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คําจํากัดความ  
 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หนังสือเวียน หนังสือผอนผัน หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสืออนุญาต 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลใชบังคับตามกฎหมาย
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ ทั้งที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติม 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  บุคคลที่มีความสัมพันธที่เก่ียวของกับผูจองซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อพิเศษ 
ผูถือหนวยลงทุน เจาของอสังหาริมทรัพย ผูใหเชา และ/หรือผูโอนสิทธิการ
เชา แลวแตกรณี  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 และหมายความรวมถึงบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือ

หุนหรือเปนหุนสวนในนิ ติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือ
ทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด 

(3) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  
กองทุน/กองทนุรวม หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงินที่ได

จากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

การบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูในสภาพท่ีดีและพรอม
ที่จะใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพยตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

การประเมินคา หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอ
ประชาชน โดยเปนการประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เงื่อนไขและขอจํากัดทาง
กฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการใชประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนใน
ปจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวของรวมท้ังการสํารวจทรัพยสินตาม
สภาพที่ เปนอยูตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต . ที่  สน . 
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25/2552 
การสอบทานการประเมินคา หมายถึง  การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมีการสํารวจทรัพยสินตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 

กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว หมายถึง กําไรสุทธิที่หักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินคา
หรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยห รือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางท่ีสํานักงาน
กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
คณะกรรมการลงทุน หมายถึง กลุมบุคคลธรรมดาท่ีทําหนาที่พิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบในการ

ตัดสินใจลงทุนหรือจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมโดยการซ้ือ ใหเชา 
จําหนายโอน หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
จํานวนเงินทนุจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได และนําไปจดทะเบียนเปนกองทรัพยสิน

ไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เจาของอสังหาริมทรัพย หมายถึง ผูมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุน รวมถึงบุคคลที่เก่ียวของ 
เซ็นทรัลพัฒนา / CPN หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ตลาดหลักทรพัย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ที่ปรึกษา  หมายถึง  บุคคลท่ีรับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ
การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหนวยลงทุน หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีไดรับใบอนุญาตการใหบริการ

เปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท

จัดการกองทุนรวม 
บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่ ถือหุนในบริษัทจัดการ ผู ดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคา

ทรัพยสิน ที่ปรึกษา หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยต้ังแตรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบุคคลดังกลาว หรือบริษัทที่บุคคล
ดังกลาวถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน หมายถึง บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพย สินที่อ ยู ในบัญ ชีรายช่ือที่ ได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
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ดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และผูประเมินหลัก 
เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ พ.ศ. 2552 และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงาน  
ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ก) บุคคลที่มิใชหนวยงานของรัฐซ่ึงถือหุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังตอไปนี้ 

1. บุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินรอยละหาของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุน
รวม 

2. บุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม 1. เกินรอยละ
สามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวน
หุนสวนของบุคคลดังกลาว  เวนแตบุคคลตาม 1. เปนบริษัทที่
จัดต้ังในตางประเทศ 

(ข) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติ
บุคคลดังกลาวเกินรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
หรือจํานวนหุนสวน 

(ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนเกินรอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวนหุนสวนของนิติบุคคล
ดังกลาว เปนผูถือหุนในบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินรอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนรวมดวย 

(ง) กรรมการ ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหนงซึ่งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
บุคคลดังกลาว 

(จ) ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมนั้น 

(ฉ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ง) หรือ (จ) ถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมกันเกิน
รอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวน
หุนสวนของนิติบุคคลนั้น 
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บุคคลในวงจํากัด หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งไมใชผูถือ
หนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวมน้ี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และไมใชบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับเจาของอสังหาริมทรัพย ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของบุคคลที่เก่ียวของกับ
บริษัทจัดการตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ก) บุคคลที่มิใชหนวยงานของรัฐซึ่งถือหุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังตอไปนี้ 
1. บุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินรอยละหาของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
2. บุคคลที่ ถือหุนหรือเปนหุนสวนของบุคคลตาม 1. เกินรอยละ

สามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวน
หุนสวนของบุคคลดังกลาว  เวนแตบุคคลตาม 1. เปนบริษัทที่
จัดต้ังในตางประเทศ 

(ข) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติ
บุคคลดังกลาวเกินรอยละสิบของจํานวนหุนหรือจํานวนหุนสวนท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลท่ีถือหุนหรือเปนหุนสวนเกินรอยละหาสิบของ
จํานวนหุนหรือจํานวนหุนสวนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคล
ดังกลาว เปนผูถือหุนในบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินรอยละหาสิบ
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนรวม
ดวย 

(ง) กรรมการ ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปของบริษัท
จัดการกองทุนรวม รวมทั้งบุคคลที่ มี ตําแหนงซึ่งมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับบุคคลดังกลาว 

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

รอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือจํานวน
หุนสวนของนิติบุคคลนั้น 

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

หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม  

ผูจองซื้อทั่วไป หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการท่ัวไปตามท่ีระบุไวในโครงการ และ
มิใชบุคคลดังตอไปนี้ 
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1. ผูจองซื้อพิเศษ  และ 
2. เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่

กองทุนรวมจะลงทุนและ 
3. ผูจองซื้อประเภทกองทุน 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึง บุคคลดังตอไปนี้ตามรายละเอียด ท่ี กําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 25/2552 
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
3. กองทุนประกันสังคม 
4. กองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยซึ่งเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนเปน
การทั่วไป 

ผูจองซื้อพิเศษ หมายถึง  ผูลงทุนที่หนังสือชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรรไวแยกตางหากจากผูจองซื้อทั่วไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ทั้งนี้ ผูจอง
ซื้อพิเศษใหหมายถึง บุคคลดังตอไปนี้  
(ก) ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555  

เร่ือง การกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ แตไม
รวมถึงผูลงทุนตามขอ 2(10) (18) (22) (23) (24) (25) และ (26) แหง
ประกาศดังกลาว (“ผูลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก .ล .ต . ที่  กจ . 9/2555 ที่ ใช กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม
ความหมายนี้  ไดแก 
1. ธนาคารแหงประเทศไทย 
2. ธนาคารพาณิชย 
3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
4. บริษัทเงินทุน 
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
6. บริษทัหลักทรัพย 
7. บริษัทประกันวินาศภัย 
8. บริษัทประกันชีวิต 
9. กองทุนรวม 
10. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
11. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
12. กองทุนประกันสังคม 
13. กองทุนการออมแหงชาติ 
14. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
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15. ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวย
สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

16. ผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซื้อ
ขายสินคาเกษตรลวงหนา 

17. สถาบันคุมครองเงินฝาก 
18. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
19. นิติบุคคลประเภทบรรษัท) 

(ข) กองทุนสวนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพยรับจัดการเงินทุนของผูลงทุน
ตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 

(ค) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

(ง) สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน  
(จ) สหกรณออมทรัพย หรือชุมนุมสหกรณ 
(ฉ) สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
(ช) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดต้ังขึ้น

ตามกฎหมายตางประเทศ และเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนเปน
การ  ทั่วไป 

(ซ) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนดังตอไปนี้ 
1. ผูลงทุนสถาบันตาม  (ก) แตไม รวมถึงบริษัทเงินทุน  บริษัท

เครดิตฟองซิเอร กองทุนรวม ผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา และผู
ประกอบธุรกิจการซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซ้ือ
ขายสินคาเกษตรลวงหนา 

2. ผูลงทุนตาม (ค) 
3. กองทุนสวนบุคคลที่เปนการรับจัดการเงินทุนของผูลงทุนตาม 1. 

หรือ 2. 
(ฌ) นิติบุคคลซ่ึงมีผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 

75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(ญ) ผูลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนด 

ผูจัดการกองทนุ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจหรือจําหนายไปซ่ึงหลักทรัพย ทรัพยสินอื่นใดที่มิใช
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น 

ผูจัดการกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย 

หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน หรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 
25/2552 
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ผูจัดจําหนาย หมายถึง ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนาย
หลักทรัพย และผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
จัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่ในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ซึ่งมี คุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวของกําหนด 

ผูลงทุนตางดาว หมายถึง ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือนคนตางดาว
ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี 

ผูลงทุนประเภทที่ 1 หมายถึง เจาของอสังหาริมทรัพย หรือเจาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ผูลงทุนประเภทที่ 2 หมายถึง นักลงทุนทั่วไปนอกจากผูลงทุนประเภทที่ 1 ไดแก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย บริษัท
ประกันชีวิต เปนตน 

ผูลงทุนรายใหญ หมายถึง ผูลงทุนที่บริษัทจัดการเห็นวาการถือหนวยลงทุนของผูลงทุนดังกลาวเปน
ประโยชนตอกองทุน 

ผูสนบัสนุนการขายหนวยลงทุน หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม 

ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซึ่งคํานวณตามวิธีการที่กําหนดไว
ในโครงการ  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
เม่ือส้ินวันทําการท่ีคํานวณ  

รายงานการประเมินคา  หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซ่ึงระบุรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับ
การประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพย สิน  และผูประเมินหลักเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะ พ.ศ. 2552 เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานดังกลาวตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 

รายไดประจํา หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจากการให
บุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาเชา คาบริการ เปนตน 
และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาวดวย 

รายละเอียดโครงการ หมายถึง รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
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วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
วันที่กองทุนรวมเขา 
ลงทุนครั้งแรก  

หมายถึง วันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนการซื้อ และ/หรือสิทธิการเชาทรัพยสินและ
รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรกโดยชอบ
ดวยกฎหมายเสร็จสมบูรณ 

สํานักงาน หรอื สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวม 
หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

หมายถึง 1. สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา (บางสวน) และอาคารอเนกประสงค 
(Multipurpose Hall) และ 

2. สิทธิการเชาและ/หรือรับโอนกรรมสิทธในงานระบบและทรัพยสินอื่นที่
เก่ียวของกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และ 

3. สิทธิการเช าที่ ดิ นที่ เป นที่ ต้ั งของอาคารศูนย การค า  อาคาร
อเนกประสงค ที่จอดรถยนตภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการ
และทางเขาออก (บางสวน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม 
แอรพอรต จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 99.99 
ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลา 

หมายถึง 1. สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา (บางสวน) จํานวน 1 อาคาร  และ
อาคารสํานักงาน จํานวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) รวมท้ังที่จอดรถยนต
ภายในอาคาร (ตามสัดสวนการใชงานของพื้นที่อาคารศูนยการคา
และพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน) และ 

2. สิทธิการเชา และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพยสินอื่น
ท่ีเก่ียวของกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และ 

3. สิทธิการเชาชวงที่ ดินที่ เปนที่ ต้ังของอาคารศูนยการคา อาคาร
สํานักงาน ที่จอดรถยนต รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเขาออก
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลาดังกลาวจากบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซน็ทรัล
พลาซา พระราม 2 

หมายถึง 1. สิทธิการเชาชวงที่ ดินซึ่งเปนที่ ต้ังของอาคารศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 และ 

2. สิทธิการเชาอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางสวน
พรอมอาคารจอดรถ และ 

3. งานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดน้ําเสียและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 

หมายถึง 1. สิทธิการเชาที่ดิน และ 
2. สิทธิการเชาอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และ
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พื้นที่จอดรถในอาคาร จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด 
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม หมายถึง โครงการอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก และลงทุนเพิ่มเติมคร้ัง

ที่ 1 ซึ่งไดแก 
1. อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 
3. อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ที่อยู : ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 
  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0-2949-1500 
โทรสาร : 0-2949-1505 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
1.1 ช่ือโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
1.2 ช่ือโครงการ (อังกฤษ) : CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 
1.3 ช่ือยอ : CPNRF 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซ้ือ

คืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะย่ืนคําขอตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อขอใหรับหนวยลงทุนที่เสนอ
ขายในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 นี้เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนภายใน 30 วัน  หลังจากวันจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่  2 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 ประเภทการลงทุน : สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
1.7 อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ  อยางไรก็ดี เนื่องจากกองทุนรวม

