.61%
Y-o-Y 4.16% 2.86% 2.35% 3.26%

 

/1">): LM):B,;.:*+,-./ 94/NID+?'NO (6+72/89/:) 
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7!-! 3:!$0%#!$(% 9 A )5%! (=*@I=3+#/563C9 I9"70= !(b,56"%! (T.!(1*6)4MN$ 0.45% H!%K= )!3/56].!$)! 
?,'(1*6)TMN$ 5.16% H!%&L%.7$ 

 
)!#!(0D? 4 

 

 
/1">): LM):B,;.:*+,-./ 94/NID+?'NO (6+72/89/:) 

 

J$K= )!3/56 4 &L 2555 H:!$<$7C&/!$47#7!-! 3:!$0%#!$K).)5%! (&,56"$?&,#H!%K= )!3%.7$/56 
4,630,008 =! !#()=  B O7(1*6)4MN$& ')!S 1.88% ()O67(/5"@%0@T.<#(<,!(95"<%0$J$&L%.7$ 
B)!"(B=C:H!%=! !#K). <)7!-! 3:!$0%#!$/56)51ON$/56$87"%<.! 5,000 =! !#()=  
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Bangkok Office Market

Supply Demand Occuapancy
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Future Supply 
Lettable Space 

(sq.m.) 
Completion Location 

The 9th Tower A 33,898 2013 Rama 9 
The 9th Tower B 23,530 2013 Rama 9 

Equinox 19,205 2013 Paholyothin-Viphavadi-Rangsit
AIA Capital Center 59,694 2014 Ratchadapisek

UBC III (Bhiraj Tower) 50,000 2014 Sukhumvit 
SET (The Capital Market Center) 60,000 2014 Ratchadapisek

U-Place Office Building 18,000 2014 Rama 9 
Golden Land Rama IV 48,071 2014 Ratchadapisek-Rama IV

Magnolia Ratchadamri Boulevard 6,000 2014 Ratchadamri Road
G-Land Tower 65,630 2014 Rama 9 
AIA Sathorn 38,500 2016 Sathorn 

Central Lumpini Park 40,000 2016 Rama IV 
Noble Ploenchit 3,000 2016 Ploenchit 

 
'-)#!GA!9EA! 

Office Rental (THB/sq.m./month) 

Grade A B C Overall 

Q1 2012 633.23 529.06 396.54 519.61
Q2 2012 642.84 533.81 399.62 525.42
Q3 2012 646.51 533.81 402.78 527.70

Q4 2012 652.44 536.09 404.15 530.89

Q-o-Q 0.92% 0.43% 0.34% 0.61%

Y-o-Y 4.16% 2.86% 2.35% 3.26%
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Office Rental

Grade A Grade B Grade C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การวิเคราะหเปรยีบเทียบเพิ่มเติมของประมาณการอตัรากําไรสุทธิ 

ที่คาดคะเนวาสามารถนําไปจายเงินปนผลได” 







กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น 
 

   

 

 

 

คําเตือน/ขอแนะนํา 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน กสิกรไทย จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
เคพีเอ็น ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเคพีเอ็น ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการ
เงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

• บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม
เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

• ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมหรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุน 

 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 
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