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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 
วนัที� 11 เมษายน 2559 
 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่น 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั  ขอนําสง่รายงานประจําปี 2558 ของกองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (กองทนุ) ตั 5งแตว่นัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทกุทา่น 

โดยผลประกอบการของกองทนุรวมในปีที�ผา่นมา ถือเป็นอีกปีหนึ�งที�กองทนุรวมได้สร้างผลประกอบการในระดบั
ที�นา่พอใจ โดยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 29,242.22 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.2169 บาท โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวันที� 1 มกราคม 2558 ถึงวันที�               
31 ธันวาคม 2558 กองทนุรวมมีรายได้รวมทั 5งสิ 5น 3,135.62 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทั 5งสิ 5น 713.83 ล้านบาท ทําให้
กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,421.79 ล้านบาท และเมื�อพิจารณาร่วมกับรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 
กองทนุรวมจะมีสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเพิ�มขึ 5นในรอบการดําเนินงานเดียวกนันี 5จํานวน 3,980.44 ล้านบาท  โดย
กองทนุรวมจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการในปี 2558 จํานวน 1.0081 บาทตอ่หนว่ย 

ในส่วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) ได้
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2558 ได้ฟื>นตัวอย่างช้าๆ โดยมีการเติบโตที�ร้อยละ 2.8 ในปี 
2558 ปรับตวัดีขึ 5นจากปี 2557 ที�เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองและขยายตวัเพียงร้อยละ 0.9 
โดยในปี 2558 ภาคการทอ่งเที�ยวและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแรงขบัเคลื�อนที�สาํคญั 
อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจฟื5นตวัได้คอ่นข้างช้าเนื�องจากการสง่ออกที�ยงัชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลกซึ�งทําให้ภาคเอกชน
สว่นใหญ่ชะลอการลงทนุ และกําลงัซื 5อของภาคครัวเรือนที�ลดลงจากราคาสนิค้าเกษตรตกตํ�ารวมถึงภาวะภยัแล้ง 

ภาครัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีมาตรการระยะสั 5นที�เน้นช่วยเหลอืกลุม่ผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางและ
ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การให้สินเชื�อที�อยู่อาศยัเพื�อผู้มีรายได้น้อย การให้สินเชื�อผ่านกองทุนหมู่บ้าน การเร่งลงทุน
โครงการขนาดเลก็ของภาครัฐ การปรับลดภาษีและโครงการสนิเชื�อดอกเบี 5ยตํ�าให้ผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น มาตรการ
สง่เสริมการใช้จ่าย เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจํานองอสงัหาริมทรัพย์ และการลดหย่อนภาษีเงินได้จาก
การซื 5อสินค้าและบริการไม่เกิน 15,000 บาทในช่วงปลายปี เป็นต้น และมาตรการระยะกลางถึงระยะยาวซึ�งจะช่วย
สนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริมการลงทนุในรูปแบบคลสัเตอร์และการกําหนดกลุ่ม
อตุสาหกรรมเป้าหมายที�จะได้รับสทิธิประโยชน์ในการลงทนุ เป็นต้น 

การส่งออกในปี 2558 ลดลงต่อเนืAองเป็นปีทีAสอง มลูคา่การสง่ออกของไทยในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อย
ละ 5.8 ในปี 2558 ตอ่เนื�องจากปี 2557 ที�ลดลงร้อยละ 0.4 โดยเงินบาทที�ออ่นคา่ราวร้อยละ 10 ไม่ได้ช่วยการสง่ออกมาก
นกั สาเหตสุาํคญัที�ทําให้มลูคา่การสง่ออกลดลงเกิดจากราคานํ 5ามนัดิบในตลาดโลกที�ลดลงราวร้อยละ 50 กดดนัให้ราคา
สนิค้าสง่ออกที�เชื�อมโยงกบันํ 5ามนัดิบอย่าง นํ 5ามนัสําเร็จรูป เคมีภณัฑ์และพลาสติก รวมถึงยางพารา ซึ�งมีสดัสว่นราวร้อย
ละ 18 ของการสง่ออกทั 5งหมดของไทยลดลงตามไปด้วย นอกจากนี 5 การสง่ออกของไทยยงัได้รับแรงกดดนัจากการชะลอ
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ตวัของภาคอตุสาหกรรมของจีน และการย้ายฐานการผลติสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ออกจากประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการสนิค้าไทยจากกลุม่ประเทศ CLMV อนัประกอบด้วย กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ยงัคงเติบโตได้ดี 

สาํหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559 SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) ประเมินว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.5 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื5นตัวอย่างช้าๆ ต่อไปเนื�องจากการส่งออกยังได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ�งเป็นความเสี�ยงหลกัต่อทั 5งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และภาค
ครัวเรือนที�มีกําลงัซื 5อจํากดัจากภาระหนี 5ในระดบัสงูรวมถึงรายได้จากภาคเกษตรที�ตกตํ�า ดงันั 5นการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยจึงขึ 5นอยูก่บัแรงกระตุ้นจากภาครัฐให้เกิดการลงทนุในประเทศของภาคเอกชนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้าน
ภาษี มาตรการเร่งรัดโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ในการลงทุนโครงสร้างพื 5นฐาน และการเพิ�ม
แรงจูงใจในการลงทนุผ่านสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นต้น นอกจากนี 5 โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการมี
ความชดัเจนมากขึ 5น โดยโครงการโครงสร้างพื 5นฐานด้านคมนาคมขนสง่อีกจํานวน 20 โครงการ วงเงินลงทนุรวมทั 5งสิ 5นราว 
1.8 ล้านล้านบาท ได้ผา่นการอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายปี 2558 ซึ�งการเร่งรัดการลงทนุในโครงการดงักลา่วจะ
ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ 5น ขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างความเชื�อมั�นให้ภาคเอกชน และ
เป็นสว่นสาํคญัในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ตอ่ไป 

การปรับขึ >นอัตราดอกเบี >ยของสหรัฐฯ การลดค่าเงินหยวน และการดําเนินมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินในญีA ปุ่นและยูโรโซนเป็นปัจจัยภายนอกประเทศทีA ต้องให้ความสําคัญในปี 2559 ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับขึ 5นอตัราดอกเบี 5ยนโยบายเป็นครั 5งแรกในเดือนธันวาคมปี 2558 และมีแนวโน้มที�จะปรับขึ 5นต่อไปในปี 2559 ตามการ
ฟื5นตวัของเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในทางกลบักันเศรษฐกิจที�ชะลอตวัทําให้ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที�จะปรับลด
อตัราดอกเบี 5ยและปรับลดค่าเงินหยวนลง เช่นเดียวกันกบัธนาคารกลางญี�ปุ่ นและยโูรโซนที�จําเป็นต้องเข้าซื 5อสินทรัพย์
อยา่งตอ่เนื�อง ความแตกตา่งของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจหลกัของโลกดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความผนัผวนของราคา
สนิทรัพย์ทางการเงินและการเคลื�อนย้ายเงินลงทนุระหวา่งประเทศได้ ทั 5งนี 5 อีไอซีคาดว่าอตัราดอกเบี 5ยนโยบายของไทยจะ
คงอยูที่�ระดบัร้อยละ 1.5 ตลอดปี 2559 และเงินบาทจะออ่นคา่ลงสูร่ะดบั 37 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ 5นปี 

 
สดุท้ายนี 5 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบ

ความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทนุในกองทนุรวมของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจดัการกองทนุรวมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญัภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื�อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ตลอดไป 

 
 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 
 

ที�มา: SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) 
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ข้อมูลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 
บริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์จํากดั 

ลักษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจงประเภทไมรั่บซื 5อคืนหนว่ยลงทนุ 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ อย่างไรก็ดี เนื�องจากกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท ได้ลงทนุในสิทธิการเช่าซึ�งมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที�กองทนุ
รวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิการเช่าที�คงเหลืออยู่ ในกรณีที�ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที�ทําให้
สญัญาเช่าถกูยกเลกิหรือเพิกถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าที�มี
กําหนดระยะเวลาสงูสดุของกองทนุรวมจะครบกําหนดในวนัที� 15 สงิหาคม 2638 

วันทีAเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

วนัที� 23 สงิหาคม 2548 (เริ�มทําการซื 5อขายวนัที� 23 สงิหาคม 2548) 

ประเภทหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

ระบชืุ�อผู้ ถือ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์จากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์การลงทุน 

 

เพื�อระดมเงินจากนักลงทุนทั�วไป ทั 5งที�เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั 5งในและ
ตา่งประเทศ ซึ�งกองทนุรวมจะนําเงินที�ได้จากการระดมทนุไปซื 5อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสิทธิo และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ 
สทิธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที�กองทนุรวม
ได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง 
และ/หรือ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง และ/หรือ ดําเนินการ
ขอใบอนญุาตอื�นๆ และ/หรือ ดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อประโยชน์ของ
อสงัหาริมทรัพย์ และเพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอื�น และ/หรือ หลกัทรัพย์อื�น 
และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื�นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�น
ใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์ 
 
การลงทุนครั�งแรก 

ในการลงทุนครั 5งแรกของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2548 ได้เข้า
ลงทนุในสทิธิการเช่าช่วง/เช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งเป็นอาคารศนูย์การค้าจํานวน 2 โครงการ คือ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 โดยมีรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุ ดงันี 5 

 
ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 

 

ทีAตั >ง เลขที� 128 หมู ่6 ถนนพระรามที� 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 

ลักษณะการถอืกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม 

สทิธิการเช่าช่วงที�ดินซึ�งเป็นที�ตั 5งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน พร้อม
อาคารจอดรถ รวมทั 5งงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ 5าเสียและสิ�งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็น
ระยะเวลา 20 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที�15 สิงหาคม 2568) จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จํากดั 

ทีAดินทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าช่วงที�ดิน 20 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ�งเป็นผู้
ทรงสิทธิการเช่าที�ดิน โดยที�ดินตั 5งอยู่ที�แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
เนื 5อที�รวม 53-2-38.4 ไร่ (จากที�ดินทั 5งหมด 96-2-49.3 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที�ดินเลขที� 4313 เนื 5อที� 16-3-90.5 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 4314 เนื 5อที� 27-1-24.5 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 85312 เนื 5อที� 3-0-47.2 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 49534 เนื 5อที� 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางสว่น ซึ�งเป็น อาคาร 
5 ชั 5น และชั 5นใต้ดิน 1 ชั 5น พร้อมอาคารจอดรถจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 
2 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิoเป็นระยะเวลา 20 ปี แบง่เป็น 
- พื 5นที� Gross Area เฉพาะสว่นที�กองทนุรวมเช่า ประมาณ 251,182 ตาราง

เมตร (จากพื 5นที� Gross Area ทั 5งหมดประมาณ272,185 ตารางเมตร)  
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 5นที�ปลอ่ยเช่าได้ (พื 5นที�ให้เช่าและพื 5นที�สว่นกลาง) เฉพาะสว่นที�กองทนุรวม
เช่า ประมาณ 131,701 ตารางเมตร (จากพื 5นที�ปลอ่ยเช่าทั 5งหมดประมาณ
137,638 ตารางเมตร)(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 5งนี 5 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ดงักลา่วข้างต้นไมร่วมถึง  
ก) สทิธิการเช่าพื 5นที�บางสว่นภายในอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 
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2 ซึ�งบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยที�ได้
มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลกัษณะของสญัญาเช่า
ระยะยาว เป็นพื 5นที�ประมาณ 5,937 ตารางเมตร (ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ข) พื 5นที�จอดรถบริเวณชั 5น G ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(Parking Star) ซึ�งมีเนื 5อที�ประมาณ 15,066 ตารางเมตร (ข้อมลู ณ วนัเข้า
ลงทนุ) 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีA
กองทุนรวมลงทุน 

สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ 5าเสียและสิ�งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ที�ติดตั 5งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิo 

 
 

 
ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 

 

ทีAตั >ง เลขที� 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
ลักษณะการถอืกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม 

สิทธิการเช่าที�ดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 
บางส่วน และพื 5นที�จอดรถภายในอาคารบางส่วน จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 จํากัด เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 15 สิงหาคม 2578) 
โดยกองทุนรวมมีสิทธิที�จะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี โดย
กองทุนรวมชําระค่าเช่าและเงินมดัจําตามเงื�อนไขแห่งสญัญาเช่าครั 5งเดียวเต็ม
จํานวน นอกจากนี 5 กองทุนรวมได้ซื 5อและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิoในงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 5 เซอร์วิส พระราม 3 
จํากดั 

ทีAดินทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าที�ดิน 30 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวมมี
สิทธิที�จะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี  จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 3 จํากัด ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิo  โดยที�ดินตั 5งอยู่ที�แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื 5อที�รวม 12-2-44.6 ไร่ (จากที�ดินทั 5งหมด 12-3-
13.5 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที�ดินเลขที� 53132 เนื 5อที� 12-0-83.4 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 53133 เนื 5อที� 0-1-61.2 ไร่ 

อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บางสว่น ซึ�งเป็น
อาคาร 8 ชั 5น และชั 5นใต้ดิน 3 ชั 5น ซึ�งปัจจุบนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า 
พื 5นทีจอดรถ และพื 5นที�บริการ จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ซึ�งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิo เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 15 สิงหาคม 2578)  
โดยกองทุนรวมมีสิทธิที�จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี 
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แบง่เป็น 
- พื 5นที� Gross Area เฉพาะสว่นที�กองทนุรวมเช่า ประมาณ 169,740 ตาราง

เมตร (จากพื 5นที� Gross Area ทั 5งหมดประมาณ 187,958 ตารางเมตร) 
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 5นที�ปลอ่ยเช่าได้ (พื 5นที�ให้เช่าและพื 5นที�สว่นกลาง) เฉพาะสว่นที�กองทนุรวม
เช่า ประมาณ 65,965 ตารางเมตร (จากพื 5นที�ปล่อยเช่าทั 5งหมดประมาณ 
169,740 ตารางเมตร) (ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 5งนี 5 การลงทนุในสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 
ดงักล่าวข้างต้นไม่รวมถึงสิทธิการเช่าพื 5นที�บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ซึ�งบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ได้
ให้เช่าแก่ผู้ เช่า ผู้ เช่ารายยอ่ยที�ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว และพื 5นที�ที�บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 
จํากดั เช่าจากห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล คิดเป็นพื 5นที�ประมาณ 18,217 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีA
กองทุนรวมลงทุน 

กรรมสิทธิo (โดยการซื 5อและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณปูโภคและสิ�งอํานวย
ความสะดวกตา่งๆ ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื�อน ระบบปรับ
อากาศ และระบบงานวิศวกรรมที�ติดตั 5งและใช้งานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 5 เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั ซึ�ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิo 

 

การเพิAมเงนิทุนของกองทุนรวมครั>งทีA 1 

ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครั 5งที� 1/2552 วนัที� 17 สิงหาคม 2552 ได้อนมุตัิการเพิ�มทนุของกองทนุรวมเพื�อ
เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ทั 5งนี 5 กองทนุรวมได้เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� น
เกล้า เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุ ดงันี 5 
 

โครงการเซ็นทรลัพลาซา ปิ� นเกลา้ 
 

ทีAตั >ง เลขที� 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/522 และ 7/553 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ลักษณะการถอืกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม 

สิทธิการเช่าช่วงที�ดินซึ�งเป็นที�ตั 5งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
และสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า(บางสว่น) จํานวน 1 
อาคาร และอาคารสํานกังานจํานวน 2 อาคาร (ทั 5งอาคาร) รวมทั 5งที�จอดรถยนต์
ภายในอาคาร นอกจากนี 5 กองทนุรวมจะเช่างานระบบและทรัพย์สนิอื�นที�เกี�ยวข้อง
กบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
(“CPN”) เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2567) 

ทีAดนิทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าช่วงที�ดินประมาณ 15 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2567) จาก 
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CPN ซึ�งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยที�ดินตั 5งอยู่ที�แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ เนื 5อที�รวม 24-2-84 ไร่ (จากที�ดินทั 5งหมด 24-2-84 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที�ดินเลขที� 1041 เนื 5อที� 22-0-72 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 1054 เนื 5อที� 2-2-12ไร่ 
โดยกองทนุรวมให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการ
แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ� นเกล้า จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิo และ CPN ซึ�งเป็น
ผู้ทรงสทิธิการเช่า รวมถึงผู้ เช่าพื 5นที�และลกูค้าของทั 5งสองบริษัท 

อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า บางส่วน จํานวน 1 
อาคาร ซึ�งเป็นอาคารสงู 7 ชั 5น และชั 5นใต้ดิน 1 ชั 5น และอาคารสาํนกังานทั 5งอาคาร 
จํานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ� นเกล้า สูง 26 ชั 5น และ
อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ� นเกล้า สงู 18 ชั 5น พร้อมทั 5งพื 5นที�จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร ซึ�งสูง 10 ชั 5นและชั 5นใต้ดิน 1 ชั 5น รวมทั 5งงานระบบที�เกี�ยวเนื�องกับ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า อาคารสํานกังาน และพื 5นที�จอดรถยนต์จาก
CPN ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิoเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี(สญัญาเช่าสิ 5นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2567) แบง่เป็น 
- พื 5นที� Gross Area เฉพาะสว่นที�กองทนุรวมเช่า ประมาณ 185,671 ตาราง

เมตร (จากพื 5นที� Gross Area ทั 5งหมดประมาณ 293,446 ตารางเมตร) 
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 5นที�ปลอ่ยเช่าได้ (พื 5นที�ให้เช่าและพื 5นที�สว่นกลาง) เฉพาะสว่นที�กองทนุรวม
เช่า ประมาณ 100,670 ตารางเมตร (จากพื 5นที�ปล่อยเช่าทั 5งหมดประมาณ 
142,701 ตารางเมตร) (ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 5งนี 5 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
ดงักลา่วข้างต้นไมร่วมถึงการเช่าพื 5นที�ตอ่ไปนี 5 
(u) พื 5นที�บางสว่นภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ซึ�ง CPN ได้

เช่ าจากบริษัท ห้าง เซ็นทรัลปิ� น เก ล้า  จํากัด  (ส่วนพื 5น ที�บนอาคาร
ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลชั 5น 5 และ 6) จํานวนประมาณ 14,249 ตารางเมตร   

(`) พื 5นที�ภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ซึ�ง CPN ได้ให้เช่าแก่
ผู้ เช่าที�ได้มีการชําระคา่ตอบแทนสทิธิการเช่า (คา่เซ้ง) ในลกัษณะของสญัญา
เช่าระยะยาว เป็นพื 5นที�ประมาณ 23,356 ตารางเมตร 

(v) พื 5นที�จอดรถยนต์ จํานวนประมาณ 65,744 ตารางเมตร ในส่วนที� เป็น
กรรมสทิธิoของอาคารห้างสรรพสินค้าและในสว่นที�เป็นไปตามสิทธิของ CPN 
ซึ�งนอกเหนือจากที�ได้ให้สิทธิการเช่าแก่กองทุนรวมตามสดัส่วนการใช้งาน
ของพื 5นที�ศนูย์การค้าและพื 5นที�อาคารสาํนกังานที�กองทนุรวมลงทนุ 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีA
กองทุนรวมลงทุน 

สิทธิการเช่างานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
เลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํ 5าเสีย และสิ�งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ซึ�งติดตั 5งและใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
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พลาซา ปิ� นเกล้า รวมทั 5งสิทธิใดๆ ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบังานระบบดงักลา่ว 
(แล้วแต่กรณี) (CPN จะได้รับโอนงานระบบสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกับ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้าจากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี 5 
เซอร์วิส จํากดั) 

การเพิAมเงนิทุนของกองทุนรวมครั>งทีA 2 

ที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครั 5งที� 1/2556 วนัที� 24 กรกฎาคม 2556 ได้อนมุตัิการเพิ�มทนุของกองทนุรวมเพื�อ
เข้าลงทุนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทั 5งนี 5 กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทนุ ดงันี 5 
 
 

ศูนย์การคา้เซ็นทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
 

ทีAตั >ง เลขที� 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ่

ลักษณะการถอืกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั 5งที�จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสดัส่วนการใช้งานของพื 5นที�อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์ที�กองทนุรวมลงทนุ)  
(2) สิทธิการเช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิoในงานระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้อง
กบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และ  
(3) สทิธิการเช่าที�ดินที�เป็นที�ตั 5งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที�จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางสว่น) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

ทีAดนิทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าที�ดินประมาณ เป็นระยะเวลา 30 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 22 เมษายน 
2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิo  โดย
ที�ดินตั 5งอยูที่�ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เนื 5อที�รวม 32-3-56.85 ไร่ 
(จากที�ดินทั 5งหมด 35-1-80.60 ไร่) แบง่เป็น 
- โฉนดที�ดินเลขที� 3289 เนื 5อที� 15-0-80.75 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 3301 เนื 5อที� 2-2-88.4 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 3313 เนื 5อที� 5-1-74.3 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 58660 เนื 5อที� 2-1-90 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 58661 เนื 5อที� 1-1-85 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 110632 เนื 5อที� 1-1-11.3 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 110633 เนื 5อที� 2-0-83.1 ไร่ 
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- โฉนดที�ดินเลขที� 110634 เนื 5อที� 0-2-46 ไร่ 
- โฉนดที�ดินเลขที� 110635 เนื 5อที� 0-0-96 ไร่ 
-  โฉนดที�ดินเลขที� 15540 เนื 5อที� 1-1-2 ไร่ 

อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั 5งที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สดัสว่นการใช้งานของพื 5นที�อาคารศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที�กองทนุ
รวมลงทนุ) รวมทั 5งงานระบบและทรัพย์สนิที�เกี�ยวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิo เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี (สญัญาสิ 5นสดุวนัที� 22 เมษายน 2587) 
แบง่เป็น 
- พื 5นที� Gross Area เฉพาะสว่นที�กองทนุรวมเช่า ประมาณ 122,991 ตาราง

เมตร (จากพื 5นที� Gross Area ทั 5งหมดประมาณ 174,455 ตารางเมตร) 
(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

- พื 5นที�ปล่อยเช่าได้ (พื 5นที�ให้เช่า) เฉพาะส่วนที�กองทุนรวมเช่า ประมาณ 
35,343 ตารางเมตร (จากพื 5นที�ปล่อยเช่าทั 5งหมดประมาณ ku,kkk ตาราง
เมตร)(ข้อมลู ณ วนัเข้าลงทนุ) 

ทั 5งนี 5 การลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ดงักลา่วข้างต้นไมร่วมถึงการเช่าพื 5นที�ตอ่ไปนี 5 
(u)   พื 5นที�ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที�เป็นพื 5นที�

ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และพื 5นที�ที�ผู้ เช่าได้ทําสัญญาเช่าระยะยาว 
(Long-Term Lease) และได้ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าและพื 5นที�ซึ�งอยู่
ระหวา่งปรับปรุง 

(`)   พื 5นที�จอดรถยนต์นอกเหนือจากสว่นที�กองทนุรวมเข้าลงทนุ 
งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีA
กองทุนรวมลงทุน 

สทิธิการเช่างานระบบที�เกี�ยวข้องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพื 5นที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบนัไดเลื�อน ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม 
จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิo 

 
นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครั 5ง อยา่งไรก็ดีบริษัทจดัการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกวา่การจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั 5งดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ตามที�บริษัทจดัการมีความเห็น
วา่มีความจําเป็นและสมควร 

(1)  ในกรณีที�กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  
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(2)  ในกรณีที�กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะทําได้ก็ต่อเมื�อการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วไมทํ่าให้กองทนุรวมเกิดผลขาดทนุสะสมเพิ�มขึ 5นในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั 5น 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ 5นงวดปีบญัชีหรืองวดการ
ดําเนินการอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�มีการปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที�มีเหตุจําเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื�อนไขเพิ�มเตมิ 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับ 
0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะไมจ่่ายเงินปันผลในครั 5งนั 5นและให้สะสมเงินปันผลดงักลา่วเพื�อนําไปจ่ายรวมกบัเงิน
ปันผลที�จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ เว้นแตก่รณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ 
กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 5น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ  

สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ เว้นแตก่รณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ 
กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 5น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วและไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ  

 

รายละเอียดเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558   

ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา  กองทนุรวมไมม่กีารลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม  

 

รายละเอียดเกี�ยวกับกับการปรับปรุงในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละ
รายการสําหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 
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ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา  กองทนุรวมได้มีการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ตามที�
ได้ประกาศแจ้งไว้แล้วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) รายละเอียดตามหนงัสอื จท. 11/580166 ลงวนัที� 30 
มีนาคม 2558   
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และสาํหรับ ณ สิ 5นรอบปีบญัชีที�ผา่นมา ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงการดงักลา่ว บริษัทจดัการ ได้มีการแจ้งไปตาม
หนงัสอื จท. 11/590011 ลงวนัที� 15 มกราคม 2559 ดงัแสดง 
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รายละเอียดเกี�ยวกับการจําหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับ
รอบระยะเวลาตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558    

ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา  ไมม่ีการจําหนา่ยหรือการโอนสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

 

รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวข้องสําหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง    
31 ธันวาคม 2558  
 

ลาํดับ
ทีA 

รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้องกับ
กองทุนรวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

1 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั
(มหาชน) 

- ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
- ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ10ของ

จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้ว
ทั 5งหมด (2557: ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 
26.69) 

- ให้บริการงานที�เกี�ยวข้องกับกิจการ
นักลงทุนสัมพันธ์ของกองทุนรวม 
อาทิ การเปิดเผยข้อมูลที�มีคุณภาพ 
โปร่งใส และรับความคิดเห็นจากนกั
ลงทนุผู้หนว่ยลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกั
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ลาํดับ
ทีA 

รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้องกับ
กองทุนรวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