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุน
รวม”) ไดลงทุนในสิทธิการเชาซ่ึงมีกําหนดระยะเวลา จึงมี
โอกาสที่กองทุนรวมจะมีอายุเทากับสิทธิการเชาที่คง
เหลืออยู ในกรณีที่ไมมีเหตุการณใดๆ ที่ทําใหสัญญาเชาถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา สิทธิ
การเชาที่มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบ
กําหนดในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2638 
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2. จํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอ
ขาย และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : ไมเกิน 25,552,390,974 บาท 
 - จํานวนเงินทุนในการเสนอขายคร้ังแรก : 10,915,000,000 บาท 
 - จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 : 4,848,957,630 บาท 
 - จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 2 : ไมเกิน 9,788,433,344 บาท1 
2.2 มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : 10.00 บาท 
2.3 จํานวนหนวยลงทุน : ไมเกิน 2,212,476,700 หนวย 
 - จํานวนหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก : 1,091,500,000 หนวย 
 - จํานวนหนวยลงทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 1 : 544,826,700 หนวย 
 - จํานวนหนวยลงทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 2 :        576,150,000 หนวย1  
2.4 ประเภทหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน 
2.5 การเสนอขายหนวยลงทุน   
 สําหรับการเสนอขายคร้ังแรก   
 -   ราคาจองซ้ือหนวยลงทุน : 10.00 บาท 
 -   จํานวนหนวยขั้นตํ่าของการจองซ้ือ : 50,000 บาท หรือ 5,000 หนวย และเพิ่ม

เป นพ หุ คูณ ของ  1,000 บาท  ห รือ  100 
หนวย 

 สําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1   
 -   ราคาจองซ้ือหนวยลงทุน : 8.90 บาท 
 -   จํานวนหนวยขั้นตํ่าของการจองซ้ือ :  สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม: 

อัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิม
ตอ 0.2505 หนวยลงทุนใหม 

 สําหรับบุคคลในวงจํากัด: 
ไม ตํ่ ากวา  5,000 หน วย  และเพิ่ ม เป น
พหุคูณของ 100 หนวย 

 สําหรับประชาชนผูลงทุนทั่วไป: 
ไม ตํ่ ากวา  5,000 หน วย  และเพิ่ ม เป น
พหุคูณของ 100 หนวย 

                                                 
หมายเหตุ: 
1  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติการดําเนินการตางๆ ซ่ึงรวมถึงการ
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวนไมเกิน 12,600,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 
800,000,000 หนวย เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ตลอดจนอนุมัติการจัดสรรหนวย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม และการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 รวมถึง
การปรับปรุงแกไขขอมูลตางๆ ในโครงการจัดการกองทุนรวมใหเปนปจจุบัน 
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 สําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2   
 -   ราคาจองซ้ือหนวยลงทุน : ระหวางราคา 14.00 บาทตอหนวย  ถึง

ราคา 19.00 บาทตอหนวย 
ทั้ งนี้  ราคาเสนอขายสุดทายให เปนไป
ตามที่บริษัทจัดการไดแจงใหทราบตอไป 

 -   จํานวนหนวยขั้นตํ่าของการจองซ้ือ :  สําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม: 
อัตราสวนการเสนอขาย 1 หนวยลงทุนเดิม
ตอ 0.3521 หนวยลงทุนใหม 
และเปนไปตามรายละเอียดในขอ 22 การ
เสนอขายหนวยลงทุน 

จํานวนเงินทุนของโครงการในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 2 จะขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทายซ่ึงบริษัทจัดการจะ
กําหนดใหสะทอนมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่เจาของอสังหาริมทรัพยยอมรับได โดยการพิจารณาปจจัยตางๆ เชน ราคาซื้อ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงเวลาท่ีมีการออกและเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการประเมินคาโดยผูประเมินคาทรัพยสิน สภาวะตลาดโดยรวม ปริมาณความ
สนใจของผูลงทุน ผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกําหนด
ราคาเสนอขายสุดทายและจะประกาศผานเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ราคาเสนอขายสุดทาย”) ตอไป  

 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะ
นําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปซ้ือ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ 
และ/หรือสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการเชาชวง อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงดําเนินการกอสรางและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอน
ใบอนุญาตกอสราง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อ
ประโยชนของอสังหาริมทรัพย และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด
ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

 3.2.1 ภาพรวมของกองทุนรวม 

ต้ังแตไดรับการอนุมัติจัดต้ังและจัดการในป พ.ศ. 2548 กองทุนรวมไดมุงเนนการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยสินประเภทศูนยการคา และไดมุงเนนการจัดหา



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 16 – 
  

 

ผลประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ โดยกองทุนรวมมุงหวังที่จะสรางผลตอบแทนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทุนรวมมีจุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติม
เพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายไดของกองทุนรวมและเปนการกระจายความเส่ียงผานการ
ลงทุนในทรัพยสินหลายโครงการในทําเลที่แตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังแรกในป
พ.ศ. 2552 และการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังนี้ (“การลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 2”)  

 3.2.2 การเพ่ิมเงินทุนเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมครั้งที่ 2  

กองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 2 และหรือ
เงินสด  การจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (ถามี) เงินที่กองทุนรวมอาจกูยืมจากสถาบันการเงินใน
ประเทศจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนคร้ังที่ 2 หักดวยประมาณการคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการเพ่ิมทุนและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อ
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ซึ่งไดแก อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต  

(1) ขอมูลทั่วไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนศูนยการคาขนาดใหญที่มีความทันสมัยแหง
หนึ่งของจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยรานคาปลีกกวา 500 ราน โดย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ไดเร่ิมเปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2536 และ
เร่ิมดําเนินการภายใตการบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ต้ังแตเดือน
มีนาคม ป พ.ศ. 2539  

(1.1) ที่ตั้งโครงการ 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ต้ังอยูเลขท่ี 2 ถนนมหิดล 252-252/1 
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 ซึ่งถนนมหิดลเปน
ถนนสายหลักแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม นอกจากน้ี โครงการศูนยการคาดังกลาว
ยังอยูใกลทาอากาศยานเชียงใหม 
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ที่มา: บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

(1.2) ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ประกอบไปดวยอาคารศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต สูง 5 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 1 ชั้น และอาคาร
อเนกประสงค (Multipurpose Hall) สูง 3 ชั้น  รวมถึงที่จอดรถยนตภายในและ
ภายนอกอาคาร ต้ังอยูบนที่ดินประมาณ 91 ไร โดยในปจจุบันโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีพื้นที่ใชสอยจํานวนรวมประมาณ 174,574 ตาราง
เมตร (ไมรวมพื้นที่จอดรถภายนอกอาคาร) 

ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ประกอบดวย
ลิฟทจํานวน 11 ชุด โดยแบงเปนลิฟทสําหรับโดยสารจํานวน 6 ชุด และลิฟทสําหรับ
ขนของจํานวน 5 ชุด บันไดเล่ือน 30 ชุด พรอมระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสปริง
เกอรในอาคาร 

(1.3) รูปแบบการบริหารงาน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 99.9 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้ งหมดของบริษัท  เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินและอาคาร
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต โดยที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) ทําหนาที่เปนผูบริหารโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

(1.4) สถานภาพและอัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy Rate) 3 ปยอนหลัง และ
สําหรับงวด  3 เดือน  ส้ิน สุด  ณ  วันที่  31 มีนาคม  พ .ศ . 2556 (ของทั้ ง
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต) 
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หมายเหตุ: 
(1)        อัตราคาเชาเฉล่ียหมายถึงอัตราคาเชาและคาบริการที่เก่ียวเนื่องกับการเชาของผูเชาประเภทรานคาเทานั้น ไมรวมถึงผูเชาที่ทําสัญญาเชา

ระยะยาวและไดชําระคาสิทธิการเชาลวงหนา และผูเชาที่มีอายุสัญญาเชาตํ่ากวา 1 ป 
(2)    เฉพาะผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคา 
(3)  อัตราการเชาพื้นที่ในชวง 3 เดือนแรกของป พ.ศ. 2556 ลดลง เพราะมีพื้นที่บางสวนอยูในระหวางการปรับปรุงพื้นที่ 

 โครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีการเติบโตของรายไดคาเชาและบริการอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลมาจากการบริหารโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ให
สามารถตอบสนองตอความตองการของรานคาและลูกคา โดยการเสริมสรางความครบถวนและ
หลากหลายของรานคา ทําใหสามารถรักษาอัตราการเชาพื้นที่ใหอยูในระดับสูง และสามารถปรับเพิ่ม
อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียไดอยางตอเนื่อง โดยในงวดไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2556 โครงการศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต สามารถสรางรายไดคาเชาและบริการ เทากับ 230.1 ลานบาท  

 ในระหวางป พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 กําไรกอนคาเส่ือมราคา ดอกเบี้ย และภาษีเงินไดนิติบุคคล 
(EBITDA) ของโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีการเติบโตสูงขึ้น โดยมีสาเหตุ
มาจากการขยายตัวของรายไดคาเชาและบริการ และการบริหารจัดการควบคุมคาใชจายในการ
ดําเนินงาน สงผลใหโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีอัตราการเติบโตเฉล่ีย
ของกําไรกอนคาเส่ือมราคา ดอกเบี้ย และภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA) ประมาณรอยละ 12 ตอป 
ในชวงเวลาดังกลาว  

 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 

31 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 

31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 

งวด 3 เดือน 
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

มีนาคม  
พ.ศ. 2556 

รายไดคาเชาและคาบริการ  
(ลานบาท) 

690.4 762.0 849.6 230.1 

กําไรกอนคาเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (EBITDA)  
(ลานบาท) 

443.0 526.0 557.0 158.2 

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด(2)  
(ตารางเมตร) 

71,837 71,776 71,777 71,777 

อัตราการเชาพื้นที่  
(รอยละ) 

99.6 99.0 99.5 94.5(3) 

อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ีย(1)  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

965 1,121 1,290 1,310 

จํานวนผูเชาที่หมดอายุสัญญาในแตละป 
(ราย) 152 109 142 24 

พื้นที่ที่หมดอายุสญัญาในแตละป 
(ตารางเมตร) 5,961 3,450 10,378 960 
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(2) รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุน
รวมจะเขาลงทุน 

กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เชาอาคารศูนยการคา (บางสวน) จํานวน 1 อาคาร 
อาคารอเนกประสงค (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมท้ังที่จอดรถยนตภายในอาคาร 
(ตามสัดสวนการใชงานของพื้นที่อาคารศูนยการคาและอาคารอเนกประสงคที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน) (2) เชาและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพยสินที่เก่ียวของกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และ (3) เชาที่ดินที่เปนที่ต้ังของอาคารศูนยการคา อาคาร
อเนกประสงค ที่จอดรถยนตภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเขาออก (บางสวน) 
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ดังกลาว จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 
จํากัด โดยทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) - (3) ดังกลาวรวมเรียกวา “อสังหาริมทรัพย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต” โดยกองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนระยะเวลา 30 ป ในราคารวม
ทั้งส้ินไมเกิน 11,568,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต แลว กองทุนรวมจะแตงต้ังบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยโครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียดทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะเขาลงทุน ดังนี้   

(2.1) ที่ดิน 

กองทุนรวมจะเชาที่ดินบางสวนซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด ที่เปน
ที่ต้ังของอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต อาคารอเนกประสงค และพ้ืนที่
จอดรถยนตภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเขาออก (บางสวน) จากบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา  เชียงใหม  จํากัด  ทั้ งหมดประมาณ  32 ไร 3 งาน  56.85 ตารางวา  โดยมี
รายละเอียดของที่ดินที่จะเชาดังนี้ 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวดั 
เนื้อที่  

(ไร-งาน-ตาราง
วา) 

เนื้อที่ที่กองทนุ
รวมจะลงทนุ 

(ไร-งาน-ตาราง
วา) 