ลงทนุ  

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 5นที�และสญัญา
บริการสาธารณปูโภคในอาคาร
สาํนกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ� น
เกล้า และเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ� น
เกล้า โดยได้เชา่พื 5นที�ในอาคาร
ดงักลา่วคดิเป็นประมาณร้อยละ 11 
ของพื 5นที�ให้เช่าสทุธิ ทั 5งนี 5 อตัราคา่
เช่าและคา่บริการสาธารณปูโภคที�
กองทนุรวมเรียกเก็บใกล้เคียงกบั
อตัราคา่เช่าและคา่บริการ
สาธารณปูโภคที�กองทนุรวมเรียก
เก็บจากผู้ เช่าพื 5นที�ประเภทเดียวกนั
รายอื�นๆ 

` บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จํากดั 

- เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ได้ ใ ห้ เช่ าระบบบําบัดนํ 5า เสียแก่
กองทุนรวม ซึ�งการเช่าดงักล่าวเป็น
ส่วนหนึ� งของสัญญาเช่าอาคาร
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2 โดย
มีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั 5งแต่วนัที� 15 
สงิหาคม 2548 ถึงวนัที� 15 สิงหาคม 
2568 (การลงทนุครั 5งแรกของกองทนุ
รวม)  โดยในปี  2556 และ 2557 
กองทุนรวมได้จ่ ายค่า เช่าระบบ
บําบดันํ 5าเสยีเทา่กบั 5,280,000 และ 
6,540,000 บาท ตามลําดับ ทั 5งนี 5 
อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามที�
กํ า ห น ด ใ น สัญ ญ า เ ช่ า อ า ค า ร
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2 

- ได้ทําสญัญาเช่าพื 5นที�และสญัญา
บริการสาธารณปูโภคในโครงการ
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 2 โดย
ได้เช่าพื 5นที�ในโครงการดงักลา่วคดิ
เป็นประมาณร้อยละ 2 ของพื 5นที�ให้
เช่าสทุธิ ทั 5งนี 5 อตัราคา่เช่าและ
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ลาํดับ
ทีA 

รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้องกับ
กองทุนรวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

คา่บริการสาธารณปูโภคที�กองทนุ
รวมเรียกเก็บใกล้เคียงกบัอตัราคา่
เช่าและคา่บริการสาธารณปูโภคที�
กองทนุรวมเรียกเก็บจากผู้ เชา่พื 5นที�
ประเภทเดียวกนัรายอื�นๆ 

v บริษัท เซ็นทรัล พระราม 3 
จํากดั 

- เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ได้ ทําสัญญาเช่าพื 5นที�และสัญญา
บริการสาธารณูปโภคในโครงการ
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พระราม 3 โดย
ได้เช่าพื 5นที�ในโครงการดงักลา่วคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 4 ของพื 5นที�ให้เช่า
สทุธิ ทั 5งนี 5 อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคที�กองทุนรวมเรียกเก็บ
ใกล้เคียงกบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการ
สาธารณูปโภคที�กองทุนรวมเรียกเก็บ
จากผู้ เช่าพื 5นที�ประเภทเดียวกันราย
อื�นๆ 

- ได้ ทําสัญญาเช่าพื 5นที�และสัญญา
บริการสาธารณูปโภคในโครงการ
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ปิ� นเกล้า 
โดยได้เช่าพื 5นที�ในโครงการดงักลา่วคิด
เป็นประมาณร้อยละ 8 ของพื 5นที�ให้
เช่าสทุธิ  
ทั 5ง นี 5 อัต ร าค่า เช่ า และ ค่าบ ริกา ร
สาธารณูปโภคที�กองทุนรวมเรียกเก็บ
ใกล้เคียงกบัอตัราคา่เช่าและคา่บริการ
สาธารณูปโภคที�กองทุนรวมเรียกเก็บ
จากผู้ เช่าพื 5นที�ประเภทเดียวกันราย
อื�นๆ 

d บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
เชียงใหม ่จํากดั 

- เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ได้ ทําสัญญาเช่าพื 5นที�และสัญญา
บริการสาธารณูปโภคในโครงการ
ศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต โดยได้เช่าพื 5นที�ในโครงการ
ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 
ของพื 5นที�ให้เช่าสทุธิ ทั 5งนี 5 อตัราค่าเช่า
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ลาํดับ
ทีA 

รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้องกับ
กองทุนรวม 

ความสัมพนัธ์กับกองทุนรวม รายละเอียดการทาํธุรกรรม 

และคา่บริการสาธารณปูโภคที�กองทนุ
รวมเรียกเก็บใกล้เคียงกบัอตัราค่าเช่า
และคา่บริการสาธารณปูโภคที�กองทนุ
รวมเรียกเก็บจากผู้ เช่าพื 5นที�ประเภท
เดียวกนัรายอื�นๆ 

a 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุไทยพาณิชย์ จํากดั 

- เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวม - รับคา่ธรรมเนียมการจดัการจาก
กองทนุรวม 

6 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั 
(มหาชน) 

- ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
- ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

- รับดแูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ 
- ชําระคา่เช่าและบริการให้กองทนุฯ 

7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

- เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท
หลักท รัพ ย์ จัดก ารก องทุนไท ย
พาณิชย์ จํากัด โดยถือหุ้นเกินร้อย
ละ 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั 5งหมด 

- นายทะเบียนกองทนุฯ 
- ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

- ให้กู้ ยืมเงินแก่กองทุนรวมเมื�อวันที� 23 
เมษายน 2557 เพื�อให้เป็นแหลง่เงินทนุ
ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม
ครั 5ง ที�  2 (โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต) และเพื�อรีไฟแนนซ์
เงินกู้ ยืมตามสญัญาเงินกู้ ยืมฉบับเดิม 
โดยมีจํานวนเงินกู้ ยืมคงเหลือ ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 
1,955,000,000 บาท มี กํ าหนดจ่ าย
ชําระคืนภายใน 12 ปีนับจากวันกู้ ยืม 
และมีอตัราดอกเบี 5ยร้อยละ MLR-2 ถึง 
MLR-3 ตอ่ปี  

- ทําสญัญาเช่าพื 5นที�และบริการ 

- รับคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนจาก
กองทนุรวม 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง  โดยกองทนุรวมได้
เปิดเผยข้อมลูบางสว่นในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�แนบมา และสามารถตรวจสอบรายชื�อผู้บริหารของบริษัทจดัการ
และกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการได้ที� website ของบริษัทจดัการที� http://www.scbam.com 

 

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 
เป้าหมายหลกัของบริษัทจดัการในการบริหารกองทนุรวมคือการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่ง
สมํ�าเสมอและการเพิ�มมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวมในระยะยาว โดยบริษัทจดัการและผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะมีกลยทุธ์ในการดําเนินงาน ดงัตอ่ไปนี 5 
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กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ทีAกองทุนรวมเข้าลงทุน (Mall Management Strategy) 

เพื�อตอบสนองตอ่ความต้องการของร้านค้าและลกูค้าอยา่งแท้จริง การบริหารศนูย์การค้าจะมุง่เน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ�มของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการเสริมสร้างความครบถ้วนและ
หลากหลายของร้านค้า และความแข็งแกร่งทางการตลาด และการบริหารศนูย์การค้า เพื�อผลกัดนัให
เกิดการขยายตวัทางธุรกิจในศนูย์การค้าและสง่ผลให้ค่าเช่าพื 5นที�เติบโตควบคู่กนัไปได้ ตลอดจนการ
ควบคมุเรื�องคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดงันี 5  

ความครบถ้วนและหลากหลายของร้านค้า (Merchandizing Mix)  

ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตลาดและข้อมลูลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อปรับเปลี�ยนสดัสว่นประเภทของ
ร้านค้าภายในศนูย์การค้าอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของลกูค้า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้านค้า
ใหม่ๆ จากทั 5งในประเทศและต่างประเทศเพื�อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัยและสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า 

กลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  

ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเน้นในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ ผลักดัน
ยอดขายให้กบัร้านค้า และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที�ดีให้แก่ลกูค้าโดยการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย
ที�สอดคล้องกบักลยทุธ์ดงักลา่ว โดยอาศยัข้อมลูจากการวิจยัตลาด และทํางานร่วมกบัห้างสรรพสินค้า 
บริษัทในเครือเซ็นทรัล และพนัธมิตรทางธุรกิจตา่งๆ ซึ�งดําเนินควบคูไ่ปกบัการจดักิจกรรมที�มีความโดด
เดน่ แปลกใหม ่สร้างสรรค์ (Signature Events) ซึ�งทั 5งหมดนี 5จะมีการสื�อสารถึงลกูค้าผา่นช่องทางตา่งๆ 
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การบริหารและการให้บริการสิ�งอํานวยความสะดวกภายในศนูย์การค้าอย่างมีคณุภาพ (Quality and 
Services Excellence)  
ดําเนินการพฒันาบคุลากร และยกระดบัคณุภาพการให้บริการสูม่าตรฐานสากล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้เพื�อเพิ�มความพงึพอใจของลกูค้า และลดต้นทนุในการดาํเนินธุรกิจ อาทิ การ
พฒันาระบบจอดรถ จดุประชาสมัพนัธ์ และห้องนํ 5า เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีAกองทุนรวมเข้าลงทุน (Asset Enhancement 
Strategy) 

มุง่เน้นในการสร้างผลตอบแทนเพิ�มเติมจากอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมเข้าลงทนุโดยการพฒันาและ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมเข้าลงทุน ได้แก่ การปรับผังพื 5นที�และร้านค้า เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์พื 5นที�และการเพิ�มค่าเช่า รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้า
เพื�อรักษาภาพลกัษณ์ที�ดีและความทนัสมยัตอ่ผู้ เช่าและลกูค้า 
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กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อืAนเพิAม (Acquisition 
Growth Strategy) 

กองทนุรวมมุง่เน้นการแสวงหาโอกาสให้การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมเพื�อเพิ�มผลตอบแทนการ
ลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของ
อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุในด้านตา่งๆ เช่น อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย์ อตัราการเช่าพื 5นที�
และลกัษณะผู้ เช่า ทําเลที�ตั 5ง โอกาสในการสร้างมลูค่าเพิ�ม สภาพที�ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณปูโภค และระบบรักษาสิ�งแวดล้อม 

สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ�มเติมครั 5งที� 2 นั 5น ในกรณีที�กองทุนรวมได้รับอนุมัติจาก 
สํานกังาน ก.ล.ต. ให้สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมต่อไปได้ และ CPN ตกลงที�จะแจ้ง
เงื�อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต นี 5ให้กองทนุรวมทราบอย่างน้อย 9 เดือนก่อนวนัที�สญัญาเช่าปัจจุบนัครบกําหนด 
โดย CPN และ/หรือ บริษัทที� CPN เป็นผู้มีอํานาจควบคมุ ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of 
First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื 5อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิo และ/หรือรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
อย่างไรก็ดีบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) สงวนสิทธิในการที�จะไม่ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) แก่กองทนุรวมในกรณีที�บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) พ้นจากการ
ทําหน้าที�ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั 5งนี 5บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของ
อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุในด้านตา่งๆ เช่น อตัราผลตอบแทนของอสงัหาริมทรัพย์ อตัราการเช่าพื 5นที�
และลกัษณะผู้ เช่า ทําเลที�ตั 5ง โอกาสในการสร้างมลูค่าเพิ�ม สภาพที�ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณปูโภค และระบบรักษาสิ�งแวดล้อม  

นอกจากนี 5 กองทนุรวมมคีวามประสงค์ที�จะลงทนุระยะยาวในอสงัหาริมทรัพย์ อยา่งไรก็ดี หากในอนาคต
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุมีข้อจํากดัในการสร้างรายได้หรือการเติบโต บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาขาย
อสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสทิธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อนําเงินที�ได้รับจากการขายไปใช้ลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ใหมที่�มศีกัยภาพในการลงทนุสงูกวา่ 

 

รายงานของบริษัทจัดการเกีAยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ปี 2558 
 
สาํหรับรายงานแนวโน้มทางธุรกิจลา่สดุของ ธนาคารแหง่ประเทศไทยในไตรมาส d `aabและแนวโน้มของธุรกิจในไตรมาส 
1 โดยมองภาพเกี�ยวกบัภาคอสงัหาริมทรัพย์ทั 5ง 2 ช่วงดงันี 5 

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที� 4 ปี 2558 ปรับดีขึ
นจากผลของมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหาฯ โดยงานก่อสร้างของ

ภาคเอกชนยงัถูกขบัเคลื%อนจากกลุ่มพฒันาอสงัหาฯ เพื%อที%อยูอ่าศยัทั
งแนบราบและอาคารชุด รวมถึงตลาดสานกังานในพื
นที%
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลกั โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า ในขณะที%ตลาดอสงัหาฯ ในพื
นที%ตา่งจงัหวดัยงัซบเซาจาก
กาลงัซื
อที%ยงัอ่อนแอ ทั
งนี
  มาตรการกระตุน้ภาคอสงัหาฯ มีส่วนช่วยเร่งการตดัสินใจของ ผูซื้
อใหเ้ร็วขึ
น ซึ%งส่วนใหญ่เป็น
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กลุ่มที%มีความตอ้งการและมีกาลงัซื
อในระดบัหนึ%งอยูแ่ลว้ สาหรับงานก่อสร้างที%เกี%ยวกบัโครงการลงทุนภาครัฐชะลอตวั
เนื%องจากยงัรองานประมูลซึ%งเริ%มเมื%อช่วงปลายปี 2558 ถึงตน้ปี 2559  
สาํหรับแนวโน้มของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาสทีA 1 ปี 2559 คาดวา่จะปรับดีขึ 5นจากไตรมาสก่อนหน้า สว่นหนึ�ง
จากการเร่งตดัสนิใจซื 5อและเร่งโอนที�อยูอ่าศยัก่อนหมดมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาฯ ในเดือนเมษายน 2559 ประกอบกบั
อยู่ในช่วงที�อัตราดอกเบี 5ยอยู่ในระดับต่าซึ�งมีส่วนช่วยผ่อนคลายภาระการกู้ ยืมลงได้ระดบัหนึ�ง และงานก่อสร้างของ
โครงการภาครัฐที�มีแนวโน้มจะปรับดีขึ 5นหลงัมีการประมลูไปในช่วงปลายปีที�ผา่นมา 
 
โดยทางสมาคมผู้ ค้าปลีกไทยระบุว่า ในช่วงปี 2558 ที�ผ่านมา จากภาวะปัญหาเศรษฐกิจซบเซาและความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคที�ลดลง ทําให้ธุรกิจค้าปลีกโดยรวมขยายตวัเพียง 3.1% ปรับตวัสงูขึ 5นเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัอตัราการเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2.8% สําหรับปีที�ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ�มขึ 5นในช่วงไตรมาสสดุท้ายโดยเฉพาะ
ในช่วงระหวา่งวนัที� 25 – 31 ธนัวาคม 2558 แต่ในช่วงก่อนหน้านี 5ดชันียอดค้าปลีกลดลงต่อเนื�องเป็นระยะเวลา 27 เดือน
ติดต่อกัน นบัตั 5งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 ทั 5งนี 5ดัชนีดังกล่าวที�เพิ�มขึ 5นในช่วงไตรมาสสุดท้ายมี
สาเหตุหลกัมาจากแรงหนนุยอดการค้าปลีกจากจํานวนนกัท่องเที�ยวต่างประเทศที�เดินทางมากขึ 5น และมาตราการการ
ลดหยอ่นภาษีสาํหรับผู้มีรายได้ที�ซื 5อสนิค้าและบริการในช่วงระหวา่งวนัที� 25 ธนัวาคมถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558     

 
แผนภาพแสดงดชันียอดค้าปลกีของประเทศไทยย้อนหลงั  

ตั#งแต่ช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ปี 2550 ถึงเดอืนพฤศจกิายน ปี 2558 

 
ที�มา บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE) 

 
สําหรับปี 2558 มีพื 5นที�ค้าปลีกรวมทั 5งหมด 502,580 ตารางเมตร ซึ�งเฉพาะในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีมีพื 5นที�ที�เปิด
ให้บริการมากกวา่ 167,800 ตารางเมตร สง่ผลให้พื 5นที�ค้าปลกีรวมในกรุงเทพมหานครและพื 5นที�โดยรอบทั 5งหมดประมาณ 
7,418,600 ตารางเมตร ทั 5งนี 5 จํานวนโครงการค้าปลีกสว่นใหญ่ซึ�งเป็นอปุทานในอนาคตมีการเลื�อนกําหนดการก่อสร้าง
ออกไป เช่น โครงการศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟียร์ (The EmSphere), โครงการศูนย์การค้าเมการังสิต (Mega Rangsit), 
โครงการศนูย์การแบงค็อก มอลล์ (Bangkok Mall) และโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัล เอ็ม (Central M) ทั 5ง 3 โครงการเป็น
โครงการของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่อย่างเดอะมอลล์ และเซ็นทรัล ที�มีขยายตัวอย่างต่อเนื�องในทุกทําเลทั�ว
ประเทศตั 5งแต่ศนูย์การค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คาดการณ์ว่าทั 5ง 3 โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงหลงัปี 2561 
หรือเกินกวา่ในปีดงักลา่วหากยงัไมไ่ด้เริ�มก่อสร้างในปี 2559 ในทางตรงกนัข้ามอปุทานสําหรับปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมี
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จํานวนจํากดั ประกอบด้วยโครงการขนาดเลก็เป็นสว่นใหญ่คิดเป็นพื 5นที�ประมาณ 234,000 ตารางเมตร โดยอปุทานใหม่ที�
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที�จะสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 มีเพียง 1 โครงการเท่านั 5น ได้แก่ โครงการศูนย์การค้า โชว์ ดีซี 
(Show DC) ตั 5งอยูบ่นถนนจตรุทิศ คิดเป็นพื 5นที�ประมาณ 74,000 ตารางเมตร จากอปุทานใหมท่ั 5งหมด  
 

ในขณะที�ซูเปอร์สโตร์หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตใหมม่กีารเปิดบริการในประเทศไทยจํานวนน้อยมากนอกในช่วง 1 – 2 ปีที�ผา่นมา 
และคอมมนิูตี 5มอลล์อยูใ่นช่วงที�ขยายตวัลดลงจากที�มีโครงการใหม่เปิดให้บริการเป็นจํานวนมากในช่วง 3 – 4 ปีที�ผ่านมา 
โดยโครงการคอมมนิูตี 5มอลล์ที�เปิดใหม่ในปีที�ผ่านมามีจํานวน 2 โครงการ ได้แก่ คริสตลั วีรันด้า(Crystal Veranda) และ 
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ซึ�งเป็นการแขง่ขนับริเวณพื 5นที�ยา่นเลยีบทางดว่นเอกมยั - รามอินทรา  

ตารางแสดงจาํนวนอุปทาน, อุปสงค์ และพื >นทีAว่าง แบ่งตามพื >นทีA ณ ไตรมาส 4 ปี 2558 

 
พื >นทีAเช่าทั >งหมด 

(ตร.ม.) 
พื >นทีAปล่อยเช่าไปแล้ว

ทั >งหมด (ตร.ม.) 
พื >นทีAว่างทั >งหมด 

(ตร.ม.) 
%พื >นทีAว่าง 

พื 5นที�ปลอ่ยเช่าทั 5งหมดของตลาด 7.1 ล้าน 6.6 ล้าน 0.5  ล้าน 6.8% 
พื 5นที�เช่าบริเวณตวัเมือง  1.5  ล้าน 1.3  ล้าน 0.2 ล้าน 8.9% 
พื 5นที�เช่าใจกลางเมือง 2.0 ล้าน 1.9 ล้าน 0.1 ล้าน 7.2% 
พื 5นที�เช่าบริเวณชานเมือง 3.6 ล้าน 3.4 ล้าน 0.2 ล้าน 5.7% 
ที�มา บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE) 
 

แผนภาพแสดงอุปทานพื >นทีAค้าปลีกและอตัราการเช่าพื >นทีAของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงอุปทานสะสมและอุปทานทีAสร้างแล้วเสร็จ ในช่วงระหว่างปี 2550 ถงึ 2560F 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที�มา บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศ
ไทย) จํากดั (CBRE) 
 

ที�มา ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั�นแนล 
ประเทศไทย 
หมายเหต ุ: F คือ ประมาณการณ์พื 5นที�ค้าปลีกที�
มีกําหนดแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2559 - 2560 
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อตัราการเชา่พื 5นที�ในสาํหรับไตรมาส 4 ปี 2558 ยงัคงใกล้เคียงกบัไตรมาสที� 3 ของปีเดียวกนัคือมากกวา่ 96% อตัราการ
เช่าเฉลี�ยในทกุทําเลไมไ่ด้ลดลงแม้วา่จะมีโครงการค้าปลกีจํานวนมากเปิดให้บริการในช่วงปีที�ผา่นมา เนื�องจากพื 5นที�สว่น
ใหญ่มีผู้ เช่าจบัจองพื 5นที�ของโครงการศนูย์การค้าก่อนที�เปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการ  
 

แผนภาพแสดงอัตราการเช่าพื >นทีAค้าปลกีจาํแนกตามพื >นทีA ณ ไตรมาส 4 ปี 2558 

 
ที�มา ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั�นแนล ประเทศไทย 

 
สําหรับอตัราค่าเช่าเฉลี�ยสําหรับทําเลศนูย์การค้าที�ตั 5งอยู่ในกรุงเทพมหานครและพื 5นที�โดยรอบในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 
ยงัใกล้เคียงกบัไตรมาส 3 ของปีเดียวกนั แม้จะมีโครงการค้าปลีกหรืออปุทานที�เดใหม่หลายโครงการที�เปิดให้บริการในปี 
2558  โดยสว่นใหญ่จะมีค่าเช่าพื 5นที�สงูกว่าโครงการเดิมที�ตั 5งอยู่บริเวณทําเลเดียวกนั โดยพื 5นที�บริเวณในเมืองที�สามารถ
เชื�อมต่อสถานีรถไฟฟ้าได้มีอตัราค่าเช่าสงูที�สดุประมาณ 4,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนค่าเช่าพื 5นที�คอมมูนิตี 5
มอลล์บางโครงการในพื 5นที�รอบนอกของกรุงเทพมหานครมีอตัราค่าเช่าพื 5นที�เริ�มต้นประมาณ 800 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน  
 
อตัราคา่เช่าเฉลี�ยในปี 2559 สาํหรับทกุทําเลอาจจะปรับเพิ�มขึ 5นต่อเนื�องในอตัราที�ใกล้เคียงกบัปี 2558 หรือประมาณ 3 – 
5% เนื�องจากร้านค้าหรือแบรนด์สนิค้าตา่งประเทศและไทยยงัคงมีความต้องการเช่าพื 5นที�ใหม่รวมไปถึงการขยายสาขาใน
โครงการพื 5นที�ค้าปลกีในประเทศไทย  
 

แผนภาพแสดงอัตราค่าเฉลีAยจาํแนกตามทาํเล ณ ไตรมาส 4 ปี 2558 
 

 
ที�มา ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั�นแนล ประเทศไทย 
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สําหรับการคาดการณ์สถานการณ์การค้าปลีกในปี 2559 สมาคมผู้ ค้าปลีกกล่าวว่าธุรกิจการค้าปลีกในประเทศไทยจะ
ขยายตวัประมาณ 3 – 5% แต่ยงัคงขึ 5นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และการใช้จ่ายของภาครัฐบาลเป็นสําคญั 
โดยอปุทานในอนาคตสําหรับโครงการคอมมนิูตี 5มอลล์จะยงัคงเพิ�มมากขึ 5นแต่เพิ�มในอตัราที�ลดน้อยลง เนื�องจากมีหลาย
โครงการที�ไม่ประสบความสําเร็จในช่วงที�ผ่านมา อีกทั 5งการขยายตวัของโครงการค้าปลีกในประเทศไทยที�ยงัคงขยาย
ตวัอย่างต่อเนื�องไปทั�วทุกทําเลของประเทศ และการเข้ามาของผู้พฒันาโครงการธุรกิจค้าปลีกต่างชาติบางรายที�เข้ามา
พฒันาโครงการในประเทศไทย จากนั 5นจะขยายตวัไปยงัประเทศอื�นๆ ในอาเซียน อีกทั 5งการแขง่ขนัทางธุรกิจในรูปแบบของ
ออนไลน์ที�มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที�มีต่อการซื 5อของผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพิ�มมากขึ 5น ดงันั 5นผู้พฒันาโครงการค้าปลีกในประเทศไทยจึงพฒันาและออกแบบให้โครงการมีความโดดเด่น มี
ร้านค้าที�สามารถตอบสนองกบัลกูค้าหรือคนสว่นใหญ่ในตลาดได้ทั 5งหมด  
 

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอาคารสาํนักงานกรุงเทพฯ ปี 2558 
 

ตลาดอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานครในปี 2558 ที�ผา่นมามีอตัราการเช่าพื 5นที�สงูที�สดุเมื�อเทียบกบัในช่วงหลายปีผา่น
มา เนื�องจากความต้องการพื 5นที�สาํนกังานของบริษัทตา่งชาติและไทยมีมากขึ 5น สําหรับบริเวณพื 5นที�ศนูย์กลางธุรกิจ พื 5นที�
ตามแนวถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษกที�มีอตัราการเช่าพื 5นที�เกือบ 100% โดยเฉพาะอาคารสํานกังานเกรดเอ และ
อาคารสาํนกังานแหง่ใหมที่�มกีารสร้างแล้วเสร็จในชว่ง 1-3 ปีที�ผา่นมา รวมถึงอาคารสาํนกังานใหมน่อกพื 5นที�ศนูย์กลางเขต
ธุรกิจที�มีอตัราการเช่าเต็มหรือเกือบ 100% ในช่วงเวลาไม่กี�เดือนที�มีการเปิดให้เข้าจองพื 5นที�แบบเป็นทางการเช่นกัน 
เนื�องจากมีสิ�งอํานวยความสะดวกที�ทนัสมยั อตัราคา่เช่าตํ�า พื 5นที�สาํนกังานใหม ่และไมไ่กลจากระบบขนสง่มวลชน 
 