3289 350 88 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 15-3-51 15-0-80.75
3301 349 100 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 4-2-41.9 2-2-88.4
3313 3313 112 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 5-1-74.3 5-1-74.3
58660 351 5782 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 2-1-90 2-1-90
58661 352 5783 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 1-1-85 1-1-85
110632 9 10806 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 1-1-11.3 1-1-11.3
110633 58 10807 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 2-0-83.1 2-0-83.1
110634 59 10808 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 0-2-46 0-2-46
110635 10 10809 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 0-0-96 0-0-96
15540 321 1133 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 1-1-2 1-1-2
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โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําบล อําเภอ จังหวดั 
เนื้อที่  

(ไร-งาน-ตาราง
วา) 

เนื้อที่ที่กองทนุ
รวมจะลงทนุ 

(ไร-งาน-ตาราง
วา) 

รวม 35-1-80.6 32-3-56.85 

โดยกองทุนรวมจะใหสิทธิในการใชถนนรอบโครงการและทางเขาออกของโครงการดังกลาวแก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด รวมถึงผูเชาพื้นที่และลูกคาของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม จํากัด เนื่องจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด เปนผูมีกรรมสิทธิ์และสิทธิใช
ประโยชนรวมในพื้นที่บางสวนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

(2.2) อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต อาคารอเนกประสงค 
พ้ืนที่จอดรถยนตภายในอาคารและงานระบบที่เกี่ยวของ 

กองทุนรวมจะเชาอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต (บางสวน) จํานวน 1 
อาคาร อาคารอเนกประสงค (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร พื้นที่จอดรถยนตภายใน
อาคาร และงานระบบท่ีเก่ียวของกับอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
อาคารอเนกประสงค และพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 
จํากัด ทั้งนี้ งานระบบที่เก่ียวของกับอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
อาคารอเนกประสงค และพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร ไดแก ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบ
ลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบแอร ระบบงานวิศวกรรม และทรัพยสินอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

รายละเอียดพ้ืนที่ใชสอย(1) ที่กองทุนรวมจะลงทุนเทียบกับพ้ืนที่ใชสอยของแตละอาคาร 

อาคาร จํานวนชัน้ 
พื้นที่ใชสอยที่กองทุนรวม
จะลงทุนโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

สัดสวนพ้ืนทีใ่ชสอยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนคิดเทียบพื้นที่ใชสอยของแตละ

อาคารโดยประมาณ ณ วันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2556 

(รอยละ) 
อาคารศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต (บางสวน) และ

อาคารอเนกประสงค 

สูง 5 ช้ัน และช้ันใตดิน 1 ช้ัน 
(สําหรับอาคารศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต) และ

สูง 3 ช้ัน (สําหรับอาคาร
อเนกประสงค) 

78,849 
(รวมพื้นที่อาคารศูนยการคา
และอาคารอเนกประสงค) 

67.8 
(เทียบกับพื้นที่ใชสอยรวมทั้ง 

2 อาคาร) 

พื้นที่จอดรถยนตภายใน
อาคาร 

(จอดรถยนตไดประมาณ 
1,094 คัน) 

สูง 6 ช้ัน 
 

44,142 

75.7 
(เทียบกับพื้นที่จอดรถภายในอาคาร) 

รวมพ้ืนที่ใชสอย  122,991  
สัดสวนพ้ืนที่ใชสอยรวมคิดเทียบกับพื้นที่ใชสอยทั้งโครงการ 70.5 

หมายเหตุ: 
(1) พื้นที่ใชสอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนใหบริการและพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร 
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รายละเอียดพ้ืนที่ใชสอย(1) และพ้ืนที่อาคารอเนกประสงค รวมถึงพ้ืนที่จอดรถยนตภายในอาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนมีดังตอไปนี้ 

รายละเอียด พื้นที่โดยประมาณ(5) 
(ตารางเมตร) 

1. พื้นที่อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และอาคารอเนกประสงค ณ 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

 พื้นที่ใหเชา(2) 35,343 

 พื้นที่สวนกลาง(3) 33,542 

 พื้นที่สวนใหบริการ(4) 9,964 

 รวม 78,849 

2. พื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร (จอดรถยนตไดประมาณ 1,094 คัน) 44,142 
รวมพ้ืนทีใ่ชสอย 122,991 
หมายเหตุ: 
(1)  พื้นที่ใชสอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนใหบริการและพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร 
(2)  พื้นที่ใหเชา (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ใหเชาแกผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคาเทานั้น 
(3)  พื้นที่สวนกลาง (Common Area) หมายถึง พื้นที่ในสวนที่ผูเชาและผูเขามาใชบริการในโครงการสามารถใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงรวมถึง

พื้นที่สวนกลางที่สามารถนําออกใหเชาและ/หรือใหบริการไดและพื้นที่อาคารอเนกประสงค 
(4)  พื้นที่สวนใหบริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ติดต้ังงานระบบ เชน ลิฟท บันไดเล่ือน และหองเคร่ือง เปนตน 
(5)  คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับ

ผูเชารายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปล่ียนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร พื้นที่สวนกลางเฉพาะสวนที่
กองทุนรวมจะลงทุนจะเปล่ียนเปนประมาณ 32,265 ตารางเมตร พื้นที่สวนใหบริการเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปน
ประมาณ 9,936 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิการเชาอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ดังกลาวขางตนนั้น
ไมรวมถึงพื้นที่ดังนี้ 

(2.2.1) พื้นที่ในอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ที่เปนพื้นที่ของหางสรรพสินคาโร
บินสัน และพ้ืนที่ที่ผูเชาไดทําสัญญาเชาระยะยาว (Long-Term Lease) และไดชําระคาสิทธิการ
เชาลวงหนาและพื้นที่ซึ่งอยูระหวางปรับปรุง 

(2.2.2) พื้นที่จอดรถยนตนอกเหนือจากสวนท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน 

ลักษณะของผูเชาพ้ืนที่ 

ผูเชาพื้นที่ของอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีรายละเอียดดังนี้  
1. ผูเชาหลัก (Anchor Tenants) คือ รานคาที่เชาพื้นที่ขนาดต้ังแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือรานคา

ที่มีการเชาพื้นที่ขนาดใหญในโครงการอื่นๆ ของ CPN 
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2. ผูเชาประเภทรานคา (Shop Tenants) คือ รานคาที่เชาพื้นที่ขนาดตํ่ากวา 1,000 ตารางเมตรซ่ึง
พื้นที่เชามีลักษณะเปนหองถาวร ไดแก รานจําหนายสินคาและบริการ รานอาหารและเครื่องด่ืมและ
ธนาคารพาณิชย เปนตน 

3. ผูเชาประเภทอ่ืนๆ คือ ผูเชาพื้นที่อาคารอเนกประสงค รานคาที่เชาพื้นที่ขนาดตํ่ากวา 1,000 ตาราง
เมตร ที่อยูบนพื้นที่สวนกลาง ซึ่งพื้นที่เชามีลักษณะเปนพื้นที่เปด เชน รานจําหนายสินคาและบริการท่ี
เปนบูธหรือรถเข็น รานอาหารและเครื่องด่ืมที่เปนบูธหรือรถเข็น ตูเอทีเอ็ม และตูเกมหยอดเหรียญ 
เปนตน 

4. พ้ืนที่สงเสริมการขาย คือ พื้นที่ในสวนพื้นที่สวนกลางท่ีใชสําหรับจัดงานแสดงสินคา นิทรรศการ
และจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงานแสดงรถยนตและการจัดรายการสงเสริมการขาย เปนตน โดย
พื้นที่ในสวนนี้เปนพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ใหเชา 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนท่ี
กองทุนรวมจะเขาลงทุน มีพื้นที่ใหเชารวมประมาณ 35,343 ตารางเมตร ซึ่งมีอัตราการเชาพื้นที่ประมาณ
รอยละ 97.9 และมีจํานวนผูเชาทั้งหมดประมาณ 318 ราย (เฉพาะผูเชาหลักและรานคาเทานั้น) ทั้งนี้
สัญญาการเชาพื้นที่สวนใหญจะมีระยะเวลา 3 ป หากรวมผูเชาประเภทอื่นๆ จะมีพื้นที่เชารวมประมาณ 
43,793 ตารางเมตร (ผูเชาหลัก ผูเชาประเภทรานคา พื้นที่วางและผูเชาประเภทอื่นๆ) 

 

รายละเอียดผูเชาพ้ืนที่อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต แยกตามประเภทผูเชา ณ วันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะสวนที่กองทนุรวมจะเขาลงทุนมีดังตอไปนี้ 

ประเภทผูเชา พื้นที่โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

สัดสวนพ้ืนที่คิดเทียบกับพื้นที่ให
เชารวมโดยประมาณ (รอยละ) 

ผูเชาหลัก 
ผูเชาประเภทรานคา 
พื้นที่วาง 

8,104
26,486 

753 

22.9 
75.0 
2.1 

รวมพ้ืนที่ใหเชา 35,343(2) 100.0 
ผูเชาประเภทอ่ืนๆ 8,450(2) - 
พื้นที่สงเสริมการขาย 1,737 - 
รวมทั้งหมด 45,530 - 
อัตราการเชาพื้นที่ (1) (รอยละ) 97.9 
อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ีย(3)(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 1,310 
จํานวนผูเชาทั้งหมด(1)(ราย) 318 
หมายเหตุ: 
 (1)  เฉพาะผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคาเทานั้น 
(2)  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พื้นที่ใหเชารวมพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนทําการเชา มีพื้นที่รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร  คาดวา

ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับผูเชา
รายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอื่นๆ เชาจะ
เปล่ียนเปนประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทําใหพื้นที่ใหเชารวมกับพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนทําการเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนรวม
เปนประมาณ 44,172 ตารางเมตร  



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 23 – 
  

 

(3)  อัตราคาเชา หมายถึง อัตราคาเชาและคาบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเชาของผูเชาประเภทรานคาเทานั้น แตไมรวมผูเชาที่ทําสัญญาเชาระยะ
ยาวและไดชําระคาสิทธิการเชาลวงหนาและผูเชาที่มีสัญญาเชาตํ่ากวา 1 ป 

ตารางแสดงผลประกอบการยอนหลัง (Operating Performance) ของอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
งวด 3 เดือน สิน้สุด  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2556 
อัตราการเชาพื้นที่ (1)  
(รอยละ) 

99.2 98.0 99.1 97.9(3)

อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ีย(2)  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

965 1,121 1,290 1,310

หมายเหตุ: 
 (1)  เฉพาะผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคาเทานั้น 
(2) อัตราคาเชา หมายถึง อัตราคาเชาและคาบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการเชาของผูเชาประเภทรานคาเทานั้น ไมรวมถึงผูเชาที่ทําสัญญาเชาระยะ

ยาวและไดชําระคาสิทธิการเชาลวงหนา และผูเชาที่มีอายุสัญญาเชาตํ่ากวา 1 ป 
(3)  อัตราการเชาพื้นที่ที่ลดลงเนื่องจากพื้นที่เชาบางสวนอยูในระหวางการปรับปรุงพื้นที ่

 ในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 โครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต มีอัตราการเชาพื้นที่อยูในระดับที่สูงมาอยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีโครงการศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีทําเลท่ีต้ังที่ดี สามารถใหบริการแกลูกคาที่อาศัยอยูในเชียงใหม และลูกคาจาก
จังหวัดใกลเคียง ประกอบกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนศูนยการคาที่มีความครบครัน (One-
Stop Shopping Mall) ซึ่งภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคาช้ันนําทั้ งที่ เปนแบรนดชั้นนําของไทยและ 
แบรนดชั้นนําจากตางประเทศ ทําใหสามารถดึงดูดใหมีผูมาเขาใชบริการเปนจํานวนมาก 

 ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ. 2556 อัตราการเชาพื้นที่ของพื้นที่ที่กองทุนรวมเขาลงทุนลดลงเทากับรอยละ 97.9 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับผูเชารายใหม 

 คาเชาพื้นที่เฉล่ียของโครงการมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในระหวางป พ.ศ. 2553 – 2555 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสมของคาเชา (Compound Annual Growth Rate) ประมาณรอยละ 16 ตอป โดยมีสาเหตุมาจากการบริหาร
จัดการโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณและมีผลการดําเนินงานท่ีไดรับการยอมรับ (Proven Track 
Records) ซึ่งมุงเนนใหความสําคัญกับกลยุทธการจัดหมวดหมูสินคา ผานกระบวนการวิเคราะหตลาดและพฤติกรรม
ผูบริโภค ตลอดจนปรับปรุงและเปล่ียนแปลงพื้นที่รานคา เพื่อรองรับการจัดหาผูเชา ซึ่งรวมทั้งผูคาปลีกทองถ่ิน และ
ผูคาปลีกตางชาติรายใหมทําใหสามารถปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาเชาพื้นที่ไดอยางตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2553 – 2555 

 ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต องคประกอบของรายได ตนทุนและ
คาใชจายของทรัพยสินจะเปล่ียนแปลงไป และจะมีคาใชจายท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมเพิ่มเติม เชน 
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียม
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย เปนตน 
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ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลของผูเชาพ้ืนที่อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่
กองทุนรวมจะเขาลงทุน จําแนกตามประเภทธุรกิจของผูเชา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ประเภทธุรกิจ สัดสวนพ้ืนที่คิดเทียบพื้นที่ใหเชารวมโดยประมาณ 
(รอยละ) 

สินคาแฟช่ัน สุขภาพและความงาม 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สินคาเพื่อความบันเทิง 
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณตกแตง 
ประเภทอ่ืนๆ 
พื้นที่วาง 

38.8 
20.3 
15.8 
12.4 
10.6 
2.1 

รวม 100.0 

 

ผูเชารายใหญ 10 รายแรกของอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต(1) ตามลําดับขนาดพ้ืนที่
เชา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูเชารายใหญ พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนที่คิดเทียบพื้นที่ใหเชารวม
โดยประมาณ (รอยละ) ปที่สิ้นสุดสัญญาเชา 

1. เมเจอร ซินีเพล็กซ  5,244 14.8 พ.ศ. 2560
2. ไอที ซิต้ี          908 2.6 พ.ศ. 2558
3. โออิชิ เอ็กซเพรส 605 1.7 พ.ศ. 2556

4. วัตสัน 507 1.4 
พ.ศ. 2556 (253 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558 (254 ตารางเมตร) 

5. ซิซซเลอร 406 1.1 พ.ศ. 2558
6. เอ ทู แซด 354 1.0 พ.ศ. 2558
7. ฮอท พอท บัฟเฟต 346 1.0 พ.ศ. 2558
8. ฟูจิ 325 0.9 พ.ศ. 2558

9. ธนาคารกสิกรไทย 303 0.9 
พ.ศ. 2556 (110 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558 (193 ตารางเมตร) 

10. ซูกิชิ บัฟเฟต 298 0.8 พ.ศ.2556
รวมผูเชารายใหญ 9,296 26.2  
รวมพ้ืนที่ใหเชา(2) 35,343 100.0  
หมายเหตุ: 
 (1) ผูเชารายใหญขางตนไมรวมพื้นที่ศูนยอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เชาประมาณ 1,952 ตารางเมตร 

(2) คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับผู
เชารายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร 

ในป พ.ศ. 2555 และในชวง 3 เดือนแรกของป พ.ศ. 2556 รายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชารายใหญ
ดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.6 และ 11.9 ของรายไดคาเชาและคาบริการรวมของอาคารศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน ตามลําดับ (อางอิงตามขอมูล
รายไดคาเชาและคาบริการในป พ.ศ. 2555 และในชวง 3 เดือนแรกของป พ.ศ. 2556) 
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ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลของสัญญาเชาที่จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเชา(1) ของอาคารศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ป พื้นที่ใหเชาที่ครบกําหนดอายุสัญญาเชา
โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

สัดสวนพ้ืนที่เชาที่สัญญาเชาครบกําหนดคิด
เทียบกับพื้นที่ใหเชารวมโดยประมาณ  

(รอยละ) 
เม.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2556 
พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 2559 
หลัง พ.ศ. 2559 
พื้นที่ใหเชาสวนอื่น(2) 

พื้นที่วาง 

6,913
3,116 
14,988 
2,987 
5,244 
1,342 
753 

19.6 
8.8 
42.4 
8.5 
14.8 
3.8 
2.1 

รวม(3) 35,343 100.0 
หมายเหตุ: 
 (1)  สัญญาเชาพื้นที่สวนใหญมีอายุ 3 ป 
(2) พื้นที่ใหเชาสวนอื่น ไดแก พื้นที่เชาที่มีสัญญาเชาตํ่ากวา 1 ป  
(3) คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับผู

เชารายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร  
 
ตารางสรุปรายละเอียดการเชาในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ราคาประเมิน
ทรัพยสินและมูลคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ที่ดินที่ตั้งโครงการ : 
ที่ดินทั้งหมด (ไร-งาน-ตารางวา) 
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของเจาของอสังหาริมทรัพยเดิม 
ที่ดินที่กองทุนรวมจะเชา (ไร-งาน-ตารางวา) 
ลักษณะการไดสิทธิครอบครองของกองทุนรวม 

 
91-0-48.6 

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
32-3-56.85 

สัญญาเชาระยะยาว 30  ป 

พื้นที่ : ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556  

 พื้นที่ใชสอยของทั้งโครงการ(1) (ตารางเมตร) 174,574 

 พื้นที่ใหเชาของทั้งโครงการ(2) (ตารางเมตร) 71,777(5) 

 พื้นที่ใชสอยเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุน (1) (ตารางเมตร) 122,991 

 พื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุน(2) (ตารางเมตร) 35,343(5) 

 สัดสวนพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทนุรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพื้นที่ใหเชาของทั้ง
โครงการ (รอยละ) 

49.2(5) 

 

 ลักษณะการไดสิทธิครอบครองของกองทุนรวม สัญญาเชาระยะยาว
ระยะเวลา 30 ป 

ราคาประเมินทรัพยสินเฉพาะสวนที่กองทนุรวมจะลงทุน  
(ลานบาท) : 
ราคาประเมินโดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด(3),(6) 

ราคาประเมินโดย บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด(4),(6) 

 
 

10,902 
10,667 

มูลคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย  (ลานบาท):    11,568 (7) 
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หมายเหตุ: 

 (1)  พื้นที่ใชสอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ใหเชา พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนใหบริการและพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร 
(2)  พื้นที่ใหเชา (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ใหเชาแกผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคาเทานั้น 
(3)  ราคาประเมิน ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556  ฉบับทบทวนมูลคาและฉบับ

ประเมินมูลคาลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัท ไทยประเมินราคา 
ลินน ฟลลิปส จํากัด โดยใชวิธีรายได (Income Approach) 

(4)  ราคาประเมิน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ฉบับทบทวนมูลคาลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556  ฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 และฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557  โดย
บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด โดยใชวิธีรายได (Income Approach) 

 (5) คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผูเชารายใหม โดยพื้นที่ใหเชาของทั้งโครงการจะเปล่ียนเปนประมาณ 73,081 ตารางเมตร พื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร และสัดสวนพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพื้นที่ใหเชาของ
ทั้งโครงการจะเปล่ียนเปนประมาณรอยละ 50.1 

(6) ในกรณีที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมไมเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที่ผูประเมินคาทรัพยสินขางตนไดทําการประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยดังกลาว กองทุนรวมจะทําการจัดจางผูประเมินคาทรัพยสินรายเดิมหรือรายใหมเพื่อทําการประเมินมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอีกคร้ัง เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด 

(7)  รวมคาใชจายและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ีงสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

3.2.3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิม 

บริษัทจัดการไดนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไปลงทุนใน อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 และอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 1 และการกูยืมจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไปลงทุนใน อสังหาริมทรัพย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (“อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม”) ทั้งนี้ สิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมมีอายุการเชาคงเหลือเฉล่ีย (ถวงน้ําหนักตามมูลคาการเฉล่ียของราคาประเมิน ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2556) ประมาณ 35.67  ป 

ตารางสรุปขอมูลปจจุบันของอสังหาริมทรพัยโครงการเดมิเฉพาะสวนที่กองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 

ประเภทผูเชา 
ศูนยการคา

เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา 
รัชดา- พระราม 3

ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา 

ปนเกลา 

อาคารสํานักงาน
เซ็นทรัล  

ทาวเวอร เอ  
ปนเกลา 

อาคารสํานักงาน
เซ็นทรัล  

ทาวเวอร บี  
ปนเกลา 

ที่ดิน (ไร-งาน-ตารางวา) 53-2-38 12-2-45 24-2-84 
รวมพื้นที่ใหเชา(1) (ตารางเมตร) 85,886 37,487 21,730 22,426 11,334
อายุเฉลี่ยโดยประมาณของ
อสังหาริมทรัพย (ป) 

12.4 82.4 11.8 

อัตราการเชาพื้นที่(2) (รอยละ) 98.4 98.1 98.8 98.4 94.3
อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ีย(3)  
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,529 1,455 2,097 431 405
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หมายเหตุ: 
(1) พื้นที่ใหเชา (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ใหเชาแกผูเชาหลัก ผูเชาประเภทรานคา (และผูเชาพื้นที่ทั่วไปสําหรับอาคารสํานักงานเซ็นทรัล

ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปนเกลา) 
(2) เฉพาะผูเชาหลัก ผูเชาประเภทรานคา (และผูเชาพื้นที่ทั่วไปในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาว

เวอร บี ปนเกลา) เทานั้น 
(3) อัตราคาเชา หมายถึง อัตราคาเชาและคาบริการที่เก่ียวเนื่องกับการเชาของผูเชาประเภทรานคาเทานั้น ไมรวมถึงผูเชาที่ทําสัญญาเชาระยะยาว

และไดชําระคาสิทธิการเชาลวงหนา และผูเชาที่มีอายุสัญญาเชาตํ่ากวา 1 ป 

ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากภาคผนวก ง. ขอมูลปจจุบันของอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมเฉพาะสวนท่ีกองทุนรวมลงทุน และภาคผนวก จ. รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินโครงการเดิม 

 

3.2.4 สรุปภาพรวมของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 

ภาพรวมเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัล รัชดา-พระราม 3 และอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา และอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ไดแก อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต มีดังนี้ 

มูลคาอสังหาริมทรัพย 

ประเภทอสังหารมิทรัพย 

มูลคาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนลงทุนอยูเดิม ณ 
วันที่กองทุนรวมลงทุน 

(ลานบาท) 

มูลคาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2  

(ลานบาท) 

หลังจากลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2  

(ลานบาท) 
มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวม
ลงทุน  

   

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

6,030   

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-
พระราม 3 

4,583   

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา 

5,680   

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต - ไมเกิน 11,568(7)  

รวม 16,293 ไมเกิน 11,568(7) ไมเกิน 27,861 
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย   
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2(1) 

6,457   

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-
พระราม 3(1) 

6,412   
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หมายเหตุ: 
(1) ประเมินโดยบริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
(2)  ราคาประเมิน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลคาลงวันที่ 7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556  และฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดย
บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด โดยใชวิธีรายได (Income Approach) 

(3)  ราคาประเมิน ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 และฉบับทบทวนมูลคาและฉบับ
ประเมินมูลคาลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน 
ฟลลิปส จํากัด โดยใชวิธีรายได (Income Approach) 

(4) ราคาเฉลี่ยระหวางราคาประเมินที่จัดทําโดยบริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด และราคาประเมินที่จัดทําโดยบริษัท ไทยประเมิน
ราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด โดยใชวิธีรายได (Income Approach)  

(5) อายุเฉล่ียของอสังหาริมทรัพยคํานวณโดยใชคาเฉล่ียถวงน้ําหนักจากราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมและราคา
ประเมินเฉล่ียของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 

(6) ในกรณีที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมไมเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที่ผูประเมินคาทรัพยสินขางตนไดทําการประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยดังกลาว กองทุนรวมจะทําการจัดจางผูประเมินคาทรัพยสินรายเดิมหรือรายใหมเพื่อทําการประเมินมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอีกคร้ัง เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด 