อุปทานอาคารสาํนักงาน 
 

ทั 5งนี 5อปุทานโดยรวมสาํหรับอาคารสาํนกังานที�เพิ�มขึ 5นในชว่งไตรมาส 4 ปี 2558 คิดเป็น 0.6% เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3 ในปี
2558 หรือเพิ�มจาก 50,000 ตารางเมตร เป็น 8,450,000 ตารางเมตร โดยพื 5นที�เช่าที�เพิ�มขึ 5นส่วนหนึ�งมาจากอาคาร
สาํนกังานแหง่ใหมที่�สร้างแล้วเสร็จในปี 2558 จํานวน 3 อาคารได้แก่ SET @93 รัชดา ซึ�งเป็นอาคารสํานกังานของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (สํานกังานใหญ่), อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ บริเวณถนนรัชดาภิเษก และอาคาร
สาํนกังาน เมเจอร์ ทาวเวอร์ บริเวณยา่นทองหลอ่ 
 

ตารางแสดงจาํนวนพื >นทีAของตลาดอาคารสาํนักงาน กรุงเทพมหานคร 
 

 
พื >นทีAเช่า
ทั >งหมด 

พื >นทีAทีAปล่อยเช่าไป
แล้วทั >งหมด 

พื >นทีAว่าง
ทั >งหมด 

%พื >นทีAว่าง 

พื 5นที�เช่าทั 5งหมด 8.45 ล้าน 7.72 ล้าน 0.31 ล้าน 8.60% 

พื 5นที�เช่าศนูย์กลางธุรกิจทั 5งหมด (ตร.ม.) 4.18 ล้าน 3.79 ล้าน 0.40 ล้าน 9.40% 

พื 5นที�เช่าศนูย์กลางธุรกิจ เกรดเอ ทั 5งหมด(ตร.ม.) 1.25 ล้าน 1.12 ล้าน 0.34 ล้าน 10.30% 
พื 5นที�เช่านอกศนูย์กลางธุรกิจเกรดเอ ทั 5งหมด(ตร.ม.) 0.43 ล้าน 0.41 ล้าน 0.02 ล้าน 4.80% 
ที�มา : บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE) 
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แผนภาพแสดงอุปทานอาคารสาํนักงานใหม่ 
แบ่งตามพื >นทีAศูนย์กลางธุรกิจ(CBD) และนอกพื >นทีAศูนย์กลางธุรกิจ (Non CBD) 

 
 
 
 
 
 
 

ที�มา : บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE) 

 
แผนภาพแสดงพื >นทีAอาคารสาํนักงานให้เช่า แบ่งตามทาํเลทีAตั >ง 

พื >นทีAศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และนอกพื >นทีAศูนย์การธุรกิจ (Non CBD) ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที�มา : บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE)  (วิเคราะห์โดย EIC) 

อุปสงค์อาคารสาํนักงาน 
 

อปุสงค์ที�มีการเพิ�มขึ 5นอย่างต่อเนื�องในปี 2558 สาเหตจุากพื 5นที�อาคารสํานกังานที�มีอยู่อย่างจํากดัในช่วงที�กําลงัจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ�งเป็นปัจจยัที�เพิ�มความต้องการพื 5นที�อาคารสํานกังานมากกว่า 200,000 ตารางเมตร แสดง
ให้เห็นถึงการขยายตวัของความต้องการเช่าพื 5นที�ที�ผกผนักับอุปทานที�มีอยู่อย่างจํากัด โดยพื 5นที�อาคารสํานกังานใหม่
ประมาณ 318,000 ตารางเมตรสว่นใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2560 และ 2561 
เช่น อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์, อาคารเมโทรโพลิส และ อาคารสํานกังาน เกสร ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ�งเป็นอาคาร
สาํนกังานให้เช่ายา่นศนูย์กลางเขตธุรกิจ ทําให้อปุสงค์การเช่าพื 5นที�ในปี 2559 อาจจะสงูกว่าปี 2558 หรือในช่วงหลายปีที�
ผา่นมา สาเหตจุากความต้องการเปิดบริษัทใหมข่องไทยและตา่งชาติ รวมทั 5งการขยายพื 5นที�จากสํานกังานเดิมทําให้อตัรา
พื 5นที�วา่งโดยรวมทั 5งตลาดเปลี�ยนแปลงไปโดยลดลงประมาณ 0.2% เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2558  
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อัตราการเช่าพื >นทีAสาํนักงาน 
 

สาํหรับอตัราการเช่าพื 5นที�อาคารสาํนกังานเกรดเอ เพิ�มขึ 5นจาก 90.4% เป็น 91.1% โดยอตัราคา่เช่าพื 5นที�สํานกังานเกรดเอ
มีการปรับเพิ�มขึ 5น 1.9% เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2558 และปรับเพิ�มขึ 5น 5.5% เมื�อเทียบกบัปี 2557 และ 
2558 หรือประมาณ 897 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สว่นอตัราค่าเช่าพื 5นที�อาคารสํานกังานเกรดเอ นอกศนูย์กลางเขต
ธุรกิจปรับเพิ�มขึ 5น 1.0% เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2558 และปรับเพิ�มขึ 5น 5.8% เมื�อเทียบกบัปี 2557 และ 
2558 หรือประมาณ 707 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะเดียวกันอาคารสํานกังานเกรดบี พื 5นที�ศูนย์กลางเขต
เศรษฐกิจ มีอตัราการเช่าพื 5นที�ไมเ่ปลี�ยนแปลงจากปีกอ่นอยูที่� 91.4% และมีอตัราคา่เช่าพื 5นที�อยูที่� 656 บาทตอ่ตารางเมตร
ตอ่เดือน ปรับเพิ�มขึ 5น 0.9% เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2558 หรือปรับเพิ�มขึ 5นจากปี 2557 ประมาณ 5.1% 
เนื�องจากประมาณ 56% ของพื 5นที�อาคารสาํนกังานทั 5งหมดในกรุงเทพมหานครเป็นอาคารสาํนกังานเกรดบี ที�มีคา่เช่าพื 5นที�
ตํ�ากวา่อาคารสาํนกังานเกรดเอซึ�งอยูใ่นทําเลเดียวกนั ทําให้อาคารสาํนกังานเกรดเอ นอกพื 5นที�ศนูย์กลางเขตธุรกิจมีความ
น่าสนใจมากกว่าอาคารเกรดเอในพื 5นที�ศนูย์กลางเขตธุรกิจ เพราะค่าเช่าพื 5นที�ที�ตํ�ากว่า และยงัอยู่ในแนวเส้นทางระบบ
ขนสง่มวลชนปัจจบุนั  
 

แผนภาพอตัราค่าเช่าพื >นทีAอาคารสาํนักงาน แบ่งตามเกรดอาคารสาํนักงาน 
พื >นทีAศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และนอกพื >นทีAศูนย์กลางธุรกิจ (Non CBD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�มา : บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั (CBRE) 

 
ทั 5งนี 5การคาดการณ์ตลาดอาคารสํานกังานในอนาคต จะมีอตัราการเช่าและค่าเช่าเฉลี�ยเพิ�มขึ 5นอย่างต่อเนื�องในปี 2559 
ถึงแม้วา่จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่อปุทานที�คงเหลืออยู่ในปัจจุบนัที�มีอยู่อย่าง
จํากดั และที�อยูใ่นระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะมีกําหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2560-2561 มีอยู่ไม่มากนกั แต่จะได้รับ
ความต้องอยา่งตอ่เนื�อง รวมถึงอาคารสาํนกังานใหมที่�ไมไ่ด้อยูใ่นพื 5นที�ศนูย์กลางเขตธุรกิจจะได้รับความน่าสนใจมากกว่า
อาคารสํานกังานในปัจจุบนั  แต่พื 5นที�อาคารสํานกังานบริเวณพื 5นที�ศนูย์กลางเขตธุรกิจและพื 5นที�ตามแนวเส้นทางขนส่ง
มวลชนยงัคงจะได้รับความน่าสนใจเช่นเดิม ทั 5งนี 5พื 5นที�ตามแนวถนนพหลโยธิน และรัชดาภิเษกจะยงัเป็นทําเลที�น่าสนใจ
สาํหรับการพฒันาอาคารสาํนกังาน และมีอีกหลายอาคารที�อยูร่ะหวา่งการเตรียมการเพื�อสร้างโครงการในอนาคต 
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ปัจจัยความเสีAยง 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที�ระบุไว้ในโครงการ
ฉบบันี 5อยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัจจยัความเสี�ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนี 5ก่อนการตดัสนิใจในการซื 5อ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

 ข้อความดงัตอ่ไปนี 5แสดงถึงปัจจยัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือ
ราคาหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม และนอกจากปัจจยัความเสี�ยงที�ปรากฏในโครงการฉบบันี 5แล้วยงัอาจมีปัจจยั
ความเสี�ยงอื�นๆ ซึ�งกองทนุรวมไมอ่าจทราบได้ในขณะนี 5หรือเป็นความเสี�ยงที�กองทนุรวมพิจารณาในขณะนี 5ว่า
ไมเ่ป็นสาระสําคญั แต่ความเสี�ยงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัต่อไปในอนาคต ทั 5งนี 5 ความ
เสี�ยงทั 5งหลายที�ปรากฏในโครงการฉบบันี 5และความเสี�ยงที�อาจมีขึ 5นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 คําอธิบายเกี�ยวกับแนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง มาตรการในการป้องกันความเสี�ยง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทนุรวมในการลดความเสี�ยงข้อใดข้อหนึ�งไมถื่อเป็นคํารับรองของกองทนุรวมว่า กองทนุ
รวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสี�ยงตามที�กําหนดไว้ได้ทั 5งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อ
ยืนยนัวา่ความเสี�ยงตา่งๆ ตามที�ระบใุนโครงการฉบบันี 5จะลดลงหรือทําให้หมดไป  

 ทั 5งนี 5 เนื�องจากความสาํเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี�ยงยงัขึ 5นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที�อยู่
นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวมข้อความในลกัษณะที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking 
Statements) ที�ปรากฏในรายละเอียดของโครงการฉบบันี 5 เช่น การใช้ถ้อยคําวา่ “เชื�อวา่” “คาดวา่” “คาดการณ์
วา่” “มีแผนจะ” “ตั 5งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี�ยวกบั
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัท
จัดการกองทุน เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกันการจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลใดๆ และมิได้เป็นการรับรองความถกูต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการ
รับรองผลการประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคตดงักลา่ว อีกทั 5งมิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือ รับรองว่า
ผลการดําเนินงานจริงที�จะเกิดขึ 5นในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี 5 ผลการ
ดําเนินงานที�เกิดขึ 5นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ข้อมลูในส่วนนี 5ที�อ้างถึงหรือเกี�ยวข้องกบัรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมลูที�รวบรวมมา
จากข้อมลูที�มีการเปิดเผยหรือจากสิ�งพิมพ์ของรัฐบาล หนว่ยงานราชการหรือจากแหลง่ข้อมลูอื�นๆ โดยที�กองทนุ
รวมอาจไมส่ามารถตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วได้ 

 เนื�องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่
ควรคาดหวงัที�จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั 5น นอกจากนั 5น ราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุกบัมลูคา่ของหนว่ย
ลงทนุในอนาคตอาจลดตํ�าลงหรือสงูขึ 5น หรือผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุในการลงทนุ ดงันั 5น ผู้ ที�ประสงค์จะ
ซื 5อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที�ปรึกษาที�เกี�ยวข้องเพื�อขอคําปรึกษาเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
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(ก) ความเสีAยงทีAเกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1)  ความเสีAยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ >นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  

  กองทนุรวมจะแตง่ตั 5งให้ บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ โดย บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) จะมีหน้าที�
ต่างๆ เกี�ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ตามที�กองทุนรวมจะ
มอบหมายให้ รวมถึงการร่วมกําหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจ
ของทรัพย์สนิดงักลา่ว อาทิเช่น การหาผู้ เช่าพื 5นที�ศนูย์การค้า และสาํนกังานรายใหมห่รือการต่อ
สญัญาเช่าพื 5นที�และสญัญาบริการกับผู้ เช่าพื 5นที�ปัจจุบัน การโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และ
สง่เสริมการขาย การบํารุงรักษาหรือพฒันาทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรกให้อยู่ใน
สภาพที�ดีและเหมาะแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดงักลา่วจะสง่ผลโดยตรงต่อผล
ประกอบการของกองทนุรวม 

  อย่างไรก็ตาม หาก บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้เนื�องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึ�ง แม้วา่กองทนุรวมได้กําหนดอตัราคา่ตอบแทน
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตั 5งบคุคลอื�น
เพื�อทําหน้าที�บริหารทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 5งแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหาร
จัดการของ บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากัด (มหาชน) ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุ
รวม 

2)  ความเสีAยงทีAเกิดขึ >นจากการชาํระหนี >จากคู่สัญญาทีAเกีAยวข้อง 

  ในระหวา่งระยะเวลาการดําเนินการของกองทนุรวมตามที�กําหนดไว้ในโครงการรวมถึงสญัญา
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง กองทุนรวมมีความเสี�ยงที�จะได้รับผลกระทบจากภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจโดยทั�วไป ซึ�งรวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบี 5ย อตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา ราคาเครื�อง
อุปโภคและบริโภค  ราคาอสงัหาริมทรัพย์  และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานราชการอื�น  ซึ�งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน  สถานะ
ทางการเงินและการลงทนุของกองทนุรวม   ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภค
ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัโดยตรงตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 

3)  ความเสีAยงจากการทีAคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าทําสญัญาเข่า 
และ/หรือเช่าช่วงที�ดินและอาคารบางส่วน สญัญาซื 5อขายทรัพย์สิน (เฟอร์นิเจอร์และเครื�อง
อปุกรณ์) และสญัญาตกลงกระทําการเพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ 
ที�เกี�ยวข้องกบัเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องของทรัพย์สินดงักลา่ว และ/หรือ
สญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื�อ
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ประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการ
ใดๆ เพื�อให้ให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

 อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์
ใดๆ อนัเป็นเหตแุหง่การเลกิหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นวา่นี 5 แม้กองทนุรวมจะมีสทิธิที�จะบอก
เลกิสญัญา เรียกคา่เสยีหาย รวมตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่เช่าที�ชําระไปแล้วก็ตาม 
แตเ่หตกุารณ์ที�คูส่ญัญาผิดสญัญาดงักลา่ว อาจทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการหรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที�กําหนดไว้ดงักลา่ว
ได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้อกําหนด หรือในกรณีที�
คู่สญัญาปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื�อนไขตามสญัญาที�เกี�ยวข้องแล้ว คู่สญัญาอาจไม่ชําระ
ค่าเสียหายตามที�กองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั 5น กองทุนรวมจึงอาจต้องนําเรื�องดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งการดําเนินการดังกล่าว บริษัท
จดัการไมส่ามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงิน
ที�กองทนุรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดงักลา่ว นอกจากนี 5 ผลแห่งคดี
ขึ 5นอยู่กับดุลพินิจของศาลที�เกี�ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี 
กองทุนรวมอาจไม่สามารถบงัคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมี
ความเสี�ยงที�จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไว้ 

4)  ความเสีAยงจากการทีAผลการดําเนินงานทีAแท้จริง และทรัพย์สินของ กองทุนรวม อาจ
แตกต่างจากประมาณการทีAได้ระบุไว้ 

  การประมาณการซึ�งอาจเกิดขึ 5นจริงหรือไม่ก็ได้ เช่น  การประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมขึ 5นอยูก่บัข้อสมมติฐานหลายข้อซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้ ซึ�งสมมติฐานเหลา่นี 5มีความ
ไมแ่นน่อนและอยูเ่หนือการควบคมุของกองทนุรวม เช่น การลดลงของการครอบครองพื 5นที� และ
อัตราค่าเช่าที�ลดลง การผิดสัญญาการชําระค่าเช่าของผู้ เช่า เป็นต้น ซึ�งปัจจัยเหล่านี 5อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตามได้มีการวิเคราะห์ความ
ออ่นไหวของประมาณการดงักลา่วประจํางวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
เพื�อศกึษาผลกระทบจากการแปรผนัของความสามารถในการปรับขึ 5นคา่เช่าและค่าบริการ และ
อตัราการเช่าพื 5นที�ของผู้ เช่าที�มีต่อเงินปันผลต่อหน่วย ซึ�งจากผลการศึกษาพบว่า เงินปันผลต่อ
หนว่ยที�ผู้ ถือหนว่ยจะได้รับในกรณีเลวร้ายที�สดุ (Worst Case) แตกตา่งจากเงินปันผลต่อหน่วย
ที�ผู้หน่วยจะได้รับในกรณีฐาน (Base Case) น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ซึ�งน่าจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที�
ยอมรับได้ ทั 5งนี 5 ผู้สนใจสามารถศกึษาข้อมลูเพิ�มเติมได้จากภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะห์
ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) 

5)   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินการของกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที�ของ บริษัท เซ็นทรัล 
พฒันา จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการทรัพย์สินที�กองทนุรวม
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จะลงทนุอยา่งระมดัระวงั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทนุรวมกบับริษัท เซ็นทรัล 
พฒันา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยังอาจเกิดขึ 5นได้ เนื�องจากบริษัท 
เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) ยงัคงทําหน้าที�ในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ศนูย์การค้า และอาคารสํานกังานแห่งอื�นๆ นอกเหนือจากโครงการที�กองทุนเข้าลงทุน ตามที�
เปิดเผยในโครงการ 

อยา่งไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้ เช่าพื 5นที�ศนูย์การค้า และสํานกังานที�แตกต่างกนัในการ
เลือกสถานที�เช่า เช่น สถานที�ตั 5ง สิ�งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้ เช่าพื 5นที�จึงเป็นผู้ กําหนดว่าจะทํา
การเช่าพื 5นที�ศูนย์การค้า และอาคารสํานักงานแห่งใด นอกจากนี 5 ทางกองทุนรวมได้ว่าจ้าง
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ให้บริหารทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะลงทุน ผ่าน
โครงสร้างสญัญาที�จะสร้างแรงจูงใจให้ บริษัท เซ็นทรัล พฒันา จํากดั (มหาชน) สร้างผลกําไร
ให้แก่กองทนุรวมอย่างต่อเนื�อง ซึ�งช่วยลดความเสี�ยงที�เกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่วได้ 

บริษัทจดัการได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ซึ�งมีรายละเอียดตามโครงการที�ได้เปิดเผยไว้แล้ว ข้อมูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งผู้ จัดการ
กองทนุสามารถเปลี�ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี 5 
� กรณีที�อตัราการปล่อยเช่าเฉลี�ย (Occupancy Rate) ในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม

ลงทุนลดลงตํ�ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเนื�องกันเกินกว่า 3 เดือน บริษัทจัดการ
อาจเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้มีการเลิกสญัญาฉบบันี 5ได้ 
และหากที�ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วย
ลงทนุทั 5งหมดของกองทนุรวมให้มีการเลกิสญัญาฉบบันี 5 

ทั 5งนี 5 อตัราการปลอ่ยเช่า (Occupancy Rate) ให้คิดคํานวณจากจํานวนพื 5นที�ที�ปลอ่ยเช่าจริง
หารด้วยพื 5นที�ที�สามารถปลอ่ยให้เช่าได้ทั 5งหมด (Net Leasable Area) โดยจํานวนพื 5นที�ที�ปลอ่ย
ให้เช่าได้ทั 5งหมดไม่รวมถึงพื 5นที�สว่นกลาง (Common Area) พื 5นที�จดัการประชุม (Convention 
Centre) พื 5นที�ที�ไม่สามารถปล่อยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ�ง เนื�องจากเหตุสุดวิสยัหรือ
เนื�องจากการซ่อมแซม ตกต่าง พิ 5นที�ดงักลา่ว โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือน (monthly 
Report) ในการคํานวณอตัราการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว 
 

 6) ความเสีAยงจากการเปลีAยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี 
 

  รายงานฐานะทางการเงินของกองทนุรวมอาจถกูกระทบจากการออกมาตรฐานทางบญัชีฉบบั
ใหม่ หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี เนื 5อหาสาระที�จะมีการเปลี�ยนแปลงในมาตรฐาน
ทางบัญชีไม่อาจคาดหมายได้ ผู้ จัดการกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวได้ อีกทั 5งไม่สามารถประกันได้ว่าการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบตอ่การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของกองทนุรวม 
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7) ความเสีAยงทีAอาจเกิดขึ >นจากการกู้ยมืเงนิ 

  ในกรณีที�กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการกู้ ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในโครงการ 
กองทุนรวมอาจมีความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 5นจากการกู้ ยืมเ งินดังกล่าวได้ เนื�องจากการ
เปลี�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี 5ยและความสามารถในการชําระหนี 5ของคู่สญัญา
ที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพ
คลอ่งไมเ่พียงพอ รวมถึงกองทนุรวมอาจมีความเสี�ยงที�จะมคีวามสามารถในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี 5ยลดลง และอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทนุรวมในการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั 5งนี 5 กองทนุรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื�อลดความ
เสี�ยงดงักลา่ว เช่น การป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี 5ย หรือการขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี 5 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใดๆ ดงักล่าว กองทนุรวมจะ
คํานึงถึงข้อกําหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาํคญั 

(ข)  ความเสีAยงทีAเกีAยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

 1) ความเสีAยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัย มหภาคอืAนๆ 

ศูนย์การค้าและอาคารสํานกังานที�กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี�ยงจากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม  

  นอกจากนี 5ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงจาก
ปัจจัยมหภาคอื�นๆ เช่น การวางผังเมือง การเปลี�ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร หรือการ
โยกย้ายของชมุชน อนัอาจจะสง่ผลกระทบต่อกําลงัซื 5อ หรือปริมาณผู้มาจบัจ่ายในศนูย์การค้า
หรือปริมาณความต้องการพื 5นที�ในอาคารสาํนกังานได้        

 

 2) ความเสีAยงทีAเกิดขึ >นเมืAอต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การค้า 
 

ศนูย์การค้าแตล่ะแหง่จะต้องซอ่มแซมและปรับปรุงศนูย์การค้าให้ดใูหม ่ทนัสมยัและสอดคล้อง
กบัรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของลกูค้าอยู่เสมอ เพื�อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ
ในศนูย์การค้าอยา่งตอ่เนื�อง โดยปกติการปรับปรุง หรือ การซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีที�เป็นการปรับปรุง
ซอ่มแซมใหญ่ซึ�งเป็นการปรับปรุงเพื�อเปลี�ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในศนูย์การค้า
หรือเป็นการเปลี�ยนงานระบบสาํคญัของศนูย์การค้า ซึ�งปกติจะดําเนินการทกุๆ 10 - 15 ปี และ
โดยทั�วไปศนูย์การค้าจะไม่มีการหยดุดําเนินการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนั 5นๆ การปรับปรุง
จะดําเนินการเป็นสว่นๆ เฉพาะพื 5นที�ที�ต้องการปรับปรุงเท่านั 5น ดงันั 5นผลกระทบต่อรายได้ของ
กองทุนรวมจะเกิดขึ 5นเฉพาะบริเวณพื 5นที�ที�มีการปรับปรุง เว้นแต่ หากพิจารณาว่าการปิด
ศนูย์การค้าเพื�อดําเนินการปรับปรุงซอ่มแซมจะเป็นประโยชน์มากกวา่การทยอยดําเนินการเป็น
สว่นๆ 
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อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ในแตล่ะครั 5ง ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (บริษัท เซ็นทรัล 
พฒันา จํากดั (มหาชน)) จะมีการวางแผนเพื�อให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้า และ ลกูค้าน้อยที�สดุ 
และจะต้องศกึษาผลกระทบตอ่รายได้ และผลตอบแทนที�ได้รับทกุครั 5งก่อนดําเนินการ ทั 5งนี 5 การ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ ถือเป็นสิ�งที�จําเป็นในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า เพื�อรักษา
ภาพลกัษณ์ความทนัสมยั และสอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา 
เพื�อสร้างความนา่สนใจของศนูย์การค้า และตอบสนองความต้องการของลกูค้า  อนัจะเป็นการ
เพิ�มจํานวนลกูค้า ซึ�งก็หมายถึงการรักษาและเพิ�มรายได้และกระแสเงินสดให้กบักองทนุรวมได้
ในระยะยาว 
 

 3) ความเสีAยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผู้เช่า   
 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ เช่า สง่ผลกระทบถึงการชําระค่าเช่า การต่อสญัญาเช่า 
หรือการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด ซึ�งล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ
กองทนุรวมทั 5งสิ 5น  
อย่างไรก็ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีอายุ 3 ปี ทําให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
ปรับเปลี�ยนร้านค้าในศนูย์การค้าได้ นอกจากนี 5 การทําสญัญาเช่าทกุสญัญาจะมีการเรียกเก็บ
เงินประกนัการเช่าเป็นมลูค่าเท่ากับค่าเช่า 3 - 6 เดือน ซึ�งสามารถใช้นํามาชดเชยเป็นรายได้
ของกองทนุรวมในกรณีที�ไมส่ามารถเรียกเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่ารายนั 5นๆ ได้  
 

 4) ความเสีAยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) 
 

  การมีผู้ เช่าหลกัเป็นปัจจัยหนึ�งในการดึงดูดลูกค้าเพื�อให้มาซื 5อสินค้าและใช้บริการภายใน
ศนูย์การค้า เช่น การมีห้างสรรพสนิค้า หรือโรงภาพยนตร์การสญูเสียผู้ เช่าหลกัดงักลา่วอาจทํา
ให้ความนา่สนใจของศนูย์การค้าลดลงและปริมาณผู้ซื 5อสนิค้าและใช้บริการลดน้อยลง และอาจ
มีผลต่อความสามารถในการรักษาอตัราการเช่าพื 5นที�ของผู้ เช่าประเภทอื�นๆ และรายได้ค่าเช่า
ของศนูย์การค้าด้วย 