(7) รวมคาใชจายและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ีงสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
 

รายละเอียดพ้ืนที่ใชสอยโดยประมาณ(1) ของอสังหาริมทรพัย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

รายละเอียดพ้ืนที ่

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวม 
ลงทุนอยูเดิม 
(ตารางเมตร) 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2(6) 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่รวม 
(ตารางเมตร) 

พื้นที่ใหเชา(2) 

พื้นที่สวนกลาง(3) 

พื้นที่สวนใหบริการ(4) 

พื้นที่จอดรถยนต 

178,842
104,428 
51,322 

272,001 

35,343
33,542 
9,964 
44,142 

214,185
137,970 
61,286 

316,143 
รวมพ้ืนทีใ่ชสอย 606,593 122,991 729,584 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา(1) 

5,666   

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต 

 

10,667(2) ,(6)

(โดยบริษัท แกรนด แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จํากัด) 

10,902(3) ,(6) 
(โดยบริษัท ไทยประเมิน
ราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด) 

 
ราคาเฉล่ีย 10,784.5 (4) 

 

รวม 18,535 10,784.5(4) 29,319.5 
อายุเฉลี่ยโดยประมาณของอสังหาริมทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2556 (5) (ป) 35.67 30.00 33.59(5) 
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รายละเอียดพ้ืนที ่

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวม 
ลงทุนอยูเดิม 
(ตารางเมตร) 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2(6) 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่รวม 
(ตารางเมตร) 

อัตราการเชาพื้นที่(6)(รอยละ) 

 อาคารศูนยการคา 

 อาคารสํานักงาน 

98.4 
97.0 

97.9 
- 

98.0 
97.0 

จํานวนผูเชา(5) (ราย) 747 318 1,065
หมายเหตุ: 
 (1) พื้นที่ใชสอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ใหเชา พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนใหบริการและพื้นที่จอดรถยนต 
(2) พื้นที่ใหเชา (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ใหเชาแกผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคาเทานั้น 
(3) พื้นที่สวนกลาง (Common Area) หมายถึง พื้นที่อาคารอเนกประสงค พื้นที่ในสวนที่ผูเชาและผูเขามาใชบริการในโครงการสามารถใช

ประโยชนรวมกัน ซ่ึงรวมถึงพื้นที่สวนกลางที่สามารถนําออกใหเชาและ/หรือใหบริการได 
(4) พื้นที่สวนใหบริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ที่ติดต้ังงานระบบ เชน ลิฟต บันไดเล่ือน และหองเคร่ือง เปนตน 
(5) เฉพาะผูเชาหลัก ผูเชาประเภทรานคาและผูเชาทั่วไปเทานั้น 
(6)  คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับผูเชา

รายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร พื้นที่สวนกลางเฉพาะสวนที่กองทุน
รวมจะลงทุนจะเปล่ียนเปนประมาณ 32,265 ตารางเมตร พื้นที่สวนใหบริการเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปล่ียนเปนประมาณ 
9,936 ตารางเมตร   

ลักษณะของผูเชาพ้ืนที่ของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 

ผูเชาพื้นที่ของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้  
1. ผูเชาหลัก (Anchor Tenants) คือ รานคาพื้นที่ขนาดต้ังแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือรานคาที่

มีการเชาพื้นที่ขนาดใหญในโครงการอื่นๆ ของ CPN 
2. ผูเชาประเภทรานคา (Shop Tenants) คือ รานคาที่เชาพื้นที่ขนาดตํ่ากวา 1,000 ตารางเมตรซึ่ง

พื้นที่เชามีลักษณะเปนหองถาวร ไดแก รานจําหนายสินคาและบริการ รานอาหารและเคร่ืองด่ืม
และธนาคารพาณิชย เปนตน 

3. ผูเชาทั่วไป (General Tenants) คือ ผูเชาในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และ
อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปนเกลา ไดแก สถานศึกษา (ภาษา/ศิลปะ/คอมพิวเตอร/
อื่นๆ ) สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ และสถานบริการเพื่อสุขภาพและความงาม เปนตน 

4. ผูเชาประเภทอื่นๆ คือ ผูเชาพื้นที่อาคารอเนกประสงค รานคาที่เชาพื้นที่ขนาดตํ่ากวา 1,000 
ตารางเมตรท่ีอยูบนพื้นที่สวนกลาง ซึ่งพื้นที่เชามีลักษณะเปนพื้นที่เปด เชน รานจําหนายสินคา
และบริการที่เปนบูธหรือรถเข็น รานอาหารและเคร่ืองด่ืมที่เปนบูธหรือรถเข็น ตูเอทีเอ็ม และตูเกม
ยอดเหรียญ เปนตน 

5. พ้ืนที่สงเสริมการขาย คือ พื้นที่ในสวนพื้นที่สวนกลางที่ใชสําหรับจัดงานแสดงสินคา นิทรรศการ
และจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงานแสดงรถยนตและการจัดรายการสงเสริมการขาย เปนตน 
โดยพื้นที่ในสวนนี้เปนพื้นที่ที่กอใหเกิดรายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ใหเชา 
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รายละเอียดผูเชาแยกตามประเภทของผูเชา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ประเภทผูเชา 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมลงทนุ 

อยูเดิม 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2(3) 

รวม 

ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ 
ผูเชาหลัก 
ผูเชาประเภทรานคา(1) 
พื้นที่วาง 
รวมพ้ืนที่ใหเชา(1) 

ผูเชาประเภทอ่ืนๆ(2) 

พื้นที่สงเสริมการขาย 

66,475 
109,020 

3,347 
178,842 

12,731 
4,354 

37.1
61.0 
1.9 

100.0 
- 
- 

8,104
26,486 

753 
35,343(3) 

8,450(3) 
1,737 

22.9
75.0 
2.1 

100.0 
- 
- 

74,579 
135,506 

4,100 
214,815 
21,181 
6,091 

34.8
63.3 
1.9 

100.0 
- 
- 

รวมทั้งหมด 195,927 - 45,530 - 241,457 - 
หมายเหตุ: 
 (1) ผูเชาประเภทรานคา และผูเชาพื้นที่ทั่วไปในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปน

เกลา  
(2) รวมผูเชาประเภทอ่ืนๆ ที่เชาพื้นที่ในสวนอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปนเกลา 

เชน ตูเอทีเอ็ม 
(3) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พื้นที่ใหเชารวมพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนทําการเชา มีพื้นที่รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร  คาดวาภายใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับผูเชารายใหม โดย
พื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนๆ เชาจะเปล่ียนเปน
ประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทําใหพื้นที่ใหเชารวมกับพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนทําการเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมเปนประมาณ 
44,172 ตารางเมตร 

  
ขอมูลของผูเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2(1)  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนพ้ืนทีท่ี่คิดเทียบกับพื้นที่เชารวม (รอยละ) 
อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมลงทนุ 

อยูเดิม 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

รวม 

หางสรรพสินคา 
สินคาแฟช่ัน สุขภาพและความงาม(2) 
สินคาเพื่อความบันเทิง 

อาหารและเครื่องด่ืม 
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณตกแตง(3) 

ประเภทอ่ืนๆ(4) 

พื้นที่วาง 

18.5
20.0 
10.1 
11.6 
7.2 
30.7 
1.9 

0.0
38.8 
15.8 
20.3 
12.4 
10.6 
2.1 

15.4
23.1 
11.0 
13.0 
8.0 

27.6 
1.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 
หมายเหตุ: 
 (1) เฉพาะผูเชาหลักและผูเชาประเภทรานคา และผูเชาทั่วไปในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาว

เวอร บี ปนเกลา 
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(2) รวมถึงผูเชาพื้นที่อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปนเกลาประเภทสถานสุขภาพและ
ความงาม  

(3) รวมถึงผูเชาพื้นที่อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปนเกลาประเภทสินคาและบริการ
ดานคอมพิวเตอร เคร่ืองมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส  

(4) รวมถึงผูเชาพื้นที่อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร เอ ปนเกลา และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร บี ปนเกลาประเภทสถาบันการเงิน 
(สาขาธนาคารและหองคาหลักทรัพย) สถาบันภาษา ศิลปะ กวดวิชาและอ่ืนๆ หนวยงานราชการและสํานักงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน)  

 
ผูเชารายใหญ 10 รายแรกของอสังหาริมทรัพยทั้งหมดรวมอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนในการลงทุน
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

รายชื่อ 
อสังหาริมทรัพยที่ 

กองทุนรวมลงทนุอยูเดิม 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

รวม 

ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล        27,000 15.1 - - 27,000 12.6
เมเจอร ซินีเพล็กซ            11,705 6.5 5,244 14.8 16,949 7.9
โฮมเวิรค                      7,765 4.3 - - 7,765 3.6
ฟตเนส เฟรสท  5,308 3.0 - - 5,308 2.5
ท็อปส ซูปเปอรมารเก็ต        4,961 2.8 - - 4,961 2.3
เซ็นทรัลพัฒนา 2,968 1.7 - - 2,968 1.4
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  2,820 1.6 - - 2,820 1.3
เมเจอร โบวล                  2,665 1.5 - - 2,665 1.2
ไอที ซิต้ี                     1,026 0.6 908 2.6 1,934 0.9
ธนาคารกรุงไทย  1,302 0.7 66 0.2 1,368 0.6
รวมผูเชารายใหญ 67,520 37.8 6,218 17.6 73,738 34.3 
รวมพ้ืนทีใ่หเชา 178,842 100.0 35,343(2) 100.0 214,185 100.0 

หมายเหตุ: 
 (1) ผูเชารายใหญขางตนไมรวมพื้นที่ศูนยอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เชาประมาณ 1,952 ตารางเมตร 1,450 ตารางเมตร 1,592 ตารางเมตร และ 1,660 

ตารางเมตร สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ตามลําดับ 

(2) คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับ
ผูเชารายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร  

 
ขอมูลของสัญญาเชาที่จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเชาของอสังหาริมทรัพยในสวนที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิม 
และในสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 (แบงตามพ้ืนที่เชาที่สัญญาเชาครบกําหนดและสัดสวนพ้ืนที่
เชาที่สัญญาเชาครบกําหนดคิดเทียบกับพ้ืนที่ใหเชารวม) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ป 
อสังหาริมทรัพยที่ 

กองทุนรวมลงทนุอยูเดิม 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

รวม 

ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ 
เม.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2556 36,948 20.7 6,913 19.6 43,861 20.5
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ป 
อสังหาริมทรัพยที่ 

กองทุนรวมลงทนุอยูเดิม 

อสังหาริมทรัพยที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

รวม 

ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ ตร.ม. รอยละ 
พ.ศ. 2557 40,471 22.6 3,116 8.8 43,587 20.3
พ.ศ. 2558 41,050 23.0 14,988 42.4 56,038 26.2
พ.ศ. 2559 6,441 3.6 2,987 8.5 9,428 4.4
หลัง พ.ศ. 2559 39,248 21.9 5,244 14.8 44,492 20.8
พื้นที่ใหเชาสวนอื่น(1) 11,337 6.3 1,342 3.8 12,679 5.9
พื้นที่วาง 3,347 1.9 753 2.1 4,100 1.9
รวม 178,842 100.0 35,343(2) 100.0 214,185 100.0 

หมายเหตุ: 
(1) พื้นที่ใหเชาสวนอื่น ไดแก พื้นที่เชาที่มีสัญญาเชาตํ่ากวา 1 ป  
(2) คาดวาภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใชพื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับ

ผูเชารายใหม โดยพื้นที่ใหเชาเฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเปนประมาณ 36,648 ตารางเมตร 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมไดทําการแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมและในสวนที่กองทุนรวม
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ใหสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากบริษัทจัดการมี
ความเห็นวาไมมีการเปล่ียนแปลงของขอมูลอยางมีนัยสําคัญตางจากฐานขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 แตอยาง
ใด โดยบริษัทจัดการไดทําการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิมและในสวนที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 หลังจากวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ไดรับจากเจาของอสังหาริมทรัพยแลว แตไมพบการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในทางลบอยางมีนัยสําคัญที่จะกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหนวยลงทุน 

3.2.5 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดสุทธิของอสังหาริมทรัพยตาม
สมมติฐาน สําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

(หนวย: ลานบาท) 
อสังหาริมทรัพยที่มีอยู

เดิม 
อสังหาริมทรัพยทั้งหมด
หลังการลงทุนเพ่ิมเติม 

รายไดคาเชาและคาบริการ1 2,309.80  2,939.78  
รายไดอื่น1 485.72  591.99  
รายไดขั้นตน 2,795.51  3,531.76  
คาใชจายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย2 (182.37) (182.37) 
รายไดสุทธิของอสังหาริมทรพัย 2,613.14  3,349.39  

 
ดอกเบี้ยรับ2 22.74  20.54 

 
คาใชจายของกองทุนรวม2   
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย2 (325.40) (366.54) 
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน2 (20.98) (30.93) 
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(หนวย: ลานบาท) 
อสังหาริมทรัพยที่มีอยู

เดิม 
อสังหาริมทรัพยทั้งหมด
หลังการลงทุนเพ่ิมเติม 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน2 (2.86) (4.22) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน2 (1.91) (2.81) 
คาใชจายอื่นๆ ของกองทุนรวม2 (4.53) (6.04) 
คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุน2 -    (1.29) 
ดอกเบี้ยจาย2 (11.75) (79.88) 
รวมคาใชจาย (367.43) (491.71) 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ  2,268.45  2,878.22 

 
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด3 (หนวย: ลานหนวย) 1,636 2,212 

 
เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน   
ประมาณการปนสวนแบงกําไร4 (หนวย: ลานบาท) 2,087 2,821 
สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน  
(หนวย: ลานบาท) 

- - 

รวมเงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน (หนวย: ลานบาท) 2,087 2,821 
 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวยลงทุน   
ประมาณการปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน (หนวย: บาท) 1.28 1.28 

สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนตอหนวย
ลงทุน (หนวย: บาท) 

- - 

รวมเงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุนตอหนวย  (หนวย: บาท) 1.28 1.28 
 

หมายเหตุ: 
(1)  รายไดคาเชาและคาบริการ และรายไดอื่นในรอบ 12 เดือนขางหนาเปนไปตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบ

รายละเอียดรายไดสุทธิของอสังหาริมทรัพยตามสมมติฐานสําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2558 (“รายงานประมาณการ”) ในภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดสุทธิของ
อสังหาริมทรัพยตามสมมติฐาน 

(2)  ดอกเบ้ียรับ คาใชจายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย และคาใชจายของกองทุนรวมในรอบ 12 เดือนขางหนาเปนไปตามรายงาน
ประมาณการ 

(3)  จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด 576.15 ลานหนวย เปนจํานวนตามสมมติฐานเพื่อใชในการประมาณการ ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนสุดทาย
อาจจะแตกตางไปจากนี้ โดยจํานวนหนวยลงทุนที่เปล่ียนแปลงไปจากตารางขางตนจะสงผลใหการปนสวนแบงกําไรตอหนวยเปล่ียนไป
ดวย  

(4)  ประมาณการปนสวนแบงกําไรคํานวณจากสมมติฐานใหมีการกูยืมประมาณรอยละ 7.44 (หลังจากการเบิกใชคร้ังแรก) และ 8.77 
(หลังจากการเบิกใชคร้ังที่สอง) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิหลังเพิ่มทุน และจากสมมติฐานอัตราการปนสวนแบงกําไรในอัตรารอยละ 92 และ 
98 ของรายไดจากการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมที่เกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีอยูเดิมและอสังหาริมทรัพยทั้งหมดหลังการ
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ลงทุนเพิ่มเติมตามลําดับ ซ่ึงรายไดจากการลงทุนสุทธิดังกลาวไมรวมถึงกําไรหรือขาดทุนดอยคาที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลคาของอสังหาริมทรัพยจากการประเมินมูลคาประจําป  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียด
รายไดสุทธิของอสังหาริมทรัพยตามสมมติฐานสําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2557 ถึง 31 
มีนาคม พ.ศ. 2558  

 
การประมาณการเงินลงทุนของกองทุนดวยวิธีการแบบเสนตรง (หลักความระมัดระวัง) 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูลงทุนทั่วไป สามารถทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเปนการทั่วไปของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ซึ่งจะเนนลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไดอยางชัดเจน และเขาใจงายขี้น  โดยแสดงให
เห็นถึงเงินลงทุน (เงินตน) ที่ถูกทยอยคืนในแตละปเปนจํานวนเทาไร 

การประยุกตใชวิธีลดทุนแบบเสนตรงอาจมีความแตกตางจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีที่สภาวิชาชีพกําหนด  และ
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ประกาศใชใน
ปจจุบันและอนาคตได 

สมมติฐาน 

 คํานวณเงินตนและอัตราเงินปนผลจากมูลคาตนทุนของผูถือหนวยลงทุนเทากับราคาท่ีตราไว 10.00 บาท  
 ปจจุบันกองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-

พระราม 3  และศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และอาคารสํานักงาน  
 ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรตในป พ.ศ. 2556  ระยะเวลา

สิทธิการเชาเฉล่ียของกองทุนรวมเทากับ 33.59 ป (คํานวณโดยการถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักมูลคาอสังหาริมทรัพยตาม
ราคาประเมินทรัพยสิน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 สําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูเดิม และราคา
เฉล่ียของผูประเมินคาทรัพยสิน ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 สําหรับอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนเพิ่มเติม) 

 จากขอมูลขางตน ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน) ที่จะถูกทยอยคืนเฉล่ียมีคาประมาณ 29.77 สตางค/ป (คํานวณ
จากราคาที่ตราไวของหนวยลงทุน หารดวยระยะเวลาสิทธิการเชาเฉล่ียของกองทุนรวม = 10/33.59) หรือประมาณ
รอยละ 3 ตอป  ดังนั้น  อัตราผลตอบแทนเงินปนผลสุทธิ (Net Yield) ที่ไดรับในแตละปจะเทากับ กระแสเงินสดรับหัก
ดวยประมาณการเงินลงทุน (เงินตน) ที่จะถูกทยอยคืน 

ตัวอยางการคํานวณการคืนเงินตนของกองทุนรวมป พ.ศ. 2557 (กรณีตนทุนของผูถือหนวยลงทุนเทากับ 10.00 
บาท) 
  ประมาณการ 

งวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประมาณการการปนสวนแบงกําไร (บาท) 1.28 

ราคาที่ตราไว1(บาท) 10.00 

อัตราเงินสวนแบงกําไรตอป (รอยละ) 12.80 
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  ประมาณการ 
งวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ระยะเวลาสิทธิการเชาเฉล่ีย (ป) 33.59 

คิดเปนเงินตนคืนเฉล่ียตอป2 (รอยละ) 2.98 

 
 อัตราเงินสวนแบง

กําไรตอป (รอยละ) 
เงินสวนแบงกําไรตอป 

(บาทตอหนวย) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

คิดเปนเงินสวนแบงกําไรตอป 9.82 0.98 76.56 

คิดเปนเงินตนคืนเฉล่ียตอป2 2.98 0.30 23.44 

รวมประมาณการการปนสวนแบง
กําไรตอป 

12.80 1.28 100.00 

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน/ ผูลงทุนมีตนทุนเฉล่ียในการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแตกตางจากราคาที่ตราไว (10 บาทตอหนวย)  ผูถือ

หนวยลงทุน/ ผูลงทุนสามารถใชตนทุนเฉล่ียของตนแทนราคาที่ตราไวในการคํานวณขางตน   
2.     สําหรับอัตราเงินตนคืนเฉล่ียและเงินสวนแบงกําไร (รอยละ) ในปตอไป คํานวณไดจากอัตราเงินสวนแบงกําไรตอป หักดวยอัตราเงินตนคืน

เฉลี่ยตอป 
 

ตัวอยางการคํานวณการคืนเงินตนของกองทุนรวมป พ.ศ. 2557 (กรณีตนทุนของผูถือหนวยลงทุนเทากับ
ประมาณการราคาเสนอขายสูงสุดที่คาดวาจะเปนสําหรับการเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ที่ 15.30 บาท1) 

 จากขอมูลขางตน ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน) ที่จะถูกทยอยคืนเฉล่ียมีคาประมาณ 45.55 สตางค/ป (คํานวณ
จากตนทุนของหนวยลงทุน หารดวยระยะเวลาสิทธิการเชาเฉล่ียของกองทุนรวม=15.30/33.59) หรือประมาณรอยละ 
3 ตอป  ดังนั้น  อัตราผลตอบแทนเงินปนผลสุทธิ (Net Yield) ท่ีไดรับในแตละปจะเทากับ กระแสเงินสดรับหักดวย
ประมาณการเงินลงทุน (เงินตน) ที่จะถูกทยอยคืน 

  ประมาณการ 
งวดวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการการปนสวนแบงกําไร (บาท) 1.28

ตนทุนของผูถือหนวยลงทุน1(บาท) 15.30

อัตราเงินสวนแบงกําไรตอป (รอยละ) 8.36

ระยะเวลาสิทธิการเชาเฉล่ีย (ป) 33.59

คิดเปนเงินตนคืนเฉล่ียตอป2 (รอยละ) 2.97

 
 อัตราเงินสวนแบงกําไรตอ

ป (รอยละ) 
เงินสวนแบงกําไรตอป 

(บาทตอหนวย) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

คิดเปนเงินสวนแบงกําไรตอป 5.38 0.82 64.06 

คิดเปนเงินตนคืนเฉล่ียตอป2 2.98 0.46 35.94 
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 อัตราเงินสวนแบงกําไรตอ
ป (รอยละ) 

เงินสวนแบงกําไรตอป 
(บาทตอหนวย) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

รวมประมาณการการปนสวนแบงกําไร
ตอป 8.36 1.28 100.00 

หมายเหตุ : 
1.   ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน/ ผูลงทุนเขาลงทุนหรือมีตนทุนเฉล่ียที่ประมาณการราคาเสนอขายสูงสุดที่คาดวาจะเปนสําหรับการเขาลงทุน

เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ที่ 15.30 บาทตอหนวย  สําหรับอัตราการคืนเงินตนและเงินสวนแบงกําไร (รอยละ) ในปตอไป คํานวณไดจากอัตราเงินสวน
แบงกําไรตอปหักดวยอัตราการคืนเงินตนตอป 

2.      สําหรับอัตราเงินตนคืนเฉล่ียและเงินสวนแบงกําไร (รอยละ) ในปตอไป คํานวณไดจากอัตราเงินสวนแบงกําไรตอป หักดวยอัตราเงินตนคืน
เฉลี่ยตอป 

 

3.3 มูลคาการลงทุนของกองทุนรวมและขอมูลราคาประเมิน 

  3.3.1 อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 

โครงการ 

มูลคาที่กองทุนรวม
ลงทุน 

(ลานบาท) 

ราคาประเมิน 
อสังหาริมทรัพยที่

ลงทุน 
(ลานบาท) 

อายุคงเหลือเฉลี่ย 
ของอสังหาริมทรพัย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 (ป)(2) 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2(1) 6,030.0 6,457 11.6 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3(1) 4,583.0 6,412 81.7 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา(1) 5,680.0 5,666 11.0 

รวม 16,293.0 18,535.0  35.6 

หมายเหตุ: 
(1)       ประเมินโดยบริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(2)       อายุเฉลี่ยของอสังหาริมทรัพยคํานวณโดยใชคาเฉล่ียถวงน้ําหนักจากราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย 
 

  3.3.2 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 

โครงการ 
มูลคาที่กองทุนรวมจะ

ลงทุน 
(ลานบาท) 

ราคาประเมิน 
อสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน 

(ลานบาท) 

อัตราสวนราคาลงทุน
ตอราคาประเมิน 

(รอยละ) 

อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอร
พอรต 

ไมเกิน 11,568 

- บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 10,667 108.4
- บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด 10,902 106.11
รวม ไมเกิน 11,568 (2) 10,784.5 (1) 107.3 
หมายเหตุ: 
(1) ใชคาเฉล่ียของราคาประเมินโดยวิธีรายได (Income Approach) โดยบริษัท แกรนด แอสเซท แอทไวเซอร่ี จํากัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 