 

 5) ความเสีAยงจากการเปลีAยนรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) 
 

ศนูย์การค้าที�กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที�เกี�ยวกบัความต้องการซื 5อสินค้าหรือรูปแบบการเลือกซื 5อสินค้าซึ�งอาจมีผลกระทบ
ตอ่จํานวนลกูค้าที�มาซื 5อสนิค้าหรือใช้บริการในศนูย์การค้าหากศนูย์การค้าไม่สามารถปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงรูปแบบร้านค้าหรือภาพลกัษณ์ของศนูย์การค้าได้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว 
ดงันั 5นศนูย์การค้าที�จะประสบความสําเร็จในระยะยาว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องมีความ
เข้าใจในเรื�องของรูปแบบการใช้ชีวิตและการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจศูนย์การค้าและตลาดค้า
ปลกีเป็นอยา่งดี และต้องดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศนูย์การค้าให้สอดคล้องกบัรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
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 6) ความเสีAยงจากการแข่งขันทีAสูงขึ >น 
  ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การ

เพิ�มขึ 5นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดที�จะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิ�มขึ 5น ทําให้มีการ
แขง่ขนัสงูขึ 5น 

(ค) ความเสีAยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 1) ความเสีAยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรกบริษัทจดัการได้ทําการศกึษาข้อมลู
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นั 5นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที� เกี�ยวข้อง (Due 
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที�ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสงัหาริมทรัพย์ที�ได้จดัทําขึ 5นจากการดําเนินการตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวม
จะเข้าลงทุนครั 5งแรกอย่างเต็มที�ตามมาตรฐานวิชาชีพของที�ปรึกษานั 5นๆ อย่างไรก็ตาม การ
กระทําดงักล่าวมิได้เป็นการประกนัว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจากความเสียหาย หรือ
ความบกพร่อง ที�อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที�ปรึกษากฎหมาย และ
รายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรกที�บริษัทจดัการใช้เป็น
พื 5นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง 
เนื�องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื�องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที�ใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือปัจจยัอื�นๆ ที�เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั 5งผู้ประเมินราคาและวิศวกร 

นอกจากนั 5นแล้ว ทรัพย์สินที�กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครั 5งแรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจดัการไมส่ามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ�ง
อาจจะส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที�เกินกว่าที�บริษัทจดัการได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุน
หรือก่อให้เกิดหน้าที�ที�ต้องปฏิบตัิตามข้อผกูพนัที�เกี�ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วที�ถูก
กําหนดโดยหนว่ยราชการที�เกี�ยวข้อง 

 2) ความเสีAยงอันเป็นผลกระทบจากความเสียหายทีA เกิดขึ >นในพื >นทีAทีAกองทุนรวมไม่ได้
ลงทุน 

  เนื�องจากการลงทนุของกองทนุรวมเป็นการลงทนุในพื 5นที�ของอาคารศูนย์การค้าบางส่วน เช่น 
การลงทนุในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนในพื 5นที�ที�เป็นส่วนของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ/หรือห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ทําให้กองทนุรวมไม่ได้เป็นผู้จดัหา
ประกันภัยรวมถึงใช้สิทธิเรียกร้องสําหรับการคุ้มครองความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ 5นในพื 5นที�
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ดงักล่าว ดงันั 5น ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ส่วนของห้างสรรพสินค้าซึ�งเป็นพื 5นที�ที�ติดกนักับ
พื 5นที�ที�กองทุนรวมลงทุน ความเสียหายดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในการจัดหา
รายได้ รวมถึงการให้เช่าพื 5นที�  การให้บริการของกองทนุรวมได้ ซึ�งกรณีเช่นนี 5 ถึงแม้กองทนุรวม
จะได้จดัให้มีการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) แล้วก็ตาม แต่
กองทนุรวมอาจจะไมไ่ด้รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วเนื�องจากการประกนัภยั
ดงักลา่วจะครอบคลมุเฉพาะแตค่วามเสยีหายที�กระทบกบัทรัพย์สนิที�กองทนุรวมลงทนุเทา่นั 5น 

3) ความเสีAยงจากการประกันภยั 

 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี�ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรก เนื�องจากแม้วา่กองทนุรวมจะจดัให้มีการประกนัภยั
ในทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 5งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ�งจะเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทนุรวมอาจไม่สามารถจดัทําประกนัภยัที�
คุ้มครองความเสี�ยงบางประเภทที�อาจเกิดขึ 5นได้ หรือแม้วา่กองทนุรวมสามารถจดัหาประกนัภยั
ได้ แต่อตัราเบี 5ยประกันอาจไม่คุ้ มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�กองทุนรวมอาจได้รับ เช่น 
ความสญูเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย เป็นต้น หรือกองทนุรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิ
เรียกร้องตามที�ระบใุนกรมธรรม์ประกนัภยัที�เกี�ยวข้องได้ไมว่า่ทั 5งหมดหรือบางสว่น หรืออาจเกิด
ความลา่ช้าในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วได้โดยที�ไม่ใช่ความผิด
ของกองทุนรวม ดังนั 5น กองทุนรวมอาจมีความเสี�ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื�อเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงที�กองทุนรวมอาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่
สามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักลา่วได้ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทน
ที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุคาดวา่จะได้รับ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้การ
ประกันภยัที�มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรก เพื�อให้กองทุนรวมได้รับ
การประกนัภยัทรัพย์สินสําหรับความเสี�ยงทกุประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภยั
ธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยในสว่นของการประกนัภยัทรัพย์สิน
สําหรับความเสี�ยงทุกประเภท กองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว โดยจะ
กําหนดวงเงินเอาประกนัไมต่ํ�ากวา่มลูคา่ต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ที�ไม่รวมค่าที�ดิน
และฐานราก ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินลา่สดุก่อนที�จะ
มีการตอ่อายกุรมธรรม์ ซึ�งบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การกําหนดวงเงินประกนัไม่ตํ�ากว่ามลูค่า
ทดแทน (Replacement Cost) ที�ไมร่วมคา่ที�ดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ว่าอายุ
ของสญัญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื�องจากมูลค่าทดแทนดงักล่าวน่าจะ
เพียงพอสาํหรับการก่อสร้างโครงการใหมห่ากเกิดความเสยีหายกบัโครงการทั 5งหมด 

  สาํหรับการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอก บคุคลที�สามที�ได้รับความเสียหายจะเป็น
ผู้ รับผลประโยชน์โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที�กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที�การ
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ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) กองทนุรวมจะกําหนดวงเงิน
เอาประกนัที�กองทนุรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสญูเสียรายได้ของกองทนุ
รวมระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ โดยกองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่ว 

 4) ความเสีAยงโดยทัAวไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั�วไป ทั 5งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึ�งรวมถึงอตัราเงิน
เฟ้อ อัตราดอกเบี 5ย อัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา ราคาเครื� องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหนว่ยงานราชการอื�น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทนุ
ของกองทุนรวม นอกจากนี 5 ภาวะตกตํ�าทางเศรษฐกิจโดยทั�วไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวม ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาซื 5อขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ซึ�งอาจมีราคาสงู
หรือตํ�ากวา่ราคาที�ได้เสนอขาย  

  นอกจากนี 5 ราคาของหน่วยลงทุนที�ซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกหลายประการซึ�งเป็นปัจจัยที�กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ความ
เคลื�อนไหวหรือความเปลี�ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี 5ย
ภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปลี�ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั 5งทางตรงหรือ
ทางอ้อมที�มีผลการต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที�ยว เงินตราต่างประเทศ 
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี�ยงในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทั�วไป ความผนัผวนของตลาดเครื�องอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษี
อากร และนโยบายอื�นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ�งไม่มีหลกัประกันได้ว่าความเปลี�ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการบริหารจดัการโครงการของกองทนุรวม 

 5) ความเสีAยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงของผู้ให้เช่าช่วงสิทธิในทีAดินและการ
เช่าสิA งปลูกสร้างในศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิA นเกล้า 

เนื�องจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เป็นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งสิทธิการเช่า
ช่วงและสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ แม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมจะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวไว้ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องแล้วก็ตาม แตก่องทนุรวมยงัคงมีความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 5นเนื�องจากการเลิก
สญัญาเช่าช่วง และ /หรือสญัญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ�งจะมีผลทําให้กองทุนรวม
สูญเสียสิทธิในการได้รับรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ซึ�งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่าย
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในที�สดุ เพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่วที�อาจเกิดมีขึ 5น กองทนุรวม
จึงได้จดัให้มีการดําเนินการเพื�อเป็นประกนัความเสี�ยงดงักลา่ว ดงันี 5 
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ก)  ดําเนินการขอความยินยอมพร้อมกําหนดเงื�อนไขในการเช่าช่วงที�ดินกบัเจ้าของที�ดิน ตาม
สญัญาเช่าที�ดินที�บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั มีอยู่กับเจ้าของที�ดิน พร้อมกับ
กองทนุรวมได้จดัให้มีการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 5นจากการระงบัไปซึ�งสญัญาเช่าที�ดิน
ดงักลา่ว โดยได้รับสทิธิจากเจ้าของที�ดินในการสวมสทิธิสญัญาเช่าที�ดินแทนบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จํากดั 

ณ วนัที� 31 ตลุาคม พ.ศ. 2549 กองทนุรวมยงัไมไ่ด้รับสทิธิดงักลา่วจากเจ้าของที�ดิน ดงันั 5น
กองทุนรวมจึงได้ตกลงกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จํากดั ในการวางมาตรการเพิ�มเติมจนกวา่กองทนุรวมจะได้มาซึ�งสิทธิใน
การสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที�ดิน (โดยกองทุนรวมและบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ดําเนินการมาตรการดงัต่อไปนี 5แล้วเสร็จ
ตั 5งแตว่นัที� 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ให้สิทธิแก่กองทนุรวมในการชําระค่าเช่าที�ดิน
แทนบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ในกรณีที�บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 
2 จํากดั ไมชํ่าระคา่เช่าที�ดินให้แก่เจ้าของที�ดินตามสญัญาเช่าที�ดิน 

2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะจัดส่งหลกัฐานการชําระค่าเช่ามาให้แก่
กองทนุรวมทกุๆ เดือน 

3. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จํากดั จะดําเนินการให้หลกัประกนัที�กองทุนยอมรับได้เพื�อเป็นประกนัในการชําระค่า
เช่าตามข้อ 1 ข้างต้น ในมลูค่าเท่ากับค่าเช่าที�ดินที� บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จํากดั จะต้องชําระแก่เจ้าของที�ดินในระยะเวลา 2 ปี 

4. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั จะดําเนินกิจการของบริษัทเท่าที�จําเป็นเพื�อให้
เป็นบริษัทที�มีความเสี�ยงตํ�า โดยจะมีการดําเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิในสว่นที�
เกี�ยวกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้สอดคล้องกบัการดําเนินกิจการของบริษัทเท่าที�
จําเป็นเทา่นั 5น 

5. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ตกลงจะรักษาอตัราสว่นทางการเงินในระดบัที�
กองทุนรวมยอมรับได้ โดยจะเป็นอตัราส่วนเดียวกับที� บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) มีข้อตกลงกับเจ้าหนี 5เงินกู้ ยืมต่างๆ ซึ�งได้แก่อัตราส่วนหนี 5สินต่อทุน (D/E 
Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี 5สิน  (DSCR: Debt Service 
Coverage Ratio) หากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถรักษา
อตัราสว่นดงักลา่ว และไมส่ามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3 เดือน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จํากัด หรือ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) จะต้องวางเงินประกัน
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หรือจํานําตราสารที�กองทนุรวมเห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที�ดินที� บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จํากดั มีภาระจะต้องชําระแก่เจ้าของที�ดินคงเหลอืทั 5งหมด     

ทั 5งนี 5 มาตรการเพิ�มเติมดงักลา่วข้างต้น จะถกูยกเลิกเมื�อกองทนุได้รับสิทธิจากเจ้าของที�ดิน
ในการสวมสทิธิสญัญาเช่าที�ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั  เรียบร้อยแล้ว 
หรือมีแนวทางอื�นที�กองทนุรวมยอมรับได้มาทดแทน 

ข)  ดําเนินการให้บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) แก้ไขสญัญาเช่าที�ดินอนัเป็นที�ตั 5งของ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ระหว่างบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั โดยกําหนดให้กองทนุรวมสามารถเข้าสวมสิทธิตาม
สญัญาเช่าที�ดิน ในกรณีที�บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่า
ที�ดินดงักลา่วอนัอาจมีผลให้เลิกสญัญาเช่าที�ดิน และรวมถึงการแก้ไขสญัญาเช่าที�ดิน โดย
กําหนดให้ในกรณีที�บริษัท ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิo

ในที�ดินอนัเป็นที�ตั 5งของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า บริษัท ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล 
จํากดั จะต้องกําหนดให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธิoในที�ดินจะต้องรับไปซึ�งสิทธิและหน้าที�ทั 5งปวงที�
ผู้ให้เช่ามีอยูก่บัผู้ เช่า ตามที�กําหนดในสญัญาเช่าที�ดิน  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสญัญาเช่าช่วงที�ดินจะสิ 5นสดุลงไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม กองทุนรวมก็
ยงัคงดํารงสถานะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้ เช่าอาคารจากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั (มหาชน) และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิที�เช่าได้ตอ่ไป ทั 5งนี 5 ในกรณีที�
สญัญาเช่าช่วงที�ดินสิ 5นสดุลงอนัเนื�องมาจากความผิดของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 
(มหาชน) และกองทุนรวมไม่หรือไม่สามารถใช้สิทธิในการเข้าเป็นคู่สญัญาเช่าที�ดินแทน
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงที�ดินได้ 
กองทนุรวมจะได้รับค่าเช่าช่วงที�ดินที�ได้ชําระลว่งหน้าคืนจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 
(มหาชน) ตามสดัสว่นระยะเวลาการเช่าช่วงที�ดินที�เหลอือยู ่

6) ความเสีAยงจากการทีAกองทุนรวมไม่มีสิทธิบนพื >นทีAของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิA นเกล้า 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ที�ตั 5งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ไมใ่ช่ผู้ เช่าพื 5นที�ในศนูย์การค้าและไมไ่ด้ให้สทิธิการเช่าช่วง
ให้แก่กองทนุรวม ทั 5งนี 5ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย หรือให้เช่าช่วงที�ดินและ
พื 5นที�ดงักลา่วแก่ผู้หนึ�งผู้ใดโดยกองทนุรวมไมม่ีสิทธิโต้แย้ง  ซึ�งการกระทําดงักลา่วอาจจะสง่ผล
กระทบตอ่กบัการบริหารศนูย์การค้าและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมได้ 

7) ความเสีAยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-
พระราม 3 ในปีทีA 30 และปีทีA 60 



กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 

35 
 

เนื�องจากสญัญาเช่าศนูย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที�กองทนุรวมจะทํากบับริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม  3 จํากดั นั 5น จะมีกําหนดเวลา 30 ปี โดยเมื�อสิ 5นสดุกําหนดเวลาการ
เช่าดงักลา่วบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ได้ตกลงให้คํามั�นแก่กองทนุรวมว่าจะให้
กองทนุรวมมีสทิธิที�จะตอ่สญัญาเช่าได้อีก   2 คราวๆ ละ  30 ปี ทั 5งนี 5 แม้ว่ากองทนุรวมจะมีสิทธิ
ในการตอ่สญัญาเช่าดงักลา่วตามคํามั�นที�บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดัได้ให้ไว้ตาม
สญัญาเช่าก็ตาม  แต่กองทนุรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสญัญาดงักล่าวได้ไม่ว่าจาก
สาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสญัญาโดยเจตนาของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3  จํากัด หรือ
การมีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบตัิทางกฎหมายเกี�ยวกับสญัญาเช่า หรือผู้ รับโอน
กรรมสิทธิo ในทรัพย์สินที� เช่าซึ�งเป็นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามคํามั�น หรือการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายหรือฟื5นฟกิูจการของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3  จํากดั เป็นต้น 

เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงในเรื�องดงักลา่ว กองทนุรวมจึงกําหนดเงื�อนไขในสญัญาเช่าให้บริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากัด ให้คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิoใน
ทรัพย์สินที�เช่า ทั 5งนี 5 เพื�อดํารงสถานะของผู้ ให้เช่าตามสญัญาเช่า และกําหนดให้กองทนุรวมมี
สทิธิในการซื 5ออสงัหาริมทรัพย์ที�เช่าได้ หากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม  3  จํากดั ไม่สามารถ
ให้กองทุนรวมใช้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าตามที�ได้ให้คํามั�นไว้ รวมทั 5ง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ตก
ลงที�จะควบคมุดูแลให้บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากัด ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี 5 กองทนุรวมได้จดัให้บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั นําทรัพย์สนิที�
ให้เช่ามาจํานองกับกองทุนรวม เพื�อเป็นประกันการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและเยียวยาความ
เสยีหายที�เกิดขึ 5นกบักองทนุรวมจากการที�ไมส่ามารถใช้ทรัพย์สนิที�เช่าได้ตามสญัญาเชา่อีกด้วย 
อย่างไรก็ดีการดําเนินการดงักล่าวอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายทั 5งหมดที�เกิดขึ 5นแก่
กองทนุรวมได้  

 8) ความเสีAยงจากราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลีAยนแปลงภายหลังจากการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิAมเติมครั>งทีA 2 

  หนว่ยลงทนุจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและมีซื 5อขายที�ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งอาจจะ
มีการซื 5อขายในราคาที�ตํ�ากว่าหรือสงูกว่าราคาที�เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมครั 5งที� 2 ทั 5งนี 5
ขึ 5นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาด
หลกัทรัพย์ ความต้องการซื 5อขายหนว่ยลงทนุของนกัลงทนุในตลาด เป็นต้น 

 9) ความเสีAยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื >อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

  เนื�องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาพคล่องในการซื 5อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี�และปริมาณการซื 5อขายหน่วย
ลงทุนนั 5นในตลาดหลกัทรัพย์ ทั 5งนี 5 อยู่บนพื 5นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซื 5อ-ผู้ ขาย 
(bid-offer) ซึ�งปริมาณความต้องการของผู้ซื 5อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ 5นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ
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ที�กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันั 5น จึงมีความ
เสี�ยงที�หนว่ยลงทนุนี 5จะขาดสภาพคลอ่งในการซื 5อขายในตลาดรอง 

10) ความเสีAยงด้านภาษี 

  ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่าหรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที�
กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั 5น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที�เกิด
จากการซื 5อหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิoหรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั 5งหมดหรือบางสว่น โดยที�อตัราค่าธรรมเนียม
และอตัราภาษีที�กองทนุรวมจะต้องชําระดงักลา่วอาจแตกตา่งจากอตัราที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

  นอกจากนี 5 ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุน
สาํหรับการซื 5อขายหนว่ยลงทนุและการได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปลี�ยนแปลงไปจาก
อตัราในปัจจบุนั  

 11) ความเสีAยงจากการทีAกองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  ดงันั 5น มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจจะลดลง
เนื�องจากการลดลงของระยะเวลาการเช่าที� เหลืออยู่   หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการ
เปลี�ยนแปลง อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของการประเมินราคาของมลูคา่สทิธิเช่า หรือการ
เปลี�ยนแปลงของคา่เช่าพื 5นที� ซึ�งปัจจยัต่างๆ  เหลา่นี 5อาจสง่ผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม ทําให้มลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพิ�มขึ 5นหรือลดลงได้ 

12) การเปลีAยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีAเกีAยวข้อง  

  ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผล
บงัคบัใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ�งเป็นปัจจัยที�
กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สาํหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด 
ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั�ง ของหน่วยงานราชการ หรือ
หนว่ยงานที�มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที�ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันั 5น 
กองทุนรวมจึงไม่สามารถที�จะประเมินผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่
สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

13) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซึ�ง
ขึ 5นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 
ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การเปลี�ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สิน 
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ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั 5น จึงมีความเสี�ยงที�นกัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที�
คาดการณ์ 

 14) ความเสีAยงจากเงนิชดเชยทีAได้จากการทาํประกันภยัอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม
ค่าเสียหายทีAเกิดขึ >นจริง  

กองทนุรวมอาจได้รับความเสยีหายทางการเงินเนื�องจากเงินชดเชยที�ได้จากการประกนัภยัอาจ
ชดเชยความเสียหายได้ไม่ทั 5งหมด  และความเสี�ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกันภัย
คุ้มครองได้  ในกรณีที�เกิดความเสียหายในส่วนที�ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหาย
ดงักลา่วมีมลูคา่มากกว่าวงเงินประกนั หรือกองทนุรวมไม่สามารถเรียกเงินประกนัได้ครบถ้วน
ตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�มมากขึ 5น ทําให้รายได้ในอนาคตของ
อสงัหาริมทรัพย์นั 5นไมเ่ป็นตามประมาณการ 

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ทําการประกันภยัเพื�อคุ้มครองอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ประเภทต่างๆ โดยได้มีการพิจารณาให้มีความเพียงพอและเหมาะสมตาม ลกัษณะของการ
ดําเนินธุรกิจศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน และลักษณะของการบริหารกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที�พึงกระทํา นอกจากนั 5นเ งินที� ได้จากการประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมเช่า   มีหน้าที� ต้องนําไปใช้ซ่อมแซมความเสียหายของ
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อให้อยูใ่นสภาพที�สามารถสง่คืนให้แก่ผู้ เช่าได้ตามสภาพเดิม 

15) ความเสีAยงทางการเมือง 

  ความขดัแย้งทางการเมืองอาจสง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลกัทรัพย์ในประเทศไทย ซึ�งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุ
รวม ทั 5งนี 5 จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือใน
อนาคต หรือการเปลี�ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทนุรวม 

16) ความเสีAยงจากกรณีการถกูเวนคืนทีAดิน 

 กองทนุรวมมีความเสี�ยงในกรณีที�มีการเวนคืนทรัพย์สินที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรกโดย
หนว่ยงานของรัฐ ซึ�งทําให้กองทนุรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรกเพื�อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 

 ในกรณีที�เกิดการเวนคืนดงักลา่ว กองทนุรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับ
คา่ชดเชยดงักลา่วมากกวา่หรือน้อยกวา่มลูคา่ที�กองทนุรวมใช้ในการลงทนุในทรัพย์สนิที�กองทนุ
รวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรก ซึ�งอาจสง่ผลให้ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจากการลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตามที�ประมาณการไว้ทั 5งในสว่นของเงินปันผลและเงินคืนทนุจากการลงทนุ  
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 อย่างไรก็ดี จากการที�บริษัทจดัการได้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ 
สาํนกังานโยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลเท่าที�มีอยู่ ณ ปัจจุบันที�สามารถตรวจสอบได้ ในเบื 5องต้น 
พบว่าที�ตั 5งของทรัพย์สินของกองทุนรวมที�จะเข้าลงทุนครั 5งแรกดงักล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขต
เวนคืนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถประเมิน
ถึงโอกาสในการถกูเวนคืนได้ เนื�องจากการเวนคืนที�ดินเป็นนโยบายและความจําเป็นในการใช้
พื 5นที�ของรัฐบาลในเวลานั 5น  

17) ความเสีAยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื�นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ 5นไม่
บ่อยครั 5งนัก แต่หากเกิดขึ 5นในบริเวณที�ตั 5งของทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 5งแรก 
นอกจากจะสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินที�กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั 5งแรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดให้มีการทําประกันภยัในลกัษณะจํากัด
วงเงินที�ครอบคลมุความเสยีหายที�เกิดจากอบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยัอื�นๆ อาทิ ความเสียหายต่อ
เครื�องจกัร ภยัโจรกรรม ภยัตอ่เครื�องไฟฟ้า ไว้สาํหรับทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรก 
ทั 5งนี 5 เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภยัซึ�งกองทนุรวมได้จดัให้มีตามมาตรฐาน
ทั�วไป โดยมีการทําประกันคุ้ มครองวินาศภัย และประกันภัยซึ�งครอบคลุมความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที�กองทุนรวมลงทุนตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

18) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลีAยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

  ภายหลงัจากที�หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื 5อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหนว่ยลงทนุอาจลดลงภายหลงัวนัเริ�มต้นของการซื 5อขายหน่วยลงทนุใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งราคาดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม ซึ�งราคาซื 5อขายของหน่วยลงทุนนั 5นขึ 5นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซื 5อขายของหน่วย
ลงทนุ ฯลฯ ดงันั 5น ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที�จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที�เสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม 

19) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าทีAแท้จริงซึAงกองทุนรวมจะได้รับ
หากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั >งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมซึ�งได้กลา่วไว้ ณ ที�นี 5 ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที�ลงทุนเป็นข้อมูลพื 5นฐาน ดังนั 5น ในกรณีที�กองทุนรวมต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื�อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื�อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
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ดงักล่าวอาจสงูหรือตํ�ากว่ามูลค่าที�แท้จริงซึ�งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สิน
ออกไปทั 5งหมด หรือบางสว่น 

20) ความเสีAยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืAน 

  การที�กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ ka ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทําให้การลงทุน
กระจกุตวัอยูใ่นอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที�กองทนุรวมประเภทอื�นจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

21) ความเสีAยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซื >อขายหน่วยลงทุน 

  การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมที�บริษัทจัดการประกาศ เป็นการ
คํานวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 5งล่าสดุ
เป็นฐานในการกําหนดมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที�จะซื 5อขาย
ได้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