2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ฉบับทบทวนมูลคาลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ฉบับประเมินมูลคาลง
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วันที่ 23 ธันวาคม 2556  และฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 และบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด ณ วันที่ 
21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556  ฉบับทบทวนมูลคา ฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และฉบับประเมินมูลคาลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีราคาประเมินเทากับ 10,667 ลานบาท และ 10,902 
ลานบาท ตามลําดับ 

(2) รวมคาใชจายและคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ีงสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

โดยราคาประเมินตามวิธีรายไดตามโครงสรางของกองทุนรวมนั้นไดคํานึงถึงโครงสรางการจัดหาประโยชนของกองทุนรวม
ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหัวขอ 3.7 กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมเขาลงทุน 

ทั้งนี้ สมมติฐานที่ผูประเมินคาทรัพยสินใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนสรุปไดดังนี้ 

 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

สมมติฐาน บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน  ฟลลิปส จํากัด บริษัท แกรนด แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จํากัด 

วิธีการประเมินมูลคา วิธีรายได (Income Approach)
คิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุน โดยประมาณการกระแสเงินสดจาก
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนระยะเวลา 30 
ป จนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาเชา  

วิธีรายได (Income Approach) 
คิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะเขาลงทุน โดยประมาณการกระแสเงินสดจาก
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนเปนระยะเวลา 30 
ป จนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาเชา 

พื้นที่ใหเชา และพื้นที่ที่ผู
เชาประเภทอ่ืนๆ ทําการ
เชา 

พื้นที่ใหเชา 
ประกอบดวยพื้นที่ที่ใหเชาแกผู เชาหลัก (Anchor 
Tenants) และผูเชาประเภทรานคา (Shop Tenants) 
รวมพื้นที่ใหเชาในสวนนี้เทากับ 36,648 ตารางเมตร 
พื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนๆ ทําการเชา 
ประกอบดวย ผูเชาพื้นที่อาคารอเนกประสงค รานคา
ที่ เชาพื้นที่บ ริเวณพื้นที่สวนกลาง ซ่ึงพื้นที่ เชามี
ลักษณะเปนพื้นที่เปด เชน รานจําหนายสินคา และ
บริการที่ เปนบูทหรือรถเข็น ตู เอทีเอ็ม  และตูเกม
หยอดเหรียญ เปนตน รวมพื้นที่เชาในสวนนี้เทากับ 
7,524 ตารางเมตร 
 
พื้นที่ใหเชา และพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอื่นๆทําการเชา
รวมท้ังสิ้นเทากับ 44,172 ตารางเมตร 

พื้นที่ใหเชา
ประกอบดวยพื้นที่ที่ใหเชาแกผู เชาหลัก (Anchor 
Tenants) และผูเชาประเภทรานคา (Shop Tenants) 
รวมพื้นที่ใหเชาในสวนนี้เทากับ 36,648 ตารางเมตร 
พื้นที่ที่ผูเชาประเภทอ่ืนๆ ทําการเชา 
ประกอบดวย ผูเชาพื้นที่อาคารอเนกประสงค รานคา
ที่ เชาพื้นที่บ ริเวณพื้นที่สวนกลาง ซ่ึงพื้นที่ เชามี
ลักษณะเปนพื้นที่เปด เชน รานจําหนายสินคา และ
บริการที่ เปนบูทหรือรถเข็น  ตู เอทีเอ็ม  และตูเกม
หยอดเหรียญ เปนตน รวมพื้นที่เชาในสวนนี้เทากับ 
7,524 ตารางเมตร 
 
พื้นที่ใหเชา และพื้นที่ที่ผูเชาประเภทอื่นๆทําการเชา
รวมท้ังสิ้นเทากับ 44,172 ตารางเมตร 

รายไดคาเชาพื้นที่ อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียในปที่ 1 อยูที่ระดับประมาณ 
1,333 บาทตอเดือน จากน้ันปรับเพิ่มในอัตราการ
เติบโตเฉล่ียสะสมประมาณรอยละ 6.30 ตอป 

อัตราการเชาเฉล่ียอยูระหวางรอยละ 95.00 – 97.00 
ในชวงระยะเวลาประมาณการ 

อัตราคาเชาพื้นที่เฉล่ียในปที่ 1 อยูที่ระดับประมาณ 
1,329  บาทตอเดือน จากนั้นปรับเพิ่มในอัตราการ
เติบโตเฉล่ียสะสมประมาณรอยละ 5.10 ตอป 

อัตราการเชาเฉล่ียอยูระหวางรอยละ 95.50 – 96.00 
ในชวงระยะเวลาประมาณการ 
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สมมติฐาน บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน  ฟลลิปส จํากัด บริษัท แกรนด แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จํากัด 

รายไดคาเชาพื้นที่อาคาร
อเนกประสงค 

รายไดคาเชาพื้นที่อาคารอเนกประสงคในปที่  1 
เทากับ 15,000,000 บาท และมีการปรับเพิ่มข้ึนรอย
ละ 10 ทุกๆ 3 ป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

รายไดคาเชาพื้นที่อาคารอเนกประสงคเทากับรอยละ 
1 .50 ของรายไดค า เช ารวม   ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

รายไดคาเชาอ่ืนๆ ประกอบดวยรายไดจากพื้นที่ลานโปรโมช่ันและ
รายไดคาบริการจุดติดต้ังเสาสัญญาณ  (Signal 
Post) 
ในปที่ 1 รายไดจากพ้ืนที่ลานโปรโมช่ันและรายได
ค าบ ริการจุด ติด ต้ังเสาสัญญาณ (Signal Post) 
เท า กับ  64,000,000 บาท  และ  2,000,000 บาท 
ตามลําดับ  

ประกอบดวยรายไดจากพื้นที่ลานโปรโมช่ันและ
รายไดคาเชาเคร่ืองหยอดเหรียญ 
รายไดพื้นที่ลานโปรโมช่ันและรายไดคาเชาเคร่ือง
หยอดเหรียญเทากับรอยละ 5.00 และรอยละ 0.10 
ของรายไดคาเชารวม  ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

รายไดประเภทอ่ืนๆ รายไดอื่นๆ ประกอบดวย (1) รายไดชดเชยคาเบ้ีย
ประกัน (2) รายไดชดเชยคาภาษีโรงเรือน และ (3) 
รายไดอื่นๆ 
รายไดประเภทอื่นๆ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ  
2.00 – 3.00 ของราย ได รวม  ตลอดระยะ เวลา
ประมาณการ 

รายไดอื่นๆ ประกอบดวย (1)  รายไดชดเชยคาเบ้ีย
ประกัน (2) รายไดชดเชยคาภาษีโรงเรือน และ (3) 
รายไดอื่นๆ 
ร า ย ไ ด ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ๆ  คิ ด เ ป น สั ด ส ว น
ประมาณรอยละ  2.00 – 2.50 ของรายไดรวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

คาใชจายที่เก่ียวกับการ
บริหารอสังหาริมทรัพย 

ป ระกอบ ด วย  (1) ค า ใช จ า ย เบ้ี ย ป ระ กั น  (2) 
คาใชจายภาษีโรงเรือน และ (3) คาใชจายในการ
ซอมบํารุง (4) คาใชจายในการบริหารจัดการ (5) 
คาใชจายดานการตลาด และ (6) คาใชจายอื่นๆ 
คาใชจายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพยคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ   7.50 – 9.00 ของ
รายไดรวม ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/
หรือ บริษัทยอยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวกับการ
บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ที่อัตรารอยละ 100 รอยละ 75 
รอยละ 50 และรอยละ 25 ของคาใชจายที่เก่ียวกับ
การบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต ทั้งหมด หรือไมเกิน
จํานวน 55 ลานบาท 48 ลานบาท 34 ลานบาท และ 
18 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับชวงเวลา
ต้ั งแต วันที่  1 เมษ ายน  พ .ศ . 2557 ถึ ง วันที่  31 
มีนาคม พ.ศ. 2558 ชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ชวงเวลา
ต้ั งแต วันที่  1 เมษ ายน  พ .ศ . 2559 ถึ ง วันที่  31 
มีนาคม  พ .ศ . 2560 และชวงเวลาต้ังแต วันที่  1 
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ประกอบดวย (1) คาใชจายเบ้ียประกัน (2) คาใชจาย
ภาษีโรงเรือน และ (3) คาใชจายในการซอมบํารุง (4) 
คาใชจายในการบริหารจัดการ (5) คาใชจายดาน
การตลาด และ (6) คาใชจายอื่นๆ 
คาใชจายที่เก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพยคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ   6.00 – 7.50 ของ
รายไดรวม ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/
หรือ บริษัทยอยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวกับการ
บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ที่อัตรารอยละ 100 รอยละ 75 
รอยละ 50 และรอยละ 25 ของคาใชจายที่เก่ียวกับ
การบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต ทั้งหมด หรือไมเกิน
จํานวน 55 ลานบาท 48 ลานบาท 34 ลานบาท และ 
18 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับชวงเวลา
ต้ั งแต วันที่  1 เมษ ายน  พ .ศ . 2557 ถึ ง วันที่  31 
มีนาคม พ.ศ. 2558 ชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ชวงเวลา
ต้ั งแต วันที่  1 เมษ ายน  พ .ศ . 2559 ถึ ง วันที่  31 
มีนาคม  พ .ศ . 2560 และชวงเวลาต้ังแต วันที่  1 
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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สมมติฐาน บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน  ฟลลิปส จํากัด บริษัท แกรนด แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จํากัด 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หากวันที่กองทุนรวมได
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จแตกตาง
ไปจากนี้ จํานวนคาใชจายที่ เก่ียวกับการบริหาร
อสั งหาริมท รัพยของโครงการเซ็นท รัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน)  และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบจะถูกปรับตาม
สัดสวนของชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หากวันที่กองทุนรวมได
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จแตกตาง
ไปจากนี้  จํานวนคาใชจายที่ เก่ียวกับการบริหาร
อสั งหาริมท รัพยของโครงการเซ็นท รัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน)  และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบจะถูกปรับตาม
สัดสวนของชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  (Property 
Management Fee) ประกอบดวย 
1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของ

กองทุนรวม:  
รอยละ 3 ของรายไดคาเชารวม  

2. คาคอมมิชช่ัน (Commission) ในการจัดหาผู
เชา และการตอสัญญากับผูเชา 
2.1 ในกรณีผู เชารายเดิมตอสัญญา : คา

คอมมิชช่ันเทากับ 0.5 เดือน 
2.2 ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม : 
 อายุสัญญาไมถึง 1 ป :  

คาคอมมิชช่ันเทากับ 0.5 เดือน 
 อายุสัญญาต้ังแต 1 ป แตไมถึง 3 ป : 

คาคอมมิชช่ันเทากับ 1.0 เดือน 
 อายุสัญญาต้ังแต 3 ป ข้ึนไป :  

คาคอมมิชช่ันเทากับ 1.5 เดือน 
 อายุสัญญาต้ังแต 3 ป ข้ึนไปและผูเชา

ไดทําสัญญาคาสิทธิการเชาลวงหนา 
(คาเซง) :  
คาคอมมิชช่ันเทากับรอยละ 3 ของคา
สิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับ 

3. คาธรรมเนียมเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร 
(Incentive Fee) : 

รอยละ 2.35 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย 
(กํ า ไ ร สุ ท ธิ ก อ น ค า ใ ช จ า ย ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย) 

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
เปนผูบ ริหารอสังหาริมทรัพยจะใหสวนลด
สําหรับคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม  แอร

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  (Property 
Management Fee) ประกอบดวย 
1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของ

กองทุนรวม:  
รอยละ 3 ของรายไดคาเชารวม  

2. คาคอมมิชช่ัน (Commission) ในการจัดหาผู
เชา และการตอสัญญากับผูเชา 

   2.1 ในกรณี ผู เช ารายเดิมตอสัญญา  : ค า
คอมมิชช่ันเทากับ 0.5 เดือน 

   2.2 ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม : 
 อายุสัญญาไมถึง 1 ป :  

คาคอมมิชช่ันเทากับ 0.5 เดือน 
 อายุสัญญาต้ังแต 1 ป แตไมถึง 3 ป : 