22) ความเสีAยงเรืA องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิAมเติมในอนาคต (กองทรัสต์เพืAอการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT)) 

  จากมติที�ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั 5งที� 1/2556 วนัที�  24 กรกฏาคม 2556 
ได้อนุมตัิการเพิ�มทุนของกองทุนรวมครั 5งที� 2 เพื�อลงทุนเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการ 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2557 

  แต่ภายหลงัปี พ.ศ. `aa� กองทุนรวมมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม
ภายหลงัจากการลงทุนเพิ�มเติมครั 5งที� 2 หากกองทุนรวมมีความจําเป็นต้องเพิ�มเงินทุนหรือ
กู้ ยืมเงินเพื�อการลงทุนในอนาคตดงักล่าว โดยกองทุนรวมจะต้องมีการแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็น REIT อนึ�ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
เป็น REIT นั 5น กองทุนรวมจะต้องได้รับมติอนุมตัิจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื�อทําการแปลง
สภาพดงักล่าว โดยเงื�อนไขดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา กองทนุฯ มีข้อพิพาททางกฎหมาย ตอ่ บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) คดี
หมายเลขดําที� พ.156/2558 ลงวนัที� 18 มีนาคม 2558 จํานวนทนุทรัพย์หรือราคาที�เรียกร้องเป็นเงิน 70,528 
บาท แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมือวนัที� 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีการเจรจาไกลเ่กลี�ยระหวา่งโจทก์และจําเลย และโจทก์
ขอถอนฟ้องจําเลย ดงัแสดง 
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การย้ายทีAทาํการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเรืAองเปลีAยนแปลงทีAทาํการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
กองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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การย้ายทีAทาํการของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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สว่นที� 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 
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ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารทีAกองทุนฯ เป็นผู้ออก 

หน่วยลงทุน หลกัทรัพย์ ตราสารทีAกองทุนฯ เป็นผู้ออก 

I. ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จาํนวนเงนิทุนโครงการปัจจุบนั   22,124,767,000 บาท 

 จาํนวนเงินลงทุนในการเสนอขายครั
 งแรก  10,915,000,000 บาท 
 จาํนวนเงินลงทุนในการเพิ%มทุนครั
 งที% 9   16,363,267,000 บาท 
 จาํนวนเงินลงทุนในการเพิ%มทุนครั
 งที% :   22,124,767,000 บาท 

มูลค่าทีAตราไว้ของหน่วยลงทุน   หน่วยละ 10.00 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน    2,212,476,700 หน่วย 

 จาํนวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั
 งแรก  1,091,500,000 หนว่ย 

 จาํนวนหน่วยลงทุนในการเพิ%มทุนครั
 งที% 9  1,636,326,700 หนว่ย 

 จาํนวนหน่วยลงทุนในการเพิ%มทุนครั
 งที% :  2,212,476,700 หนว่ย 

ประเภทหน่วยลงทุน     ระบุชืAอผู้ถอื 

ราคาของหน่วยลงทุน 

ราคาหน่วยลงทุนที%เสนอขายวนัแรก 11.50 บาทตอ่หนว่ย 
 ราคาหน่วยลงทุนที%เสนอขายเพิ%มเติมในการเพิ%มทุนครั
 งที% 9 9.05 บาทต่อหน่วย 

 ราคาหน่วยลงทุนที%เสนอขายเพิ%มเติมในการเพิ%มทุนครั
 งที% : 18.20 บาทต่อหน่วย 

 จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนปัจจุบัน   22,124,767,000 บาท 

 

II. ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วนัทีA 30 ธันวาคม 2558 17.10  บาทต่อหน่วย 

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วนัทีA 30 ธันวาคม 2558 37,833,351,570  บาท 

มูลค่าการซื >อขายเฉลีAย 24,550,000  บาท/วนั  

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (NAV) ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558 13.2169 บาทต่อหน่วย 
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ข้อมูลผู้ถอืหน่วย 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถอืหุ้น ณ วนัทีA 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD  

(1) กลุ่มผู้ถอืหน่วยทีAถอืหน่วยสูงสุด 25 รายแรก 

ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
จาํนวนหุ้น 

)หุ้น(  
% หุ้น 

 

 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69
 

2. MRS.ARUNEE CHAN 54,030,200 2.44
 

3. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 49,265,765 2.23
 

4. บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 44,971,300 2.03
 

5. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 33,300,020 1.51
 

6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 25,600,000 1.16

k. กองทนุเปิดเอ็มเอฟซ ีพร็อพเพอร์ตี 5เวลท์ ฟันด์ 24,491,101 1.11
 

b. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 20,719,300 0.94
 

�. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 18,000,000 0.81
 

u�. บริษัท สนิมั�นคงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 14,994,476 0.68

uu. กองทนุเปิดเอ็มเอฟซ ีพร็อพเพอร์ตี 5 ดิวิเดนด์ ฟันด์ 13,725,907 0.62
 

u`. บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน). 13,300,000 0.6
 

uv. กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ต ี 12,814,404 0.58
 

ud. กองทนุเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี 5 พลสั ดิวิเดน ฟันด์ 12,645,181 0.57
 

ua. ธนาคาร ออมสนิ 68,004,833 3.07
 

u�. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 53,664,610 2.43
 

uk. GIC PRIVATE LIMITED 47,318,237 2.14
 

ub. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 37,367,952 1.69
 

u�. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 28,744,784 1.3
 

`�. กองทนุเปิดเอ็มเอฟซ ีพร็อพเพอร์ตี 5เวลท์ ฟันด์ 24,491,101 1.11
 

`u. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 20,719,300 0.94

``. กองทนุเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี 5 เซ็คเตอร์ฟันด์ 20,066,700 0.91
 

`v. AIA COMPANY LIMITED- AIA D-PLUS 16,509,181 0.75
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`d. บริษัท สนิมั�นคงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 14,994,476 0.68

`a. กองทนุเปิดเอ็มเอฟซ ีพร็อพเพอร์ตี 5 ดิวิเดนด์ ฟันด์ 13,725,907 0.62

 

(2) ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ (ถอืหน่วยลงทุนตั >งแต่ร้อยละ tu ขึ >นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกนั) 

ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น )หุ้น(  % หุ้น 
 

 

 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69

 

(3)  กลุ่มผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ของกองทุนทีAโดยพฤตกิารณ์มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือ

การจัดการหรือการดาํเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสาํคัญ  

ลาํดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น )หุ้น(  % หุ้น 
 

 

 

 
--- ไมม่ี --- 

 
 
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ครั>งทีA รอบระยะเวลาดาํเนินงาน บาท/หน่วย วันทีAจ่ายเงนิปันผล 
1 11 ส.ค. - 31  ธ.ค. 2548 0.2908 6 มี.ค. 2549 
2 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2549 0.1886 15 มิ.ย. 2549 
3 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2549 0.2058 13 ก.ย. 2549 
4 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2549 0.1988 6 ธ.ค. 2549 
5 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2549 0.1880 30 มี.ค. 2550 
6 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2550 0.2044 18 มิ.ย. 2550 
7 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2550 0.2103 18 ก.ย. 2550 
8 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2550 0.2019 14 ธ.ค. 2550 
9 1 ต.ค. -  31 ธ.ค. 2550 0.2064 31 มี.ค. 2551 
10 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2551 0.2164 17 มิ.ย. 2551 
11 1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2551 0.2155 15 ก.ย. 2551 
12 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2551 0.2238 16ธ.ค. 2551 
13 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2551 0.2159 30 มี.ค. 2552 
14 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2552 0.2294 15 มิ.ย. 2552 
15 1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2552 0.2239 11 ก.ย. 2552 
16 1 ก.ค. – 31 ต.ค.2552 0.3046 15 ธ.ค. 2552 
17 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2552 0.1622 15 มี.ค. 2553 
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ครั>งทีA รอบระยะเวลาดาํเนินงาน บาท/หน่วย วันทีAจ่ายเงนิปันผล 
18 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2553 0.2450 14 มิ.ย. 2553 
19 1 เม.ย. –30 มิ.ย. 2553 0.2435 13 ก.ย. 2553 
20 1 ก.ค. –30 ก.ย. 2553 0.2478 14 ธ.ค. 2553 
21 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2553 0.2547 18 มี.ค. 2554 
22 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2554 0.2517 15 มิ.ย. 2554 
23 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2554 0.2569 13 ก.ย. 2554 
24 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554 0.2644 14 ธ.ค. 2554 
25 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554 0.2500 13 มี.ค. 2555 
26 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555 0.2723 31 พ.ค. 2555 
27 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2555 0.2823 31 ส.ค. 2555 
28 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2555 0.2863 16 พ.ย. 2555 
29 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2555 0.2880 14 ก.พ. 2556 
30 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 0.2949 22 พ.ค. 2556 
31 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2556 0.3167 15 ส.ค. 2556 
32 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556 0.3167 15 พ.ย. 2556 
33 1 ต.ค  - 15 ธ.ค 2556 0.3000 15 ม.ค. 2557 
34 16 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557 0.3600 7 พ.ค. 2557 
35 1 เม.ย. - 15 เม.ย. 2557 0.0500 10 มิ.ย. 2557 
36 16 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557 0.2730 28 ส.ค. 2557 
37 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557 0.3230 26 พ.ย. 2557 
38 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2557 0.3200 20 ก.พ. 2558 
39 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2558 0.3031 25-พ.ค.2558 
40 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558 0.2500 21-ส.ค.2558 
41 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558 0.2245 23-พ.ย.2558 
42 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2558 0.2305 23-ก.พ.2559 

รวม 10.3920  
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โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทจัดการ  

I. ชืAอ ทีAอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ  

ชื�อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที�อยู ่ ชั 5น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ เลขที� 18                
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบียนบริษัท �u�aava�dbv�b 

โทรศพัท์  �-`�d�-ua�� 

โทรสาร  �-`�d�-ua�u 

เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ http://www.scbam.com 

  

II. โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชืAอผู้ถอืหุ้น รายชืAอกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน 

อนึ�ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทซึ�งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ร้อยละu��) ไม่สง่ผลต่ออํานาจในการควบคมุของบริษัทแต่อย่างไร เนื�องจากบริษัทมีคณะกรรมการ
บริษัททําหน้าที�ควบคุมการบริหาร โดยมีอํานาจเป็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มีการ
แทรกแซงของผู้ ถือหุ้น  
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โครงสร้างองค์กร 

  

 
  จากโครงสร้างบริหารภายในบริษัทข้างต้น การดําเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื 5นฐานมีความเป็นอิสระและถกูแยกออกมาจากกลุม่งานอื�น โดยกลุม่การลงทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื 5นฐาน
มีขั 5นตอน และระเบียบในการปฏิบตัิงานที�ชดัเจน  รวมถึงอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง กลุม่กํากบัและควบคมุ (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ�งมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารของบริษัท และรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพื�อป้องกนัการทจุริตหรือความบกพร่องในหน้าที�ของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

รายชืAอกรรมการบริษัท 

1) นายอนชุา เหลา่ขวญัสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท 

2) น.ส.เฮเลน นอร์ราห์ ไรอนั กรรมการ 



กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 

53 
 

3) นายชลติติ เนื�องจํานงค์ กรรมการ 

4) นางอภิพนัธ์ เจริญอนสุรณ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5) น.ส.ศรัณยา เวชากลุ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6) นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้ อํานวยการ 

 

รายชืAอผู้บริหารบริษัท 

u)  นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

`)  นายณรงค์ศกัดิo ปลอดมีชยั กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารการลงทนุ 

v)  น.ส.พิณแก้ว ทรายแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจกองทนุสาํรองเลี 5ยงชีพ 

d)  นางปิ� นสดุา ภูว่ิภาดาวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่กลยทุธ์และวางแผน 

a)  นางนนัท์มนสั เปี� ยมทิพย์มนสั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกล
ยทุธ์ผลติภณัฑ์การลงทนุ 

�) น.ส. จารุภทัร ทองสงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุตราสารทนุ 

k) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ผู้ อํานวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื 5นฐาน 

b)  น.ส. สมใจ โรจน์เลศิจรรยา ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่บญัชีและปฏิบตัิการกองทนุ 

�) น.ส. วริษา ลพานกุรม ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่ธุรกิจลกูค้าบคุคลและสถาบนั 

u�) น.ส. อมรมาลย์ อมัพรพิสฏิฐ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่ธุรกิจตวัแทนจําหนา่ย 

 

รายชืAอคณะกรรมการบริหารความเสีAยง 

u)  น.ส.เฮเลน นอร์ราห์ ไรอนั ผู้ช่วยผู้ จัดการใหญ่อาวุโส บริหารความเสี�ยงด้านตลาดและ
การดําเนินงาน กลุม่บริหารความเสี�ยง 

`) นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

v) นายกิรดิศ อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสี�ยงสนิเชื�อ 

d) นายณรงค์ศกัดิo ปลอดมีชยั กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารการลงทนุ 

a) น.ส. สพุรรณิการ์ เกียรติดริุยกลุ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายควบคมุเครดิต 

�)  นายกฤษฎา สขุทิศ ผู้จดัการบริหารความเสี�ยง SCBAM กลุม่บริหารความเสี�ยง 

k) นางปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกลุ ผู้จดัการทีมบริหารความเสี�ยง SCBAM กลุม่บริหารควมเสี�ยง 
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b) นางนนัท์มนสั เปี� ยมทิพย์มนสั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกล
ยทุธ์ผลติภณัฑ์การลงทนุ 

รายชืAอผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ณ วันทีA  31 
ธันวาคม 2558 

1) นายสมิทธ์ พนมยงค์ 
2) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 
3) น.ส. วรรณพรรธน์ น้อมกลอ่ม 
4) น.ส. พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 
5) น.ส. อรอนงค์ ชยัธง 

รายชืAอผู้จัดการกองทุนเพืAอบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558 

1) นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 
2) นางสาวนนัทรัตน์ ยอดยิ�ง 
3) นางสาวธุวดารา สรุเมฆ 
4) นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชยั 
5) นางสาววรารัตน์ จนัทร์ชื�น 
6) นายรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ 
7) นายเอกลกัษณ์ กระแสเศียร 

III. หน้าทีAและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน  

หน้าที�และความรับผิดชอบหลกัของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้องบริหารและจัดการ
กองทุน รวมทั 5งทรัพย์สินและหนี 5สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื�อสตัย์สุจริตเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หนงัสอืชี 5ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ�งกองทนุหรือบริษัทจดัการ (เพื�อวตัถปุระสงค์
ในการบริหารจดัการกองทนุ) หรือทั 5งกองทนุและบริษัทจดัการเป็นหรือจะเข้าเป็นคูส่ญัญา  

โดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบที�จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 5 

1) การบริหารและจัดการกองทุน 

ในการบริหารและจดัการกองทนุ บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทนุ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 5 

ก) จัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที�ได้รับอนุมตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. ข้อ
ผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ ถือหน่วยลงทุน หนงัสือชี 5ชวน กฏหมาย
หลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่าง ๆ ซึ�งกองทุนเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตัิตาม
บทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
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ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแตง่ตั 5งผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
หนงัสือชี 5ชวน ที�มีสาระไม่ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สญัญา
แตง่ตั 5งผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชี 5ชวนฉบบัร่างที�ยื�นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ค) จดัให้กองทนุมีลกัษณะไมต่า่งไปจากสาระสาํคญัที�แสดงไว้ลา่สดุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทนุ และในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงลกัษณะของกองทนุฯ บริษัทจดัการต้องดําเนินการ
ให้กองทนุมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 

ง) แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อกําหนด เงื�อนไข และ
หลกัเกณฑ์ที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และดําเนินการให้การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการ
กองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการเป็นไปตามบทบญัญตัิในมาตรา 129 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

จ) จดัสง่ แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสอืชี 5ชวน และโครงการจดัการกองทนุ และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ (ซึ�งถือเป็นสว่นหนึ�งของหนงัสือชี 5ชวน) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี 5 

1) บริษัทจดัการจะต้องเปิดเผยร่างหนงัสอืชี 5ชวนที�ยื�นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตอ่ผู้ลงทนุ ด้วย
วิธีการที�ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ก่อนวนัเริ�มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่างหนงัสือชี 5
ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที�ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื�อน 

2) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือชี 5ชวนที�มีสาระสําคญัไม่ต่างจากฉบบัร่างให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึ�งวันทําการก่อนการเริ�มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี 5ชวนแก่ผู้
ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี 5ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี 5ชวนและ
รายงานกองทนุ (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ 

3) บริษัทจัดการจะจัดส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี 5ชวนแก่ผู้ลงทุนที�สนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้มีระยะเวลาที�พอสมควรแก่การที�ผู้ลงทนุจะศึกษาข้อมลูในหนงัสือชี 5ชวน
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั 5งนี 5 เมื�อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่าง
หนงัสอืชี 5ชวนตาม (1) ต้องไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมลูเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้องให้ข้อมูลที�ถกูต้อง
และไม่มีลกัษณะที�ทําให้ผู้ลงทนุสําคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับ
การโฆษณาเพื�อสนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ช) ในกรณีที�บริษัทจัดการประสงค์จะตั 5งบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ ทําหน้าที�ในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสมัพนัธ์กับผู้ ที�จะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐานที�กองทนุจะลงทนุใน
ลกัษณะของการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั 

ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหนว่ยลงทนุอยา่งกว้างขวางเพื�อให้มีการกระจายข้อมลูเกี�ยวกบัการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนอยา่งแพร่หลาย 
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ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินที�กองทุนเข้าลงทุนและในการควบคุมการจดัการดงักล่าว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระสําคัญที�ได้ระบุไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุ และบริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที�เข้าทําหรือจะเข้าทํา
เกี�ยวกับการจัดการทรัพย์สิน เพื�อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ หรือผู้ รับจ้างที�นําทรัพย์สินของกองทุนไป
จัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที�รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื�อมี
เหตกุารณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิที�กองทนุเข้าลงทนุ 

ญ) ได้มาเพิ�มเติมและจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐานให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน
โครงการจดัการกองทนุและตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทุนเข้าลงทุน บริษัทจัดการต้องทําให้มั�นใจได้ว่า
กองทนุจะไมป่ระกอบกิจการที�ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัพย์สินที�กองทนุ
เข้าลงทนุและบริษัทจดัการเอง แต่จะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วโดยการให้เช่า ให้
สิทธิ หรือให้ผู้ อื�นดําเนินการเท่านั 5น และบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที�กองทุนเข้าลงทุน เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุน และตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ฏ) ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึ�ง รวมกนัเกินหนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดของกองทนุฯ  

ฐ) ดําเนินการที�จําเป็นเพื�อควบคมุดแูลและให้มั�นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าว ณ 
ขณะใดขณะหนึ�ง ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ไมเ่กินสดัสว่นที�บงัคบัใช้ 

ฑ) เพิ�มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุและ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื�น ๆ ที�
ประกาศใช้บงัคบัโดย ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้
ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทั 5งเป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ณ) จดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินที�กองทนุเข้าลงทนุ และการประเมินค่าทรัพย์สินดงักลา่วในครั 5ง
ถดั ๆ มาให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทุน และตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ได้
กําหนดไว้ 

ด) ดําเนินการเลกิกองทนุให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุและกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ต) จดัให้มีและคงไว้ซึ�งระบบงานที�เหมาะสมสําหรับการบริหารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้อยใน
เรื�องดงัตอ่ไปนี 5 

1) การคดัเลอืกและแตง่ตั 5งบคุลากรที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทนุฯ ให้มีความรู้
ความสามารถที�เหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทนุและดําเนินการให้มั�นใจได้
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วา่บคุลากรที�แตง่ตั 5งดงักลา่วมีความรู้ ความสามารถที�เหมาะสมเพื�อบริหารและจดัการ
กองทนุฯ 

2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ที�สมบูรณ์ของการจัดตั 5งกองทุนฯ ทั 5งการ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินที�จะลงทนุ ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัตั 5งกองทนุและทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื 5นฐานที�ถกูต้อง 
และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

3) การกํากับดูแลบริหารและจัดการความเสี�ยงที�เกี�ยวกับทรัพย์สินที�กองทุนเข้าลงทุน 
เพื�อให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุฯ และเพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

ถ) บริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการกองทนุฯ ด้วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้บคุคลอื�นใด 
เว้นแต่บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ อื�นบริหารจดัการกองทนุฯ เฉพาะในสว่นที�เกี�ยวกบัการ
ลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินที�กองทุนเข้าลงทุนและการ
ปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั 5งนี 5การมอบหมายดงักล่าว (หากมี) ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

ท) ตรวจสอบการบริหารจดัการทรัพย์สินที�กองทนุเข้าลงทนุ รวมทั 5งต้องกําหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ 
หรือคา่ตอบแทนอื�นที�เกี�ยวข้อง ตลอดในเงื�อนไขตามสญัญาจดัหาผลประโยชน์ เพื�อประโยชน์ที�ดี
ที�สุดของกองทุนฯ และมีลักษณะเดียวกับที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั�วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั 

ธ) ดําเนินการอื�น ๆ เพื�อให้เป็นไปตามและบรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ เป็นต้น 
แตท่ั 5งนี 5 การดําเนินการดงักลา่วต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�น 
ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

2) การลงทุน 

บริษัทจดัการและผู้จดัการกองทนุ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 5 
 การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 5 

2.1 บริษัทจัดการต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 5อหรือเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อประกอบการตดัสินใจลงทนุรวมทั 5งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) 
แล้ว และมีความเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 5 

(ก) มีความเหมาะสมสาํหรับการลงทนุของผู้ลงทนุทั�วไป 

(ข) มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ตั 5งอยู่ในทําเลที�ดีและมีทางเข้าออกที�เหมาะสมตาม
สภาพ ไม่มีลกัษณะผกูติดกบัการใช้งานของผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงอนัจะทําให้เปลี�ยนลกัษณะ
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การใช้งานเป็นประการอื�นได้ยาก และไม่มีข้อจํากดัในการจดัหาผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม ่
เป็นต้น ทั 5งนี 5 ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื�องดงักลา่วบริษัทจดัการจะจดัให้มีความเห็น
ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิเพื�อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

(ค) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสญัญาที�ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมายและเพียงพอต่อ
การที�กองทนุรวมจะใช้ดําเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีที�อาจมีความเสี�ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ�ง บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลความเสี�ยงที�
ครบถ้วนเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

2.2  อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทนุต้องตั 5งอยูใ่นประเทศไทย 

2.3 ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที�ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที�เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้ 
หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที�ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าโครงการ ณ วนัที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตัิให้บริษัทจัดการจัดตั 5งและจัดการ
กองทนุรวม และในการคํานวณมลูค่าโครงการ มิให้นบัมลูค่าที�ดินที�เป็นที�ตั 5งของโครงการ ทั 5งนี 5 สดัสว่น
ความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

2.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื 5อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ�งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื 5นดิน โดยผู้มีกรรมสทิธิoหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วยินยอมที�จะขาย ให้เช่า หรือให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์นั 5น 

2.5 อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้นแตจ่ะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวมและได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที�ดินว่างเปล่า เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์ที�จะส่งเสริมให้เกิด
รายได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.7 ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ทําสญัญาเช่าที�มีข้อตกลงหรือเงื�อนไขที�ก่อให้เกิดหน้าที�
มากกวา่หน้าที�อนัเป็นปกติที�ผู้ เช่าพึงต้องกระทําเมื�อสญัญาเช่าสิ 5นสดุลง หรือทําสญัญาเช่าช่วง เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องเป็นการเช่าจากบคุคลดงัตอ่ไปนี 5 

(ก) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิที�จะให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 5นได้ ทั 5งนี 5 ในกรณีที�อสงัหาริมทรัพย์ที�
เช่าเป็นที�ดิน ที�ดินนั 5นจะต้องมีการออกโฉนดที�ดินหรือหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 

(ข) ในกรณีที�เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที�เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ�งปลกู
สร้างที�ผู้ ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิoตามโฉนดที�ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบี 5ยเงิน
ให้กู้ยืมของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกนัภยัเป็นผู้ รับประกนัความเสยีหายที�อาจเกิดขึ 5นจาก
การบอกเลิกสญัญาของบคุคลดงักลา่ว หรือในกรณีที�มิได้จดัให้ผู้ รับประกนัความเสียหายเพื�อ
ป้องกนัความเสียหายเช่นว่านั 5น บริษัทจดัการต้องเปิดเผยความเสี�ยงให้ผู้ลงทนุทราบโดยต้อง
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ระบไุว้ในหนงัสือชี 5ชวนสว่นสรุปข้อมูลสําคญัถึงผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ 5นกบัผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิoตามโฉนดที�ดิน หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรอง
การทําประโยชน์บอกเลกิสญัญา 

2.8 บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�มีมลูค่ารวมกนัไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที�จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ�มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ�มเงินทุนจดทะเบียนเพื�อ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติมแล้วแตก่รณี และดํารงอตัราสว่น
การลงทนุดงักลา่วทกุวนัสิ 5นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี 5 

(ก) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ 5นอายโุครงการ หรือ 

(ข) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.9 บริษัทจดัการจะถืออสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมได้มาจากการ
ลงทุนไว้อย่างน้อย 1 ปี เว้นแต่มี เหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.10 ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่จัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดงักล่าว นอกจากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที�ไม่มีนยัสําคัญ เป็นการทํา
ธุรกรรมในลกัษณะที�มิได้มีความเกี�ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และได้ระบไุว้
ในโครงการแล้ว 

2.11 ในกรณีที�กองทุนรวมได้มาซึ�งกรรมสิทธิo ในอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจัดการประสงค์จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจดัการต้องกําหนดค่าเช่า
ที�เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับคู่ค้า
ทั�วไปที�เป็นบคุคลภายนอก 

2.12 ภายหลงัที�กองทนุรวมได้ลงทนุในทรัพย์สินที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 5งแรก กองทนุรวมจะจดัให้มีการ
ประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที�มีต่ออสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทนุ เพื�อคุ้มครองความเสียหายที�จะเกิดขึ 5นกับกองทนุรวม 
โดยจะจดัให้มีการประกนัภยัตามที�ระบไุว้ในโครงการ 

2.13 ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุหรือจําหนา่ย 

(ก) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะลงทนุใน
ราคาที�ไมส่งูกวา่ราคาที�เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที�จะลงทนุซึ�งเปิดเผยไว้
ในรายละเอียดโครงการสงูกว่าราคาตํ�าสดุที�ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละ 10 
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บริษัทจดัการจะชี 5แจงข้อเท็จจริงและเหตผุลของการลงทนุในราคาดงักลา่วในไว้ในรายละเอียด
โครงการและหนงัสอืชี 5ชวน 

(ข) การขายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ โอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมได้มาจากการ
ลงทนุ บริษัทจดัการจะกระทําโดยเปิดเผยและเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทนุรวมเป็นสําคญั 
หากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีราคาที�ตํ�ากว่า
ราคาสงูสดุที�ได้จากรายงานการประเมินคา่เกินกวา่ร้อยละ 10 บริษัทจดัการจะชี 5แจงข้อเท็จจริง
และเหตุผลที�จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในราคา
ดงักล่าวไว้ในหนงัสือสรุปข้อมูลสําคญัที�จัดทําขึ 5นตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ค)   รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินตาม (ก) และ (ข) บริษัทจดัการจะจดัทํา
ขึ 5นล่วงหน้าก่อนการลงทุนในหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไม่เกิน 6 เดือน ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ใหมห่ากมีเหตกุารณ์หรือปัจจยัใดๆ ที�ทําให้มลูค่าทรัพย์สินที�ทําการประเมินมีการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมีนยัสาํคญั 

2.14 การทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที�เกี�ยวข้อง บริษัทจดัการ
จะปฏิบตัิ ดงันี 5 

(ก)   ในการลงทนุครั 5งแรก หากเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของบริษัทจดัการหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องยื�นคํารับรองของบคุคล
ที�จะแต่งตั 5งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ�งได้
รับรองวา่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงาน
เกี�ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ว และเห็นวา่เป็นธุรกรรมในลกัษณะที�เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรม
กบัคู่ค้าทั�วไปที�มิได้มีความเกี�ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทั 5งนี 5 เมื�อ
บริษัทจัดการได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั 5งและจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะแต่งตั 5งบุคคลที�ทําการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เว้น
แตม่ีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข)   ในการลงทนุในหรือจําหนา่ยไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงั
จากการลงทุนครั 5งแรก หากเป็นการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้อง บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สน. 29/2549 เรื�อง การกระทํา
ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ใน การป้องกนั 
ลงวนัที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ซึ�งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบหรือการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ การได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี 5 หาก
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัท
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จดัการจะดําเนินการได้ต่อเมื�อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้วว่าการลงทุนดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที�เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกับ
ลกูค้าทั�วไปที�มิได้มีความเกี�ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) 

`.ua บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื 5นที�โดยตรง หรือให้เช่า
แก่ผู้ประกอบกิจการอื�นเพื�อนําอสงัหาริมทรัพย์ไปจดัหาประโยชน์ ทั 5งนี 5 ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี 5 

(u) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงแรมเทา่นั 5น 

(`) หากเป็นการให้เช่าพื 5นที�และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น 
Serviced Apartment บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 5 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื 5นที�และการให้เช่าเครื�องใช้อุปกรณ์
ตกแต่ง ที� เ กี� ยว เ นื� อง โดยตรงจากการใ ห้ เช่ า พื 5น ที�นั 5น  เช่น  ชุด รับแขก ชุดค รัว 
เครื�องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั 5งหมดที�ได้จากการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั 5นในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี�ยวกับการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิ 5นรอบปีบญัชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที�กําหนดตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้
ประกอบกิจการรายอื�นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจําหน ่าย
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม 
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�บริษัทจดัการได้ดําเนินการดงักลา่ว
แล้วเสร็จ 

`.u� บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ให้เกิดรายได้ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
รายได้ทั 5งหมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี 5 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที�สิ 5นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื�อได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

`.uk เงื�อนไขพิเศษ 
(1) ภายหลงัจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวมครั 5งแรกแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และทกุๆ 

วนัสิ 5นรอบระยะเวลาบญัชีรายไตรมาสของกองทนุรวม หากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ในตลาดหลกัทรัพย์ (ซึ�งคํานวณจากราคาปิดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถัวเฉลี�ยถ่วง
นํ 5าหนกัด้วยปริมาณการซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ในไตรมาสนั 5นๆ) ตํ�ากวา่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
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ต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัสิ 5นรอบระยะเวลาบญัชีรายไตรมาสเดียวกนัที�ประกาศ
โดยบริษัทจดัการตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง เกินกว่าร้อยละ 20  
บริษัทจัดการอาจพิจารณานําทรัพย์สินที�กองทุนรวมลงทุนออกเสนอขาย โดยวิธีการเปิดเผย
และให้โอกาสผู้ ที�ประสงค์จะซื 5อทรัพย์สนิดงักลา่วอยา่งเสมอภาคกนั  

(2) หากราคาที�ผู้ ที�ประสงค์จะซื 5อเสนอมามีมลูคา่สงูกว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนั
สิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสข้างต้น หรือราคาสงูสดุที�ได้จากรายงานการประเมินค่า 
(แล้วแตอ่ยา่งใดจะสงูกวา่) เกินกวา่ร้อยละ 30 บริษัทจดัการอาจจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วของ
กองทุนรวม ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ดัง
ตอ่ไป 
-  ในกรณีที�การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ

คะแนนเสยีงเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดที�มีสิทธิออกเสียง
ของกองทนุรวม 

-  ในกรณีที�การขอมติกระทําโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสยีงเกิน
กึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนทั 5งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีส่วนได้เสียกับการลงทุน
ดงักลา่วในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

3) การเรียกเก็บและชาํระเงนิในนามของกองทุนฯ 

ดําเนินการเกี�ยวกบัการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินตอบแทนอื�นใด
จากกองทนุฯ ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 
 

4) การแต่งตั >งบุคคลทีAเกีAยวข้องเพืAอการบริหารจัดการกองทุนฯ 

บริษัทจดัการ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 5 

ก) จดัให้มีคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 
1/2554 และแต่งตั 5งบุคคลเข้าแทนที�กรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน โดยแต่งตั 5ง
บคุคลที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามข้อเงื�อนไขที�กําหนดไว้
ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

ข) จัดให้มีการแต่งตั 5งบุคลากรที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้องซึ�งออกตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ จัดการ
กองทุนเพื�อปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎหมายและประกาศเกี�ยวกบัการจดัตั 5งและจดัการกองทนุฯ ที�ใช้
บงัคบักบับริษัทจดัการ และปฏิบตัิหน้าที�โดยยดึมั�นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที�ได้รับความเห็นชอบจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะต้องรายงานการแต่งตั 5งและ
การสิ 5นสดุการแต่งตั 5งผู้จัดการกองทุนต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศที�เกี�ยวข้องซึ�งออกโดย
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สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั 5งเปิดเผยรายชื�อผู้จดัการกองทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานหรือเอกสารที�จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละหนึ�งครั 5ง และเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั 5งนี 5 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อมลู ให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�มีการเปลี�ยนแปลง 

ค) แตง่ตั 5งผู้ดแูลผลประโยชน์และเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์โดยการแตง่ตั 5งผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหม ่(โดยอํานาจของมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ) ซึ�งมีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดและ
เป็นไปตามข้อเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

ง) แต่งตั 5งนายทะเบียน และเปลี�ยนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั 5งนายทะเบียนรายใหม่ ซึ�งมี
คุณสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด และแจ้งหน่วยงานที�เกี�ยวข้องถึงการแต่งตั 5งนาย
ทะเบียนดงักล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเกี�ยวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญา
แตง่ตั 5งนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

จ) แต่งตั 5งนิติบคุคลที�มีประสบการณ์และความรู้ความเชี�ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื 5นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ�งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ฉ) แตง่ตั 5งที�ปรึกษา (หากมี) เพื�อปฏิบตัิหน้าที�เป็นที�ปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือของกองทนุฯ 
หรือบคุคลอื�น ๆ เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบักองทนุฯ อาทิ ที�ปรึกษาทางการ
เงิน และที�ปรึกษากฎหมาย 

ช) แต่งตั 5งผู้ สอบบัญชีของกองทุนฯ ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�อยู่ในบญัชีที�สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ และเปลี�ยนตวัผู้สอบบญัชีใหมซ่ึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

ซ) แต่งตั 5งผู้ ชําระบญัชีของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�เก็บ
รวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที�อื�น ๆ ที�
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และดําเนินการอย่างอื�นเท่าที�จําเป็นเพื�อให้การชําระบญัชีเสร็จ
สิ 5นเมื�อมีการเลกิกองทนุฯ 

ฌ) จดัให้มีผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุซึ�งได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�ขายหน่วย
ลงทนุหรือให้คําแนะนํากบัผู้ลงทนุรายยอ่ย 

5) หน้าทีAความรับผิดชอบอืAน ๆ 

บริษัทจดัการ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 5 

ก) จดัให้มีการยื�นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอนัได้แก่เงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน 
เป็นกองทนุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัสิ 5นสดุการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ตามมาตรา 124 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และประกาศที�ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักลา่ว 
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ข) จัดให้มีการยื�นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนฯ หรือนับแต่วันสิ 5นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ�มเติมเพื�อการเพิ�มเงินทนุของกองทนุฯ  

ค) ดแูลให้ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการและโครงการจดัการกองทุนฯ เป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักลา่วตลอดเวลา โดยในกรณีที�ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ
หรือโครงการจดัการกองทนุฯ ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศ 
กฎ และ/หรือ คําสั�งนั 5น ให้บริษัทจดัการดําเนินการเพื�อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/หรือ โครงการจดัการกองทนุฯ โดยไมช่กัช้า 

ง) เรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนฯ และกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 

จ) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการต้องแสดงข้อมลูเพื�อประกอบการตดัสินใจของผู้
ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเพียงพอ ซึ�งรวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ในเรื�อง
ที�ขอมติ และผลกระทบที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเรื�องดงักลา่ว เป็นต้น 

ฉ) ให้ความเห็นเกี�ยวกับเรื�องที�บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึง
ความสมเหตสุมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐาน และในเรื�องที�จะต้อง
ได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น 

ช) ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที�เป็น
ปัจจบุนัโดยมีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทนุและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการและบคุคลอื�นได้ ทั 5งนี 5 เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

ซ) ดําเนินการกํากบัดูแลและทําให้มั�นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทจัดการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที�ออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทั 5งจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
เพื�อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที�ของตนในส่วนที�เกี�ยวกับกองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ญ) จัดทําบญัชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ 
และนําทรัพย์สนิของกองทนุฯ และผลประโยชน์ที�ได้จากการนําทรัพย์สนิของกองทนุฯ ไปลงทนุไป
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ฎ) จดัทําและจดัเก็บบญัชีและบนัทกึแสดงการลงทนุของกองทนุฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
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ฏ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ฐ) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุฯให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ ทั 5งนี 5 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ฑ) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ฒ) จดัทํางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และนําส่งงบ
การเงินดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ) จดัทํารายงานประจําปีของกองทุนฯ โดยมีข้อมลูตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ทกุรอบ
ระยะเวลาสิ 5นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯ และสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. 
และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ 5นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุฯ 

ด) รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์โดยไม่ชักช้าเมื�อปรากฏเหตุการณ์หรือการ
เปลี�ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐานที�กองทุนฯ 
ลงทนุหรือมีไว้อยา่งมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้อง 

ต) จดัทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสั�งการต่อบคุคลต่าง ๆ ซึ�งมีหน้าที�รับผิดชอบตามสญัญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้ จัดการกองทุน ที�ปรึกษา และผู้ ติดต่อกับผู้ ลงทุนตามสญัญาแต่งตั 5งที�
เกี�ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบของบุคคลดงักล่าว
ภายใต้สญัญาที�เกี�ยวข้องและการปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามที�ระบไุว้
ในสญัญาแตง่ตั 5ง และ/หรือ ตามที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ และ 

ท) ปฏิบตัิหน้าที�อื�น ๆ ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดวา่เป็นหน้าที�ของบริษัทจดัการ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

I. ชืAอ ทีAอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของผู้บริหารทรัพย์สิน 
 ชื�อ  :  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
 ที�อยู ่ :  เลขที� 999/9  อาคารสาํนกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์   
   ชั 5น 31 ถนนพระรามที� 1 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  
              โทรศพัท์ : 02-667-5555    
             โทรสาร  : 02-264-5593 

II. รายชืAอกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารทรัพย์สิน 

รายชืAอกรรมการ ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558 

1) นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์   ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  กรรมการ 



กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 

66 
 

3) นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์  กรรมการ 
4) นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์  กรรมการ  
5) นายสทุธิศกัดิo จิราธิวฒัน์  กรรมการ  
6) นายกอบชยั จิราธิวฒัน์   กรรมการ 
7) นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์   กรรมการ 
8) นายปรีชา เอกคณุากลู   กรรมการ 
9) นายไพฑรูย์ ทวีผล   กรรมการอิสระ 
10) นางสนุนัทา ตลุยธญั   กรรมการอิสระ 
11) นายการุณ กิตติสถาพร   กรรมการอิสระ 
12) นางโชติกา สวนานนท์   กรรมการอิสระ 

 

รายชืAอผู้บริหาร ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558 

1) นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2) นายสมชาติ บาระมีชยั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตัิการ 
3) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี 

และผู้บริหารความเสี�ยง 
4) นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5) ดร. ณฐักิตติo ตั 5งพลูสนิธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 
6) นางนาถยา จิราธิวฒัน์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สํานักกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 
7) นางปณิตา สขุศรีดากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ 
8) พนัตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 
9) เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ

พิเศษ 
10) นางเอพริล ศรีวิกรม์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกักลยทุธ์องค์กร 

 
หน้าทีAและความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สิน 

(u) สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(u.u) สทิธิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที�ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม ตามสญัญาการจ้างที�ทําขึ 5นระหวา่งกองทนุรวมกบั
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(u.`) หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัตอ่ไปนี 5 
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(ก) ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที�ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม
ตามสญัญาการจ้างที�ทําขึ 5นระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้อยู่ใน
สภาพที�ดีและพร้อมที�จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา 

(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื�นที�
เกี�ยวข้อง 

(ง) ปฏิบัติ ตามสัญญาหรือหน้า ที� อื� น ที� ระบุตามสัญญาว่า จ้างผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที�ของ
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์  หรือปฏิบัติหน้าที� อื�นใดตามที�บริษัทจัดการ
มอบหมาย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

I.    ชืAอ ทีAอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของผู้บริหารทรัพย์สิน  

ชื�อ  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

ที�อยู ่ เลขที� vv/d อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)  

ถนนพระราม � เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ u�vu�  

โทรศพัท์  �-`dk�-v`�u 

โทรสาร  �-`dk�-u���-k 

 

II. สถานทีAเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ชื�อ    ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู ่   400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ถนนพหลโยธิน  

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์  0-2470-3201  

โทรสาร  0-2470-1996-7 

และ/หรือ สถานที�อื�นใดที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม ่บริษัทจดัการจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคญัของกองทนุรวมไว้ที�สํานกังานของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรายใหมอ่ยา่งไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สนิที�ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท
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จดัการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุ ได้แก่ โฉนดที�ดิน หรือหนงัสือ
รับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื 5อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ หนงัสอืกรมธรรม์ประกนัภยัไว้ที�สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ยกเว้นใน
การเก็บทรัพย์สนิที�โดยสภาพไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

III. หน้าทีAและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถงึสถานทีAจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 5 

ก)  ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที�เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 5ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที�ทําขึ 5นกบับริษัทจดัการ 

ข)  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที�ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องแห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุ
รวมที�ได้รับอนุมตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัที�ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที�บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที�ตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี�ยวกบัเรื�องดงักลา่วโดย
ละเอียดและสง่ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัตั 5งแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือ
มีเหตอุนัควรที�จะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ค)  ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที�ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทั 5งนี 5 เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 5งปวง หรือเมื�อได้รับ
คําสั�งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

ง)  ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี 5 

(1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(2) ทกุหนึ�งปีนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั 5งก่อนแล้วเสร็จ ทั 5งนี 5 ค่าใช้จ่ายที�เกิดจาก
การตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

จ) บนัทกึสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�เริ�มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั 5น 

ฉ)  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

ช) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินคา่ใหมโ่ดยพลนั เมื�อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือ
การเปลี�ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 5น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ซ) ตรวจสอบการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ฌ) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที�รับฝากไว้รวมทั 5งจดัทําบญัชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

ญ) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที�ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ�งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที�บริษัทจดัการ
จัดทําและได้รับรองรายงานดงักล่าวเอง หรือที�บริษัทจัดการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือ
บุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมอื�นที�บริษัทจัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบุคคลที�มี
คุณสมบัติเหมาะสมอื�นนั 5นได้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

ฎ) ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

ฏ) มีสทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบอื�นตามที�กําหนดในสญัญาแตง่ตั 5งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ฐ) ปฏิบตัิหน้าที�อื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็นหน้าที�ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุฯ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 2 ทา่น ได้แก่ 
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์    ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์   กรรมการ 

หน้าที�และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการลงทนุ  

ก) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทนุ ซื 5อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
โครงการโครงสร้างพื 5นฐาน ตามที�ผู้ จัดการกองทุนฯ ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทั 5งนี 5 การลงทุน
ดงักลา่ว ต้องไมข่ดัแย้งกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้อกําหนดของกองทนุฯ 

ข) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล การเพิ�มทนุ และ/หรือ การลดทนุของกองทนุฯ ตาม
กรอบที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

ค) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื�องงบประมาณที�เกี�ยวเนื�องกบัการจดัการทรัพย์สินที�กองทนุฯ ตามที�ผู้ดแูล
ทรัพย์สนินําเสนอแก่กองทนุฯ เพื�อให้เป็นไปตามที�กําหนดในโครงการจดัการกองทนุฯ 

ง) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตัิกลยทุธ์การลงทนุในโครงการโครงสร้างพื 5นฐาน กลยทุธ์การบริหาร
ความเสี�ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื�นๆ ตามที�ผู้ จัดการกองทนุฯ นําเสนอ รวมทั 5ง
พิจารณากําหนดเงื�อนไขและข้อจํากดัในการลงทนุให้ผู้จดัการกองทนุฯ นําไปปฏิบตัิ ทั 5งนี 5 ต้องเป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุที�ได้รับอนมุตัิ และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
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จ) กํากบัดแูลให้กลยทุธ์การลงทนุตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุฯ ตามกรอบที�
ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนฯ หรือสญัญาการบริหารจดัการกองทนุฯ รวมทั 5งกํากบัดแูลให้การลงทุน
เป็นไปตามกรอบที�ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทั 5งกํากับดูแลให้การลงทุน ให้เป็นไปตามที�
กฎหมายกําหนด 

ฉ) กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และการทําหน้าที�ของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และบคุคลอื�นที�เกี�ยวข้องที�มีหน้าที�ตามที�กําหนดในโครงการจดัการกองทนุฯ 

ช) พิจารณาอนมุตัิการเข้าทําสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทนุฯ ที�มีมลูคา่รวมของสญัญาไมต่ํ�ากว่า u� 
ล้านบาท ทั 5งนี 5 สญัญาที�จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ เชี�ยวชาญ
ทางกฎหมายหรือหนว่ยงานกํากบัแล้ว 

ซ) กํากบัดแูลให้การลงทนุเป็นไปตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทนุฯ ที�ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด 

ฌ) ดําเนินการเรื�องอื�นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 5งนี 5 ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ
ข้อกําหนดของกองทนุฯ 

ญ) พิจารณาเรื�องอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการตดัสนิใจลงทนุนอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในนโยบายและหลกัปฏิบตัิ
ในการบริหารจัดการกองทุนฯ และอนุมัติสั�งการตามที�จําเป็นและเห็นสมควร และไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

ฎ) พิจารณาแตง่ตั 5งกรรมการที�เป็นผู้แทนกลุม่งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที�กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตัิงานในกลุม่งานนั 5นๆ แล้ว 

ชีAอ ทีAอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่อไปนี > 

1) ผู้สอบบัญชี 

ชื�อ  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที�อยู ่ ชั 5น a�-au อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที� 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2677-2000 

โทรสาร 0-2677-2222 

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื�อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

ที�อยู ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

 สายงานปฏิบตัิการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย์  
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 ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ u อาคาร 2 ชั 5น 3 เลขที� 1060 ถนน
เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2256-2323-8 

โทรสาร 0-2256-2405-6 

3) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื�อ บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั�น จํากดั 

ที�อยู ่ 121/101 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั 5น vk ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร u�d�� 

โทรศพัท์           0-2642-2712-14, 0-2641-3631-35 

โทรสาร 0-2642-2711 
 

ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี
อาํนาจควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่วง 5 ปีทีAผ่านมา  

การจดัการกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา  กองทนุรวมฯ บริษัท
จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน ไม่ถูกลงโทษ และการ
เปรียบเทียบปรับ สามารถตรวจสอบข้อมลูเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซท์ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามที�อยูเ่ว็บไซท์ดงัแสดง 

http://capital.sec.or.th/webapp/enforce/finequerythai_p`.php?cmbdoc_id=all&cmbref_no=a&query_t
ype=M&txtSection=&txtStartDate=&txtEndDate=&txtMeet_no=&txtMeet_yy=&txtFine_no=&txtFine_yy
=&txtOffender_name=&txtother=&content_id=a 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

1. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั�ง หรือหนงัสือเวียนตามที�ได้แก้ไขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด และมีการ
จดัตั 5งคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทนุ และคณะกรรมการลงทนุ เพื�อพิจารณาในรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัการ
ลงทนุ และมีผู้ดแูลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

โดยทางบริษัทจดัการ ได้กําหนดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลทางด้านต่างๆ เช่น การจดัทํารายงานความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทนุ เป็นต้น 
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2. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(“คณะกรรมการลงทุน”) 
คณะกรรมการลงทนุมีหน้าที�ในการตดัสนิ พิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเรื�องตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพื 5นฐาน ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตั 5งอยูบ่นพื 5นฐานของการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ  ที�เกี�ยวข้อง 

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการลงทนุนี 5 ใช้บงัคบักบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้าง
พื 5นฐาน (“กองทนุรวม”) ทกุกอง เว้นแตก่รณีที�กองทนุรวมใดกําหนดให้มคีณะกรรมการลงทนุเพื�อพิจารณาใน
เรื�องที�กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้นําขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการลงทนุ ไปใช้กบักองทนุรวมดงักลา่วเทา่ที�
ไมข่ดัตอ่อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมนั 5นๆ 

หน้าทีAและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน  

1. พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซื 5อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื 5นฐาน ตามที�ผู้ จดัการกองทนุ ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน 
ทั 5งนี 5 การลงทนุดงักลา่ว ต้องไมข่ดัแย้งกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้อกําหนดของกองทนุฯ 

2. พิจารณาผลการดําเนินงานของกองทนุฯ 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล การเพิ�มทนุ และ/หรือ การลดทนุของแต่
ละกองทนุ ตามกรอบที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื�องงบประมาณที�เกี�ยวเนื�องกับการจัดการทรัพย์สินที�กองทุนฯ 
ตามที�ผู้ บริหารสินทรัพย์นําเสนอแก่กองทุนฯ เพื�อให้เป็นไปตามที�กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุฯ 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุตัิกลยทุธ์การลงทนุในโครงการโครงสร้างพื 5นฐาน กลยทุธ์การ
บริหารความเสี�ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื�นๆ ตามที�ผู้ จัดการกองทุน
นําเสนอ รวมทั 5งพิจารณากําหนดเงื�อนไขและข้อจํากดัในการลงทนุให้ผู้จดัการกองทนุนําไปปฏิบตัิ 
ทั 5งนี 5 ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทนุที�ได้รับอนมุตัิ และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

6. กํากบัดแูลให้กลยทุธ์การลงทนุตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของของกองทนุฯ 
ตามกรอบที�ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรือสญัญาการบริหารจัดการกองทุนฯ รวมทั 5ง
กํากบัดแูลให้การลงทนุเป็นไปตามกรอบที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุฯ รวมทั 5งกํากบัดแูลให้
การลงทนุ ให้เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด 

7. กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สิน และการทําหน้าที�ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบคุคลอื�นที�เกี�ยวข้องที�มีหน้าที�ตามที�กําหนดในโครงการจดัการกองทนุฯ 

8. พิจารณาอนมุตัิการเข้าทําสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทนุฯ ที�มีมลูค่ารวมของสญัญาไม่
ตํ�ากว่า 10 ล้านบาท ทั 5งนี 5 สญัญาที�จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้ เชี�ยวชาญทางกฎหมายหรือหนว่ยงานกํากบัแล้ว 
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9. กํากบัดแูลให้การลงทนุเป็นไปตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทนุฯ ที�ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด 

10. ดําเนินการเรื�องอื�นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 5งนี 5 ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
และข้อกําหนดของกองทนุฯ 

11. พิจารณาการแตง่ตั 5ง/ ถอดถอนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (CPN)  / ผู้จดัการกองทนุ 

12. พิจารณาเรื�องอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจลงทนุนอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในนโยบายและ
หลกัปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทนุฯ และอนมุตัิสั�งการตามที�จําเป็นและเห็นสมควร และไม่
ขดัหรือแย้งกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง เช่น กรณีเกิดข้อพิพาททางกฏหมาย การทําประกนัภยั การ
ปรับปรุงสนิทรัพย์ (Major renovation) เป็นต้น 

13. พิจารณาแตง่ตั 5งกรรมการที�เป็นผู้แทนกลุม่งาน ทดแทนกรรมการทา่นเดิมในกรณีที�กรรมการท่าน
เดิมมิได้ปฏิบตัิงานในกลุม่งานนั 5นๆ แล้ว 

3. การดูแลเรืAองการใช้ข้อมูลภายใน 

ทางบริษัทจดัการ ได้มีการออกข้อปฏิบตัิเรื�องการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชบัให้พนกังานทกุคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดัการกองทนุ รวมถึงผู้ เกี�ยวข้องอื�นที�มี
โอกาสใช้ข้อมลูภายใน ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หากมีการละเมิดข้อปฏิบตัินี 5 

พนกังานจะต้องดูแลไม่ให้การลงทุนของบริษัทฯ พนกังาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้การบริหารของ
บริษัทฯ มี ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีเจตนาที�จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกนั และ
จะต้องดําเนินงานด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม เพื�อให้การจดัการกองทนุภายใต้การบริหาร เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ของลูกค้า โดยผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อน
ผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์สว่นตวักรรมการ หรือพนกังานของบริษัทฯ 

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื�อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที�สํานกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทั 5งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
บริษัทจดัการ และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบ เพื�อที�บริษัทจดัการจะสามารถกํากบั
ดแูลการซื 5อขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

4. การพิจารณาตดัสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ  

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื 5นฐาน จะเข้าทําการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due 
diligence) วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 5อทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ ตลอดจน
ตดัสินใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของกองทนุฯ โดยมีขั 5นตอนตามขั 5นตอนการปฏิบตัิงานที�ชดัเจนและ
เป็นกระบวนการ  ทั 5งยังมีคณะกรรมการการลงทุนช่วยกลั�นกรองการพิจารณาเพื�อหลีกเลี�ยงการขดัแข้งทาง
ผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ 5น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี 5   

เกณฑ์ในการพิจารณา  
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1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื�อถือและชื�อเสียงที�ผ่านมาของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อ
พิจาณาถึงความสามารถปฏิบตัิหน้าที�เมื�อเป็นคูส่ญัญาในการเข้าธุรกรรมการลงทนุและการบริหารงาน
ของกองทนุฯ  

2) ทําเลและศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ สภาพที�ตั 5ง ทางเข้าออก  

3) โอกาสในการจดัหารายได้ 

4) ผลการดําเนินงานที�ผา่นมาของอสงัหาริมทรัพย์ที�จะเข้าลงทนุ 

5) ความเป็นไปได้ทางการตลาด  และสภาวะการแขง่ขนัของอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทนุฯ จะเข้าลงทนุ 

5. การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สนิ  

ผู้จดัการกองทนุคดัเลอืกบคุคากรอื�นในการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุฯ บริษัทจดัการให้ความสําคญักบั
การคดัเลอืกบคุลากรผู้มารับหน้าที�ผู้บริหารทรัพย์สนิ โดยจะจดัให้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้อม
ในการดําเนินงานของผู้บริหารสนิทรัพย์ บริษัทจดัการจะพิจารณาคณุสมบตัิของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทนุเพื�อพิจารณารายที�เหมาะสมก่อนดําเนินการแตง่ตั 5ง 

เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัตอ่ไปนี 5 

1) ประสบการณ์  ชื�อเสยีง และความนา่เชื�อถือในการปฏิบตัิงาน 

2) ความคุ้นเคยกบัทรัพย์สนิ หรือที�ตั 5งของทรัพย์สนิ 

3) ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าและผู้ใช้บริการทรัพย์สนิ 

4) ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้าของที�ดิน 

5) ความสมัพนัธ์อนัดีตอ่หนว่ยงานภาครัฐ 

6) ระบบการปฏิบตัิงาน และการควบคมุภายใน 

7) อตัราคา่ตอบแทน 

8) เกณฑ์อื�นๆ ที�กรรมการการลงทนุและหรือผู้ เชี�ยวชาญอาจเสนอเพิ�มเติม 

6. การติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารทรัพย์สนิ 

การให้บริการของผู้บริหารทรัพย์สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดชันีประเมินผลงาน ตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาบริการหลกั ดชันีวดัผลประกอบด้วยดชันีตา่ง ๆ รวมถึงการควบคมุการใช้จ่ายและรายได้ตามงบประมาณ
ที�คาดการณ์ และการตอ่อายสุญัญาเช่าสถานที�ตั 5งทรัพย์สนิ หากการให้บริการไมเ่ป็นไปตามดชันีวดัผลที�กําหนด
ไว้จะมีการลดคา่บริการ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดชันีวดัผลเป็นรายปีโดยตกลงร่วมกนัตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขของสญัญาบริการหลกั 

ผู้จดัการกองทนุอาจจะมอบอํานาจในการบริหารจดัการให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สนิ โดยจะกํากบัดแูลการบริหารของ
ผู้บริหารทรัพย์สนิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที�เป็นที�ยอมรับ พร้อมทั 5งติดตาม ควบคมุผลประกอบการ
เป็นไปตามงบประมาณประจําปีของสนิทรัพย์ที�จดัทําร่วมกนัทกุปี เพื�อดํารงซึ�งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ



กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 

75 
 

เป็นหลกั  นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที�ผู้จดัการกองทนุพึงดแูลแล้ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้องดแูลให้
ทรัพย์สินของกองทนุฯ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมจัดหาผลประโยชน์  และดําเนินการให้มีการจัดทําประกันภยัที�
พอเพียงและเป็นไปตามที�เปิดเผยในโครงการจดัการกองทนุฯ 

7. การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ  

ในการจัดการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที�และความ
รับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทนุรวมให้เป็นไปตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที�และความ
รับผิดชอบที�เกี�ยวข้อง เช่นจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ในโครงการที�ได้รับอนุมัติจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที�ตาม
บทบญัญตัิในมาตรา u`a และข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องแหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
`ava อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติการอื�นๆ เพื�อให้บรรลุซึ�งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ�ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการกองทนุ
รวม ทั 5งนี 5 จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องนอกจากนี 5 ยงัจดัให้มีการตรวจ
ตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผู้ ดูแลผลประโยชน์ที�ได้รับแต่งตั 5งจากบริษัทจัดการ ซึ�งได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  มีหน้าที�
โดยตรงในการควบคมุ และดแูละดแูลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการสง่มอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินต่างๆ 
ของกองทุนฯ เป็นไปตามที�ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทนุฯ รวมถึงสญัญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ 
สญัญาเช่า ดําเนินการและบริหารจดัการหลกั และสญัญาบริการหลกั และจดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทนุฯ 

8. ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการมีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ u.�� ต่อปี 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิที�ปรับปรุงแล้ว คํานวณโดยบริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยในรอบปี
บญัชีที�ผา่นมาได้เรียกเก็บจริงเป็นจํานวน 33.80 ล้านบาท 

9. การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั�ง หรือหนงัสือเวียนตามที�ได้แก้ไขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ เรื�องการการเปิดเผย
ข้อมลู/สารสนเทศตอ่ผู้ ถือหนว่ย ไว้อยา่งเคร่งครัด  และนอกจากนั 5น ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูและได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศที�เกี�ยวข้อง ก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ต่อผู้ ถือหน่วย 
อาทิเช่น 

1) การคํานวณและเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าของหน่วยลงทนุ เป็นรายไตร
มาสภายใน da วนันบัแต่วนัสิ 5นไตรมาส บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึ�งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสํานกังาน
ใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยชื�อ ประเภท และที�ตั 5งทรัพย์สนิของกองทนุฯ 
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2) บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนฯ รวมทั 5งงบ
การเงิน (ทั 5งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจําปี เหตุการณ์สําคญัที�อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์อื�นใดตามที� ก.ล.ต. 
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) กําหนด 

10. การจัดประชุมผู้ถอืหน่วย 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสั�ง หรือหนงัสือเวียนตามที�ได้แก้ไขหรือ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ เรื�องการจดัประชุมผู้ ถือ
หน่วย ไว้อย่างเคร่งครัด และนอกจากนั 5น ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ รับรองความถกูต้องและรับรองว่า ได้กระทํา
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ก่อนการเปิดเผยและจดัประชมุตา่งๆ กบัผู้ ถือหนว่ย  

โดยปกติในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะต้องจดัหาข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ�งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์
ในเรื�องที�ต้องลงมติดงักลา่ว ตลอดจนผลกระทบที�อาจเกิดขึ 5นกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ�งเป็นผลมาจากการลงมติใน
เรื�องดงักลา่ว 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียก
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ 

บริษัทจดัการจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้านบัจากวนัที�มีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งถือหน่วยลงทนุ
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดของกองทนุฯ เข้าชื�อกนัทําหนงัสือ
ขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

หากบริษัทจดัการไมเ่รียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอภายในระยะเวลา
ที�กําหนดข้างต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดของกองทนุฯ อาจเรียกประชมุเองก็ได้  

หลกัเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งมีชื�อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และมีสทิธิได้รับผลตอบแทนการลงทนุ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งวนัปิดสมดุทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วนั หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียน
กําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนนั 5น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงวนัปิดสมดุทะเบียนจากเดิมที�เคยแจ้งไว้ บริษัท
จดัการจะต้องแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั 
หรือกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนกําหนดก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนตามที�เคย
แจ้งไว้นั 5น  

บริษัทจัดการจะต้องจดัสง่หนงัสือขอมติ หรือหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งมีชื�อ
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นบนัทึกข้อมลูที�ถกูต้องและเป็นจริง ดงันั 5น การจ่ายหรือ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว และ
สทิธิในการได้รับหรือข้อจํากดัสทิธิใด ๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุผู้ซึ�งมีชื�อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว ให้ถือวา่เป็นการที�บริษัทจดัการกระทําไปโดยชอบ 

ก) การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการสง่หนงัสอืขอมต ิมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ถือตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นการขอมติในเรื�องใด 
เว้นแตเ่ป็นกรณีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

ข) การขอมติโดยเรียกประชุม 

I. องค์ประชมุ 

(ก) การการขอมติโดยการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ องค์ประชมุต้องประกอบด้วยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 5งหมด โดยมีหน่วยลงทนุ
นบัรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของกองทนุฯ 
เว้นแตที่�กําหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี 5 

(ข) องค์ประชุมที�กําหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นํามาใช้บังคับกับการขอมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติม
โครงการจดัการกองทนุฯ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ ซึ�งจะต้องกระทําตามที�กําหนดไว้ 

II. สทิธิออกเสยีง 

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื�องที�จะลงมติใด 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องที�จะลงมตินั 5น 

(ข) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งถือหนว่ยลงทนุไม่เป็นไปตามข้อจํากดัที�กําหนดไว้ จะต้องงดออกเสียงสําหรับ
หนว่ยลงทนุสว่นที�ถือเกินอตัรานั 5น 

III. ข้อกําหนดในการออกเสยีง 

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงตอ่หนึ�งหนว่ยลงทนุที�ตนถือ 

(ข) เว้นแต่กรณีที�กําหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี 5 มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

(ค) เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี 5 มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ถือตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่
สามในสี� (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทนุ    ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

(1) การได้มาเพิ�มเติมหรือการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐานที�มีมลูค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาท หรือตั 5งแต่ร้อยละ 30 ขึ 5นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที�มี
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การได้มาหรือจําหน่ายไปดงักลา่ว หรือการตกลง การยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื�อให้
บริษัทที�กองทนุฯเป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) การเข้าทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี�ยวกับการบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื 5นฐานโดยกองทนุฯ ที�มีมลูค่าของสญัญาเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตั 5งแตร้่อยละ 30 ขึ 5นไปของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทนุฯ ณ เวลาที�มีการเข้าทํา แก้ไข 
หรือยกเลกิสญัญาดงักลา่ว  

(3) การเข้าทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้อง หรือการตกลงยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื�อให้
บริษัทที�กองทนุฯ เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) การเพิ�มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 

(5) การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ  

(6) การควบหรือรวมกบักองทนุอื�น 

(ง) มติเกี�ยวกบัการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในหวัข้อ 7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ”  ตามหนงัสอืชี 5ชวนเสนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ทางกองทุนฯ ได้ชําระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตั 5งแต่วัน 1 
มกราคม 2558 จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวนเงินรวม 0.69 ล้านบาท 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

กองทนุรวมฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของสงัคม ชมุชน และสิ�งแวดล้อม โดยในรอบปีบญัชี `aab กองทนุรวมฯ ได้
มีการดําเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์อยา่งตอ่เนื�อง อาทิเช่น 

1. การดําเนินการให้มีการปรับปรุงคุณภาพนํ 5าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายนํ 5า
สาธารณะ 

2. รณรงค์ให้มีการติดตั 5งอปุกรณ์และเครื�องใช้ในการประหยดัพลงังานและรักษาสิ�งแวดล้อม 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีAยง 

ในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสี�ยงที�
สาํคญั โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี 5 

(1) เพื�อให้มีการระบ ุประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานความเสี�ยงที�สาํคญัในการทําหน้าที�ผู้จดัการกองทนุ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) เพื�อให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจถึงความเสี�ยง การป้องกนัความเสี�ยง รวมทั 5งตระหนกัในหน้าที�ความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี�ยงในการดําเนินงานในทกุกิจกรรม 



กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

 

79 
 

บริษัทใช้กรอบการกํากบัดแูลแบบ "แนวป้องกนั 3 ชั 5น" ในการบริหารความเสี�ยง 

(1) แนวป้องกนัชั 5นที� 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี�ยงที�เกิดขึ 5นในการให้บริการเป็นผู้จดัการกองทนุ 

(2) แนวป้องกันชั 5นที� 2 ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี�ยง ซึ�งดูแลและควบคุมความเสี�ยง และแนะนํา
หนว่ยงานธุรกิจและหนว่ยงานสนบัสนนุ ในการนําเครื�องมือบริหารความเสี�ยงมาใช้ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

(3) แนวป้องกนัชั 5นที� 3 ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ ซึ�งจะให้ความมั�นใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่า
บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคมุที�มีประสทิธิภาพเพียงพอ 

รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกองทุนฯ  กับบริษัทจัดการ และบุคคลทีAเกีAยวข้อง/เกีAยวโยงกนักับบริษัทจัดการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ถือเป็นบคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนื�องจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของธนาคารให้กู้ยืมเงินแก่กองทนุ, ทําสญัญาเช่า
พื 5นที�และบริการ และ รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทนุรวมตามที�ได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในโครงการ อีกทั 5ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ยงัถือหุ้นของบริษัทจดัการเกินร้อยละ 5 (ห้า) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้
แล้วทั 5งหมดของบริษัทจดัการ 

รายการระหว่างกองทุนฯ  กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลทีAเกีAยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ถือเป็นบคุคลที�เกี�ยวข้องของกองทนุรวมฯ ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ
รวมฯ และทําธุรกรรมทําสญัญาเช่าพื 5นที�และบริการ รวมถึงรับคา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์จากกองทนุรวม      

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืAองจากการทีAกองทุนฯ ใช้บริการบุคคลอืAน (Soft Commission)  

ไมม่ี      
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สว่นที� 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท สาํหรับรอบ
ระยะเวลาตั >งแต่วันทีA 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาตั 5งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558  
กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุทั 5งสิ 5น  3,135.62 ล้านบาท โดยเป็นรายได้คา่เช่าซึ�งประกอบไปด้วยคา่เช่าและคา่บริการ
รวมจํานวน  3,037.59 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี 5ยรับจํานวน 6.78 ล้านบาท และรายได้อื�นจํานวน 91.25 ล้านบาท 
ในช่วงเดียวกนั กองทนุรวมมีค่าใช้จ่ายทั 5งสิ 5น 713.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ต้นทนุค่าเช่าและบริการ 123.87 ล้านบาท 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 49.48 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ 466.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 0.04 ล้านบาท และต้นทนุ
ทางการเงิน 73.25 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสทุธิคิดเป็นจํานวน 2,421.79 ล้านบาท ทั 5งนี 5 
กองทนุรวมรับรู้ผลกําไรจากเงินลงทนุจํานวน 1,558.65 ล้านบาท ทําให้ในรอบการดําเนินงาน 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 
31 ธันวาคม 2558 กองทนุรวมมีสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเพิ�มขึ 5น 3,980.44 ล้านบาท โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2558 กองทนุรวมมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทั 5งสิ 5น 29,242.22 ล้านบาท หรือเทา่กบั 13.2169 บาทตอ่หนว่ย 

สาํหรับผลการดําเนินงานตั 5งแต่วนัที� u มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของ
กองทนุรวมได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน 1.0081 บาทตอ่หนว่ย โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558 จํานวน 0.3031 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที� 1 เมษายน 2558 – 30 มิถนุายน 2558 จํานวน 0.2500 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที� 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กนัยายน 2558 จํานวน 0.2245 บาทตอ่หนว่ย 
- สาํหรับผลการดําเนินงานระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 0.2305 บาทตอ่หนว่ย 
 

ความเห็นของผู้จัดการกองทุนเกีAยวกับการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานเมืAอเทียบกับปีก่อนหน้า 
1. ภาพรวมของการดําเนินงานและการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ 5นอยา่งมนียัสาํคญั 

• ผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทนุ 

ในระหว่างรอบบญัชีปี 2558 ที�ผ่านมา รายได้ค่าเช่าและบริการของกองทุนลดลง 147.55 ล้านบาท 
หรือประมาณร้อยละ 4.63 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปิดปรับปรุงศูนย์การค้าที�
กองทนุเข้าลงทุนระหว่างรอบปีบญัชี  ในขณะที�ด้านรายจ่ายของกองทนุ ปรับตวัเพิ�มขึ 5น 87.98 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 14.06 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ซึ�งแบ่งเป็นสองส่วนคือ ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนการขาย 
(Commission) เนื�องจากในช่วงระยะเวลารอบบญัชีที�ผ่านมามีการกลบัมาเปิดศนูย์การค้าและเริ�มทํา
สญัญาเช่ากบัผู้ เช่ารายใหมทํ่าให้มีคา่ตอบแทนการขายเพิ�มขึ 5น โดยถือเป็นรายการพิเศษ ไมไ่ด้มีเกิดขึ 5น
ประจําในทกุรอบปีบญัชี และสาํหรับการเพิ�มขึ 5นในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานของกองทนุในรอบ
บญัชีปี 2558 เพิ�มขึ 5น 769.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.97 เนื�องมากองทนุมีกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ 5น
จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที�กองทนุเข้าลงทนุ  
 

• การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ+นอย่างมีนยัสําคญั 

สําหรับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ 5นอย่างมีนัยสําคัญของกองทุนระหว่างรอบปีบัญชี 2558 คือการ
ปรับปรุงศูนย์การค้าซึ�งได้มีการระบุไว้แล้วในหัวข้อ “รายละเอียดเกี�ยวกับกับการปรับปรุงใน
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อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายการสําหรับรอบระยะเวลาตั 5งแต่วันที� 1 
มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558”  
 

• อตัราการเช่าและอตัราค่าเช่าเฉลี�ย 

อตัราการเชา่ของกองทนุในระหวา่งรอบปีบญัชีที�ผา่นมา ใกล้เคยีงกบัอตัราการเชา่เทียบกบัปี 2557 
ยกเว้นในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ที�มีการปิดปรับปรุงศนูย์การค้า ระหวา่งปีทําให้อตัราการ
เช่าลดลงร้อยละ 65.05 เมือเทียบกบัช่วงเดี�ยวกนัของปี 2557 สาํหรับอตัราคา่เช่าเฉลี�ยก็มีทิศทางเช่น
เดี�ยวกนักบัอตัราการเช่า คือในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า มีการปรับตวัลดลง เนื�องมากจาก
การปิดปรับปรุงศนูย์การค้าเช่นเดี�ยวกนั  
โดยในภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก อัตราค่าเช่าเฉลี�ยมีการเติบโตประมาณ 2-4% ซึ�งสําหรับ
ศนูย์การค้าที�กองทนุรวมเข้าลงทนุมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยใกล้เคียงกบัอตุสาหกรรม เนื�องด้วยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เป็นผู้ เลน่รายใหญ่ของอตุสาหกรรม มีอํานาจการต่อรองต่อผู้ เช่าและ
ตอ่ปัจจยัภายนอกสงู รวมถึงเป็นกึ�งผู้ กําหนดตลาดของอตุสาหกรรมค้าปลกีด้วย 
 

2. ความสามารถในการชําระหนี 5  
กองทนุได้มีการบริหารการโดยการนําอตัราสว่นทางการเงินที�แสดงความสามารถในการชําระหนี 5เป็น
ตวัชี 5วดัการบริหาร ได้แก ่

• อตัราส่วนหนี+สินต่อส่วนของทนุ (Debt to Equity ratio) 
ปัจจบุนักองทนุมีการดํารงอตัราสว่นหนี 5สนิตอ่สว่นของทนุ (D/E Ratio) หรือ Leverage Ratio อยูที่� 
0.07 เทา่ ซึ�งตามเงือนไขของสญัญาเงินกู้ยมืที�กองทนุมีนั 5นกําหนดให้ไมม่ากกวา่ 1.50 เทา่ (ไมส่งูกวา่ 
1.50 : 1) 
ทั 5งนี 5 อตัราสว่นดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk) ของกองทนุรวม โดยยิ�ง
มีคา่น้อยเทา่กบัวา่ความเสี�ยงทางการเงินของกองทนุตํ�า 

• อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี+ (Debt Service Coverage Ratio) 
ปัจจบุนักองทนุมีอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี 5 (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที� �.v� 
เทา่ ซึ�งตามเงื�อนไขของสญัญาเงินกู้ยืมที�กองทนุมีนั 5น กําหนดให้ไม่เกิน 1.20 เท่า (ไม่เกิน 1.20 : 1) ซึ�ง
คํานวณมาจากกระแสเงินสดที�ได้จากการดําเนินงานต่อภาระหนี 5เงินต้นพร้อมดอกเบี 5ย สําหรับ
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือนของกองทนุรวม  
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รายการแสดงทรัพย์สินทีAกองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพย์สิน 
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สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
ณ 31 ธันวาคม 2558 

มลูคา่ทรัพย์สนิ 32,783,934,941 บาท 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 29,242,216,296 บาท 
จํานวนหนว่ย 2,212,476,700 หนว่ย 
มลูคา่ตอ่หนว่ยลงทนุ    13.2169 บาทตอ่หนว่ย 

 
ข้อมูลเกีAยวกับการกู้ยืมเงนิของกองทุนรวม ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558 
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
ผู้ให้กู้  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาการกู้ยืมตามสญัญา วนัที� 23 เมษายน 2557  ถึงวนัที� 22 เมษายน 2569 
จํานวนเงินกู้ยืม ณ วนัทําสญัญา (บาท) 1,955,000,000 
จํานวนเงินกู้ยืมคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 (บาท) 1,936,437,500 
คิดเป็นสดัสว่นการกู้ยืม ณ วนัที� 31ธนัวาคม 2558 ร้อยละ 6.62 ของ NAV 
หลกัประกนัการกู้ยืม ไมม่ี 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั >งหมดทีAบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สาํหรับรอบบญัชี ตั 5งแตว่นัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ จาํนวนเงนิทีA

เก็บจริง1 
(ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทั 5งหมด`   
 O คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี 33.80 
 O คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปี 4.61 
 O คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปี 3.07 
 O คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี หรือตาม

สญัญาจ้างที�ได้เปิดเผยไว้แล้วใน
หนงัสอืชี 5ชวนข้อ 28.2 วรรคที� 7 

425.12 

O คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาทางการเงิน ไมม่ี ไมม่ี 
O คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ ไมม่ี ไมม่ี 
 O คา่สอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.69 
O คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตามที�จ่ายจริง 49.48 
O ต้นทนุคา่เชา่และบริการ ตามที�จ่ายจริง 123.87 
O คา่ใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์การให้เชา่พื 5นที� ตามที�จ่ายจริง ไมม่ี 
O คา่เบี 5ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ ตามที�ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนงัสอืชี 5

ชวนข้อ 28.2 
ไมม่ี 

O คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย   
- ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 5งแรก ไมม่ี ไมม่ี 
- หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั 5งแรก ไมม่ี ไมม่ี 

O ต้นทนุทางการเงิน ตามที�ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนงัสอืชี 5
ชวนข้อ 4. การกู้ยมืเงิน 

73.25 

O คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนงัสอืชี 5
ชวนข้อ 28.2 

0.04 

รวมค่าใช้จ่าย  713.83 
หมายเหตุ: 
1. คา่ใช้จา่ยดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั >งหมดทีAบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
ไมม่ี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มลูทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
6  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

7  เงินกูย้ืมระยะยาว 
8  หนี5 สินอื�น 
9  ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
10  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
11  ส่วนงานดาํเนินงาน 
12  ค่าใชจ่้าย 
13  การเพิ�มทุนและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พิ�มเติม 
14  เครื�องมือทางการเงิน 
15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
16   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
17  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี5  
 
งบการเงินนี5ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทุนรวมเมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั&วไป 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจดัตั5งเมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 
2548 โดยไม่มีการกาํหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนรวมที�จดัตั5งขึ5นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อระดมเงินทุนและนาํ
เงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งและลงทุนในสิทธิเรียกร้องที�มีอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลกัประกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กองทุนรวมไดล้งทุนในอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 4 โครงการ คือ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  
ปิ� นเกลา้ และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ� งถือหน่วยลงทุน
ร้อยละ 26.69 (2557: ร้อยละ 26.69) 
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมี 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) (“เซ็นทรัลพฒันา”) เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินนี5จดัทาํขึ5นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี5  งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ5นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 
เรื�อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ตั5งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 ในเบื5องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่นั5น มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมในบางเรื� อง การ
เปลี�ยนแปลงนี5ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินนี5  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 
งบการเงินนี5 จดัทาํขึ5นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์วดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินที"ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินนี5จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกองทุนรวม ขอ้มูล
ทางการเงินทั5งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
   

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินที�
เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี5 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ5นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวีธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สําคญัซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมีนัยสําคญัที�เป็นเหตุให้ตอ้งมีการ
ปรับปรุงจาํนวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ซึ� งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 เงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์
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3 นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี5ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอ สาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

(ก) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยที์�ซื5อและ/หรือลงทุนโดยกองทุนรวมรวมถึงที�ดิน อาคาร และ เครื�องตกแต่ง
ติดตั5ง และอุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินธุรกิจจะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื� อมราคา มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยไ์ดม้าจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งกองทุนรวมจะจดัใหมี้การประเมินค่าอย่างนอ้ยทุก 2 ปีนบัจากวนัถดัจากวนัที�ไดอ้สังหาริมทรัพย์
นั5นมาหรือวนัที�ประเมินล่าสุด และจดัให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกไตรมาสนบัแต่วนัที�มีการประเมินค่าครั5 ง
สุดทา้ยไปแลว้ บริษทัจดัการจะไม่แต่งตั5งบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหนึ�งใหป้ระเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือ
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ดียวกนัติดต่อเกิน 2 ปี 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาทุน ณ วนัที�กองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนั5น ราคาทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื5อเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายโดยตรงที�กองทุนรวมจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั5น 
         
เงินลงทุนในตราสารหนี5แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตราสาร
หนี5ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที�ไม่มีตลาดซื5อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการ
กาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี5 ที�ไม่มีตลาดซื5อขายคล่องรองรับของสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นในงบกาํไรขาดทุน 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน 
 
ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกั 
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(ข)   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 
เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรียก 

 

(ค) ลกูหนี.ค่าเช่าและบริการ 
 
ลกูหนี5 ค่าเช่าและบริการแสดงในราคาตามใบแจง้หนี5หกัค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี5  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี5 ใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหนี5จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี5 สูญ 
 

(ง) เจ้าหนี.อื"น  
 
เจา้หนี5 อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(จ) รายได้ 
 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากสินทรัพยล์งทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้รับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 
ดอกเบี(ยรับ 
 
ดอกเบี5ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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(ฉ) ค่าใช้จ่าย 
 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดรั้บ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั5งสิ5นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ5นจะบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีที�มีรายการดงักล่าว 

 

(ช) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี5ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี5 สินส่วนที�เพิ�มขึ5นเนื�องจากเวลาที�ผ่าน
ไป และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย  

 

(ซ) ภาษเีงินได้ 

 
กองทุนรวมนี5 เป็นกองทุนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษีเงินได ้    
นิติบุคคลในงบการเงิน 

 
(ฌ) การแบ่งปันส่วนทุน 

 
กองทุนรวมบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 
 

4 บุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั5งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกองทุนรวมอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั5น การเกี�ยวข้องกันนี5 อาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี5  
 

ชื&อกจิการ ประเทศที&จดัตั3ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกรรม 

 สัญชาติ   
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
    จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  
  ซึ� งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 
26.69 (2557: ร้อยละ26.69) 

- เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

- ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ
บริการ 

 
- รับค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพยจ์ากกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ  
    กองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั   

ประเทศไทย - เป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม - รับค่าธรรมเนียมการจดัการ
จากกองทุน 
 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ 
    จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัใหญ่ ของบริษทั   
หลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั   

- เป็นนายทะเบียน 

- ใหกู้ย้ืมเงินแก่กองทุน 
-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
-  รับค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนจากกองทุน 
 

ธนาคาร กสิกรไทย  
จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย 
 

- เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ -  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
- รับค่าธรรมเนียมการดูแล

ผลประโยชนจ์ากกองทุน 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา    
    พระราม 2 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
  เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั
(มหาชน) 

- ใหเ้ช่าระบบบาํบดันํ5าเสียแก่ 
กองทุน 

-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
   พระราม 3 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
    เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั  

(มหาชน) 

-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  
   เชียงใหม่ จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั  
     เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั     
     (มหาชน) 

-  ทาํสญัญาเช่าพื5นที�และ 
   บริการ 
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            นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี5  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - ราคาตลาดโดยขึ5นอยูก่บัทาํเล จาํนวนพื5นที� รูปแบบของ 

       การเช่า ระยะเวลาที�เช่า และประเภทของการเช่า   
รายไดอื้�น - อตัราเดียวกบัอตัราที�กิจการอื�นในธุรกิจเดียวกนัเรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนเช่าและบริการ - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนทางการเงิน - ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
 

รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี5  
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 

รายได้    

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ    
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย RS,284  51,873 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  14,037  14,628 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 36,625  31,452 

รวม 99,946  97,953 

    
รายไดอื้�น    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 3,508  5,342 

    

ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์    
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  425,122          371,781 
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 2558  2557 
 (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 33,796  29,303 

    
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์    

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 4,609  3,996 

    
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  3,072  2,664 

    
ตน้ทุนเช่าและบริการ    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 17,682  10,682 
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จาํกดั 5,470  6,540 

รวม 23,152  17,222 

    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 23,870  12,839 

    
ตน้ทุนทางการเงิน    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 73,248  56,261 

  
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี5  

 
 2558  2557 
 (พันบาท) 

ลกูหนี.ค่าเช่าและบริการ    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 15,240  24,382 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  108  118 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2,378  1,560 

รวม 17,726  26,060 

    



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 21

 2558  2557 
 (พันบาท) 

เงินมัดจาํรับล่วงหน้า    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 7,242  2,942 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 12,515  5,895 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 11,761  8,347 

รวม 31,518  17,184 

    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  139,127  66,585 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 2,924  2,769 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 666  653 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 399  378 

รวม 143,116  70,385 

    

เงินกู้ยมืระยะยาว    

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1,936,437  1,955,000 

    
หนี.สินอื"น    

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 511  511 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 1,156  1,156 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 1,891  5,304 

รวม 3,558  6,971 

 

ภาระผูกพนัที&มกีบักจิการที&เกี&ยวข้องกนั 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กองทุนรวมมีภาระผกูพนัจากการเช่าระบบบาํบดันํ5าเสียกบับริษทั เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นส่วน
หนึ�งของสญัญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั5งแต่วนัที� 15 สิงหาคม 
2548 ถึงวนัที� 15 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดงันี5  
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 2558  2557 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที"ยกเลิกไม่ได้    

ภายในหนึ�งปี 5,660  5,470 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 23,780  23,480 
หลงัจากหา้ปี 30,400  36,360 

รวม 59,840  65,310 

 

5 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยการซื5อและ/หรือการเช่าและเช่าช่วงที�ดินพร้อมอาคาร
ศูนยก์ารคา้และระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 (สัญญาเช่าระยะเวลา 
30 ปี สิ5นสุดวนัที� 15 สิงหาคม 2578 โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าไดอี้ก 2 ครั5 ง ครั5 งละ 30 ปี) โครงการศูนยก์ารคา้       
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (สัญญาเช่าช่วงระยะเวลา 20 ปี สิ5นสุดวนัที� 15 สิงหาคม 2568) โครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้ (สัญญาเช่าและเช่าช่วงระยะเวลา 15 ปี สิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2567) และโครงการ
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี สิ5นสุดวนัที� 22 เมษายน 2587) ซึ� งเป็น
โครงการของ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 
 หมายเหต ุ 2558  2557 
  (พันบาท) 
เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาทุน     
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี  UV,SWX,SYZ  17,079,641 
บวก โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  
           แอร์พอร์ต 

 
13 

 
- 

  
10,790,938 

บวก เครื�องตกแต่ง ติดตั5งและอุปกรณ์  และส่วนปรับปรุง     
 ในสิทธิการเช่าเพิ�มขึ5นระหวา่งปี  314,621  76,835 
หัก    เครื�องตกแต่ง ติดตั5งและอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง     
 ในสิทธิการเช่าลดลงระหวา่งปี  (7,962)    (10,464) 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายปี  @A,243,609  27,936,950 
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 2558  2557 

 (พันบาท) 

กาํไรสุทธิที&ยงัไม่เกดิขึ3นจากเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    
กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดจากขึ5นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
    ตน้ปี 1,982,988 

 
1,455,359 

บวก กาํไรสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากการประเมินราคาระหวา่งปี 1,563,403  527,629 

กาํไรสุทธิที&ยงัไม่เกดิขึ3นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

   ปลายปี 3,546,391 

 

1,982,988 

เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ปลายปี 31,790,000  29,919,938 

 
กองทุนรวมไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยวิธีพิจารณาจาก
รายได ้(Income Approach) ซึ� งกองทุนไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นราคายุติธรรม 
ดงันี5  
 

31 ธนัวาคม 2558 
 
 
 
 

โครงการ 

 
 
 
 

วนัที�ประเมิน 

 
 
 
 

ราคายติุธรรม 

 กาํไร (ขาดทุน) ที�
ยงัไม่เกิดขึ5นจาก
การประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

  (พันบาท) 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 30 ธนัวาคม UYYf X,571,000  37,763 
     

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 30 ธนัวาคม UYYf 8,568,000  1,395,790 
     

เซ็นทรัลพลาซา  ปิ� นเกลา้ 30 ธนัวาคม UYYf 5,359,000  (308,583) 
     

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 30 ธนัวาคม UYYf 11,292,000  438,433 

รวม  31,790,000  1,563,403 
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31 ธนัวาคม 2557 

 
 
 
 

โครงการ 

 
 
 
 

วนัที�ประเมิน 

 
 
 
 

ราคายติุธรรม 

 กาํไร (ขาดทุน) ที�
ยงัไม่เกิดขึ5นจาก
การประเมินราคา

สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

  (พันบาท) 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 31 ธนัวาคม 2557 6,463,000  (19,018) 
     

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 31 ธนัวาคม 2557 7,164,000            740,330 
     

เซ็นทรัลพลาซา  ปิ� นเกลา้ 31 ธนัวาคม 2557 5,502,000  (186,886) 
     

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 17 มีนาคม 2557 10,790,938  (6,797) 

รวม  29,919,938            527,629 

 

6         เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 2,279  1,919 
เงินฝากธนาคาร 428,875  301,629 

รวม 431,154  303,548 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ดงันี5  
 
 2558 2557 2558  2557 

 อตัราดอกเบี5ย (พันบาท) 

 (ร้อยละต่อปี)    
เงนิฝากกระแสรายวนั      
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 0.85 1.75 740  732 
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 2558 2557 2558  2557 

 อตัราดอกเบี5ย (พันบาท) 

 (ร้อยละต่อปี)    

เงนิฝากออมทรัพย์      

ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 1.00 1.70 53  53 

ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  - 0.25 -  3 

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 0.375 0.50 4,050  2,878 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 0.62 1.00 292,400  212,602 

ธนาคารซิตี5แบงก ์เอน็.เอ 1.05 1.05 131,632  85,361 

รวม   428,875  301,629 

 
           เงินสดและเงินฝากธนาคารทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 

 
7  เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 
เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม 2552 กองทุนรวมไดกู้ย้ืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดย
มีอตัราดอกเบี5 ยร้อยละ MLR ลบ 1.00 ถึงร้อยละ MLR ลบ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ืม 12 ปี และไม่มีหลกัทรัพย ์
คํ5าประกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนรวมจ่ายคืนเงินกูย้ืมแลว้จาํนวน 660 ลา้นบาท 
 
ต่อมาเมื�อวนัที� 27 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมไดต้กลงแกไ้ขสัญญาโดยไดท้าํสัญญาวงเงินสินเชื�อกบัธนาคาร            
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในวงเงินสินเชื�อรวม 2,475 ลา้นบาท โดยวงเงินสินเชื�อดงักล่าวจะใชเ้พื�อวตัถุประสงค์
ในการลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตในวงเงินจาํนวน 1,650 ลา้นบาท ใชเ้พื�อ
ค่าใชจ่้ายลงทุนที�จาํเป็นสาํหรับโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา รัชดา 
พระราม 3 และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้ในวงเงินจาํนวน 450 ลา้นบาท และเพื�อรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมที�
เหลืออยู่ตามสัญญาเงินกูย้ืมฉบบัเดิมจาํนวน 375 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี5 ยร้อยละ MLR ลบ 2.00 ถึงร้อยละ 
MLR ลบ 3.00 ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ืม 12 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ5าประกนั 
 

 อตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง    
 2558  2557     2558  2557 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินที�ไม่มีหลกัประกนั 3.775  3.75 1,936,437  1,955,000 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี5  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 

ยอดคงเหลอืต้นปี 1,955,000  340,000 
เพิ�มขึ5น -  1,650,000 
ลดลง (18,563)  (35,000) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,936,437  1,955,000 
 

หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี5  
 

 2558  2557 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี 61,875  18,563 
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 723,937  538,312 
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 1,150,625  1,398,125 

รวม 1,936,437  1,955,000 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กองทุนรวมมีวงเงินสินเชื�อซึ�งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 450 ลา้นบาท 
 

 หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ยทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
 
8         หนี3สินอื&น 

 
  2558  2557 
  (พันบาท) 

เงินประกนั kYZ,WZX 139,289 
อื�น ๆ kk,ZUY 6,592 

รวม EFE,GGE 145,881 
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9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
 มลูค่า  2558  2557 
 หน่วยลงทุน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-หน่วยลงทุน 10.0  1,091,500  10,915,000  1,091,500  10,915,000 
-หน่วยลงทุน   8.9  544,827  4,848,958  544,827  4,848,958 
-หน่วยลงทุน 15.0  576,150  8,642,250  576,150  8,642,250 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม   @,@E@,IJJ  @I,IKF,@KA  2,212,477  24,406,208 

          

ทุนที"ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน         

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-หน่วยลงทุน 10.0  1,091,500  10,915,000  1,091,500  10,915,000 
-หน่วยลงทุน   8.9  544,827  4,848,958  544,827  4,848,958 
-หน่วยลงทุน 15.0  576,150  8,642,250  576,150  8,642,250 

ณ วนัที& 31 ธันวาคม   @,@E@,IJJ  @I,IKF,@KA  2,212,477  24,406,208 

 

ในเดือนเมษายน 2557 บริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนเพิ�มทุนจาํนวน 8,642.25 ลา้นบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของ
กองทุนรวมเดิม 15,763.96 ลา้นบาท เป็นเงินทุนใหม่จาํนวน 24,406.21 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขาย    
หน่วยลงทุนเพิ�มเติมจาํนวน 576.15 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 15.0 บาท บริษทัจดัการไดจ้ดทะเบียน
เพิ�มทุนจดทะเบียนของโครงการต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เมื�อวนัที� 21 
เมษายน 2557 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนเพิ�มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ�มเติม 
และเริ�มทาํการซื5อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ั5งแต่วนัที� 21 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 
 
 หมายเหตุ 2558  2557 
  (พันบาท) 

กาํไรสะสม    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 1 มกราคม 3,283,988 2,062,608 
บวก  การเพิ�มขึ5นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานระหวา่งปี 3,980,435 3,210,910 
หัก    การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 (2,428,414) (1,989,530) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที& 31 ธันวาคม 4,836,009 3,283,988 
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10 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั5 ง อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการกองทุนรวม
อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั5 งดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามที�
บริษทัจดัการกองทุนรวมมีความเห็นวา่จาํเป็นและสมควร 
 
(ก) ในกรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี ทั5งนี5กาํไรสุทธิดงักล่าวขา้งตน้เป็นกาํไรสุทธิที�ไม่รวมกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริง
จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจาํรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั5น 
 

(ข) ในกรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสะสม บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิและ/หรือกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้จะทาํไดก้็ต่อเมื�อการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ5น 

 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ5นงวดปีบญัชีหรือ
งวดการดาํเนินงานอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล 
 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตั5งแต่วนัถดัจากวนัที�มีการ
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อจ่ายเงินปันผล เวน้แต่กรณีที�มีเหตุจาํเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้น
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
เงื�อนไขเพิ�มเติม : 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 
บาท บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั5 งนั5น และใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื�อนาํไปจ่ายรวมกบั
เงินปันผลที�จะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป  
 
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ เวน้แต่กรณีที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอาํนาจตามกฎหมายไดแ้กไ้ข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมประกาศ กาํหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนั5นโดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ 
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ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลดงันี5  
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.3600 บาท เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 589.1 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีรายชื�ออยู่ ณ วนัที�ปิดสมุดทะเบียน (18 เมษายน 2557) เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 2/2557 เมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 เมษายน 2557 ถึง 15 เมษายน 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.0500 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 81.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนมิถุนายน 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 16 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.2730 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 604.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนสิงหาคม 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.3230 บาท 
เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 714.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที�  1/2558 เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหน่วยละ 0.3200 บาท 
เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 708.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงิน
ปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 ในอตัราหน่วยละ 0.3031 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 670.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอตัราหน่วยละ 0.2500 บาท 
เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 553.12 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนสิงหาคม 2558 
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ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 6/2558 เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงิน
ปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กนัยายน 2558 ในอตัราหน่วยละ 0.2245 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 496.70 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2558 
 

11 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กองทุนประกอบธุรกิจหลักประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า จัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย ์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยที�กองทุนมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว เนื�องจาก
กองทุนดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั5น 
 

12 ค่าใช้จ่าย 

 

(ก) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์  
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที�ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนตามสัญญาการจา้งที�ทาํขึ5นระหว่างกองทุนรวมกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
ซึ� งสรุปไดด้งันี5  
 
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิของกองทุนรวม 
 

2. ค่าคอมมิชชั�นจากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวม  เมื�อมีการทาํสัญญา
เช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสญัญาโดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั5นๆ ในอตัรา 0.5 – 
1.5 เดือน และร้อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหนา้ไดรั้บจากผูเ้ช่าซึ� งอตัรานี5 ขึ5นอยู่กบัประเภทและอายุของ
สญัญาเช่า 

 
3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวม ซึ�งคาํนวณ ณ วนัสุดทา้ยของเดือน 
 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพย ์ซึ� งหมายถึงรายไดท้ั5งหมดที�กองทุนรวมไดรั้บจากอสังหาริมทรัพย ์ หกัดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั5งหมดที�เกิดขึ5นจากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพย ์
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5. ค่าธรรมเนียมการซื5 อและขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ได้รับในอตัราร้อยละ 1.5 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ�ม และได้รับในอัตราร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสงัหาริมทรัพยอ์อกจากกองทุนรวม 

 
6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานดา้นการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ในอตัรา   

ร้อยละ 2 ของมลูค่าตน้ทุนในการปรับปรุงและ/หรือ พฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ทั5งนี5  ตน้ทุนการ
ปรับปรุงและ/หรือพฒันาดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการซื5อพื5นที�ซึ� งจะไดท้าํการปรับปรุงและ/หรือพฒันาคืน
จากผูเ้ช่ารายเดิมดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการออกแบบ ค่าที�ปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื�นๆ 

 

(ข)      ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี      
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์

 

(ค)      ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมที�
คาํนวณโดยบริษทัจดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ทั5งนี5  ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ ตามที�เกิดจริง เช่น ค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เป็นตน้ 
 

(ง)       ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมที�คาํนวณโดยบริษทั
จดัการและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
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13      การเพิ&มทุนและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ&มเตมิ 

 
ที�ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมติัดงันี5  
 
1.   ใหก้องทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพยโ์ครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยการ 

 
- เช่าอาคารศูนยก์ารคา้ (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงคจ์าํนวน 1 อาคาร รวมทั5งที�จอดรถยนต ์ 

ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื5นที�อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที� 
กองทุนรวมจะลงทุน)  
 

- เช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิs ในงานระบบและทรัพยสิ์นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการเซ็นทรัล 
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 
- เช่าที�ดินที�เป็นที�ตั5งของอาคารศูนยก์ารคา้ อาคารอเนกประสงค ์ที�จอดรถยนตภ์ายในอาคาร รวมถึง      

ถนนรอบโครงการและทางเขา้ออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต      
จากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั   
(มหาชน) 

 
2. การเพิ�มทุนของกองทุนรวมจาํนวนไม่เกิน 12,600 ลา้นบาท จากเงินลงทุนของกองทุนรวมเดิมจาํนวน 15,763.9 

ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนใหม่จาํนวนทั5งสิ5นไม่เกิน 28,363.9 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ�มเติมในจาํนวนไม่เกิน 800 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยลงทุนตามที�คณะกรรมการจะไดก้าํหนดต่อไป 
 

3. กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมภาย
หลงัจากการเพิ�มเงินทุนของกองทุนรวมในครั5 งนี5  

 
4. การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการของกองทุนรวมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนของกองทุนรวม 
 
เมื�อวนัที�  23 เมษายน 2557 กองทุนรวมได้ดาํเนินการเข้าจดทะเบียนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตดงักล่าว จากบริษทั เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) รวมมลูค่า 10,790.94 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดของสินทรัพยด์งันี5  
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- เช่าอาคารศูนยก์ารคา้ (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงคจ์าํนวน 1 อาคาร รวมทั5งที�จอดรถยนต ์
ภายในอาคาร (ตามสดัส่วนการใชง้านของพื5นที�อาคารศูนยก์ารคา้และอาคารอเนกประสงคที์�กองทุน
รวมจะลงทุน)  

 
- เช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิs ในงานระบบและทรัพยสิ์นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
 

- เช่าที�ดินที�เป็นที�ตั5งของอาคารศูนยก์ารคา้ อาคารอเนกประสงค ์ที�จอดรถยนตภ์ายในอาคาร รวมถึง
ถนนรอบโครงการและทางเขา้ออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

 
การลงทุนในสิทธิการเช่าดงักล่าวขา้งตน้ กองทุนรวมไดด้าํเนินการดงันี5  
 

- กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง จาํนวน 1,650 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี5ยร้อยละ MLR ลบ 2.0 
ถึงร้อยละ MLR ลบ 3.0 ระยะเวลาการกูย้ืม 12 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ5าประกนั (ดูหมายเหตุ 7)  
 

- จดัสรรหน่วยลงทุนเพิ�มทุนจาํนวน 8,642.25 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม
จาํนวน 576.15 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 15.0 บาท (ดูหมายเหตุ 9) 

  
14 เครื&องมอืทางการเงนิ 

 
ความเสี"ยงด้านอัตราดอกเบี.ย 
 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี5ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี5ยใน
ตลาด  ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม   เนื�องจากดอกเบี5 ยของเงินกูย้ืมส่วน
ใหญ่มีอตัราคงที� กองทุนรวมมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี5ยที�เกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุ 7)  
 

ความเสี"ยงทางด้านสินเชื"อ 

 
ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี5 แก่กองทุนรวมตามเงื�อนไข           
ที�ตกลงไวเ้มื�อครบกาํหนด 
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กองทุนรวมไม่มีการกระจุกตวัของความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี5  เนื�องจากกองทุนรวมมีลูกคา้จาํนวนมาก
และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที�ต่างกนั นอกจากนี5  กองทุนรวมมีการกาํหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจาํค่าเช่าล่วงหนา้จาก
ลกูคา้ของกองทุนรวม เพื�อเป็นประกนัในกรณีที�กองทุนรวมไม่สามารถเกบ็ค่าเช่าได ้ผูจ้ดัการอสังหาริมทรัพยเ์ชื�อว่า 
กองทุนรวมไม่มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�ออื�น นอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญที�ไดบ้นัทึกในงบ
การเงินแลว้ ซึ� งประเมินจากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีต เงินมดัจาํรับจากลกูคา้ และปัจจยัอื�น ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

มลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้5อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยห์รือชาํระหนี5 สินกนั ในขณะที�ทั5ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะ
ของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี5 สินทางการเงิน 
กองทุนมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนหรือชาํระหนี5 สินภายใตเ้ครื�องมือทาง
การเงินซึ�งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วนัที� Wk ธนัวาคม UY58 และ 2557
ตามที�ปรากฏในงบการเงินมีมลูค่าที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

E5 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5 งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2559 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลในงวดผลการดาํเนินงานวนัที� 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหน่วยละ 0.2305 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั5งสิ5น 509.98 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

 

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละไม่ได้
นาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนี5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี5 อาจเกี�ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2559 กองทุนรวมไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี5มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื&อง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� k8 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง UYY8) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง UYY8) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี5 สิน หนี5 สินที�อาจเกิดขึ5น และสินทรัพยที์�

อาจเกิดขึ5น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 

(ปรับปรุง 2558) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� k1 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� k2 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง UYY8) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื&อง 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเนื5อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ5นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 
(ปรับปรุง UYY8) 

รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 
(ปรับปรุง UYY8) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง UYY8) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี5 สินที�เกิดขึ5นจากการรื5อถอน การ
บูรณะ และหนี5 สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง UYY8) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนรื5อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง UYY8) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 
กองทุนรวมไดป้ระเมินเบื5องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ5นต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี5  ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคญัต่องบ
การเงินในงวดที�ถือปฏิบติั  
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17 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2557 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบ
การเงินปี 2558 การจดัประเภทรายการที�มีสาระสาํคญัมีดงันี5  
 
 2557 
  

ก่อนจดัประเภทใหม่ 
 

จดัประเภทใหม่ 
 

หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุน  

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ                     114,627                     6,540  121,167 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,489  (6,540)  39,949 
   -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่นี5  เนื�องจากผูบ้ริหารของกองทุนเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกองทุนมากกวา่  