คาคอมมิชช่ันเทากับ 1.0 เดือน 
 อายุสัญญาต้ังแต 3 ป ข้ึนไป :  

คาคอมมิชช่ันเทากับ 1.5 เดือน 
 อายุสัญญาต้ังแต 3 ป ข้ึนไปและผูเชา

ไดทําสัญญาคาสิทธิการเชาลวงหนา 
(คาเซง) :  
คาคอมมิชช่ันเทากับรอยละ 3 ของคา
สิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับ 

3. คาธรรมเนียมเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร 
(Incentive Fee) : 

รอยละ 2.35 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย 
(กํ า ไ ร สุ ท ธิ ก อ น ค า ใ ช จ า ย ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย) 

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
เปนผูบ ริหารอสังหาริมท รัพยจะใหสวนลด
สําหรับคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม  แอร
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สมมติฐาน บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน  ฟลลิปส จํากัด บริษัท แกรนด แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จํากัด 

พอรต ที่อัตรารอยละ 60 รอยละ 45 รอยละ 30
และรอยละ  15 ของคาธรรมเนียมผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต หรือไมเกินจํานวน 56 ลาน
บาท 47 ลานบาท 30 ลานบาท และ16 ลานบาท 
สําหรับชวงเวลาต้ังแต วันที่  1 เมษายน  พ .ศ . 
2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ชวงเวลา
ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ .ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม  พ .ศ . 2559 ช วงเวลาต้ั งแต วันที่  1 
เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2560 และชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม หากวันที่กองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จแตกตางไป
จ า ก นี้  จํ า น ว น ค า ธ ร รม เนี ย ม ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) จะใหสวนลด จะถูกปรับตาม
สัดสวนของชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

พอรต ที่อัตรารอยละ 60 รอยละ 45 รอยละ 30
และรอยละ  15 ของคาธรรมเนียมผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต หรือไมเกินจํานวน 56 ลาน
บาท 47 ลานบาท 30 ลานบาท และ16 ลานบาท 
สําหรับชวงเวลาต้ังแต วันที่  1 เมษายน  พ .ศ . 
2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ชวงเวลา
ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน  พ .ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม  พ .ศ . 2559 ช วงเวลา ต้ั งแต วันที่  1 
เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2560 และชวงเวลาต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม  หากวันที่กองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จแตกตางไป
จ า ก นี้  จํ า น ว น ค า ธ ร รม เนี ย ม ผู บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) จะใหสวนลด จะถูกปรับตาม
สัดสวนของชวงเวลาที่เปลี่ยนไป 

คาใชจายสินทรัพยสวนทนุ  
(Capital Expenditure) 

คาใชจายสินทรัพยสวนทุน (Capital Expenditure) 
คิดเปนประมาณรอยละ 2.0 ของรายไดรวมในแตละ
ป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

คาใชจายสินทรัพยสวนทุน (Capital Expenditure) 
คิดเปนประมาณรอยละ 2.5 ของรายไดรวมในแตละ
ป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อัตราคิดลด รอยละ 10.00 รอยละ 9.00

ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก: สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ของบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด และบริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด และ
สามารถขอรายงานประเมินคาทรัพยสินฉบับเต็มจากบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูประเมินคาทรัพยสินที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 บริษัทจัดการไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวาสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินมูลคาดังกลาวไมสมเหตุสมผล 
อยางไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นอาจแตกตางจากสมมติฐาน และเหตุการณตางๆอาจไมเปนไปตามที่คาดการณไว 

อนึ่ง มูลคาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต อาจเปนราคาท่ีสูงกวาราคาท่ี
ไดจากรายงานการประเมินเฉล่ียของผูประเมินคาทรัพยสิน เนื่องจากการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ในคร้ังนี้ เปนการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาที่มีทําเลที่ต้ังที่ดีและมีผลการดําเนินงาน
ที่ดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีผูเชาหลากหลาย มีอัตราการเชาพื้นที่สูง รวมถึงมีความหลากหลายของแหลงที่มาของรายได 
ทําใหการที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวนาจะสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีใหแกผูถือ
หนวยไดในระยะยาว โดยราคาที่กองทุนรวมจะใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
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นี้ จะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมท่ีไดจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังนี้ และ/หรือ 
เงินสด การจําหนายการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือการกูยืมเงิน (ถามี) หักดวยประมาณการคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการ
เพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย  ซึ่งที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนคร้ังที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต แลว 

ทั้งนี้ การเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ของกองทุนรวมในคร้ังนี้  กองทุนรวมไดพิจารณาใชเงินทุนที่ไดจากการเพ่ิมทุนของกองทุน
รวม (“การเพิ่มทุน”) เงินสด การจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินกู (ถามี)  

 

อนึ่ง การจะนําเงินสด การจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย ในสวนของเงินประกันการเชาที่เรียกเก็บจากผูเชา
พ้ืนที่ภายในอสังหาริมทรัพยทั้งหมดที่กองทุนรวมลงทุน (“เงินมัดจํา”) ไปลงทุนในทรัพยสินเพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
บริษัทจัดการไดพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

จํานวนเงินที่กองทุนรวมจะนําไปลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 2  จะมาจาก เงินทุนที่ไดจากการเพิ่มทุนของกองทุนรวม 
(“การเพิ่มทุน”) เงินสดการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินกู (ถามี) และเงินประกันการเชาที่เรียกเก็บตามสัญญาเชา
และสัญญาบริการที่เรียกเก็บจากผูเชาพ้ืนที่ภายในอสังหาริมทรัพยทั้งหมดที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต โดยใชเงินมัดจําจํานวนประมาณ 500 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 70 ของเงิน
มัดจําทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 จะชวยใหกองทุนรวมมีโครงสรางการบริหารเงินที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  กลาวคือ  ทําใหตนทุนในการเขาลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 2  ตํ่าลง เม่ือเปรียบเทียบกับการใช
แหลงเงินทุนประเภทอื่น  อาทิ  เงินกูยืม หรือการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มทุน  

 การคงระดับเงินสดสํารองของกองทุนรวม ใหอยูในระดับที่ไมต่ํากวารอยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจาก
สัญญาเชาและสัญญาบริการที่เรียกเก็บจากผูเชาพ้ืนที่ของทุกโครงการที่กองทุนรวมลงทุน  

การคงระดับเงินสดสํารอง ที่ระดับประมาณรอยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจากสัญญาเชาและสัญญาบริการที่เรียก
เก็บจากผูเชาพื้นที่ของทุกโครงการท่ีกองทุนรวมลงทุน จะมีความระมัดระวังพอเพียง เนื่องจากโอกาสท่ีผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะตองคืนเงินมัดจําแกผูเชาพื้นที่จนถึงระดับรอยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจะมีโอกาสเกิดขึ้นนอย 
กลาวคือ ใหอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียลดตํ่าลงจากระดับปจจุบันที่อยูที่ประมาณรอยละ 98 ไปอยูที่ระดับตํ่ากวารอย
ละ 70    

หากพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องตลอดมาของโครงการท่ีบริหารโดยบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ที่มีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียอยูใน
ระดับไมตํ่ากวารอยละ 90 - 95 มาโดยตลอดซ่ึงสะทอนถึงคุณภาพของทรัพยสินของกองทุนรวมและความ
ตองการของผูเชาพื้นที่ ประกอบกับนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพยของผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ติดตามดูแล
การเชาของผูเชาแตละรายอยางใกลชิด  และการคงไวซึ่งรายช่ือจองพื้นที่ของผูเชาสํารอง (Waiting List) สําหรับ
แตละโครงการ  

นอกจากน้ี ภายหลังจากการเขาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ในคร้ังนี้  กองทุนรวมจะมี
การลงทุนในศูนยการคารวม 4 แหง ซึ่งจะชวยกระจายความเส่ียงในการที่กองทุนรวมจะตองคืนเงินมัดจําพรอมๆ 
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กัน  เนื่องจากศูนยการคาแตละแหงที่กองทุนรวมลงทุนมีรอบระยะเวลาการตอสัญญาเชาของพื้นที่สวนใหญไม
ตรงกัน 

 

 ความเส่ียงและโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงของการนําเงินมัดจําไปลงทุนในทรัพยสินเพ่ิมเติมครั้งที่ 2   

การดํารงเงินสดสํารองนั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการรองรับการคืนเงินมัดจําใหแกผูเชาพื้นที่ ในกรณีที่ผูเชา
รายเดิมยายออก ไมวาจะเปนเน่ืองจากความประสงคของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการหาผูเชารายใหมที่
เหมาะสมกวา หรือผูเชารายเดิมไมตอสัญญา แตดวยธุรกิจปกติของโครงการศูนยการคาที่กองทุนรวมลงทุนนั้น มี
อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียอยูที่ประมาณรอยละ 90 - 95 ซึ่งแสดงวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถหาผูเชาราย
ใหมมาทดแทนผูเชาที่ออกไปไดอยางตอเนื่อง  

ทั้งนี้ โดยในทางปฏิบัติ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะสอบถามความตองการตอสัญญาเชาของผูเชารายเดิมลวงหนา
อยางนอย 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะหมดอายุ ซึ่งจากขอมูลในอดีตประมาณรอยละ 80 ของผูเชาเดิมจะทําการ
ตอสัญญาเชา สงผลใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมตองคืนเงินมัดจําใหกับผูเชา และในกรณีที่ผูเชารายเดิมไมตอ
สัญญา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการจัดหาผูเชารายใหมมาทดแทนกอนที่สัญญาเชาเดิมจะหมดอายุ 
โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถใชเงินสดสํารองที่ดํารงไวดังกลาว และ/หรือเงินมัดจําที่เรียกเก็บจากผูเชา
รายใหมเพื่อจายคืนเงินมัดจําใหแกผูเชาเดิม  

 ขอมูล : จํานวนเงินมัดจําของโครงการศูนยการคาที่กองทุนรวมลงทุนทั้ง 3 แหง นั้นเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่องในแตละปตามการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชา  

 

สําหรับมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงขางตน  กองทุนรวมและผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีการจัดทําประมาณ
การจํานวนเงินมัดจําที่คาดวาจะตองคืนใหแกผูเชาลวงหนาประมาณ 6 เดือน ซึ่งทําใหกองทุนรวมสามารถ
ประเมินสถานการณการใหเชาพื้นที่และการคืนเงินมัดจําลวงหนาเพื่อบริหารกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน 
หรือการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพคลอง  เพื่อรองรับคาใชจายในการบริหารจัดการศูนยการคา  การคืนเงินมัดจํา
ใหแกผูเชา  และการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน ไดอยางเหมาะสม  
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อยางไรก็ตาม  กองทุนรวมไดมีนโยบายท่ีจะทยอยรวบรวมเงินมัดจําดังกลาวใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับการคืน
เงินมัดจําใหแกผูเชา หรือผูใหสิทธิการเชาแกกองทุนรวมเม่ือส้ินสุดอายุสิทธิการเชาแตละโครงการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการเห็นวามูลคาที่กองทุนรวมจะใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต จะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมท่ีไดจากการออกและเสนอขายหนวย
ลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังนี้ และ/หรือ เงินสด  การจําหนายเงินลงทุนการกูยืมเงิน (ถามี) หักดวยคาธรรมเนียมและ
คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมที่กองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งที่ประชุมผู
ถือหนวยลงทุนคร้ังที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอร
พอรต โดยมีมูลคาการลงทุนไมเกิน 11,568 ลานบาท  ซึ่งอาจเปนราคาที่สูงกวาราคาท่ีไดจากรายงานการประเมิน
เฉล่ียของผูประเมินคาทรัพยสิน 

อยางไรก็ดี การเขาลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จะสงผลดีตอ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เนื่องจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
เปนโครงการศูนยการคาที่มีทําเลที่ต้ังที่ดีและมีผลการดําเนินงานท่ีดีมาโดยตลอด มีผูเชาหลากหลาย และมีอัตรา
การเชาพื้นที่สูง (รายละเอียดในขอ  3.2.2 การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2 หัวขอ 
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน) 

โดยมีปจจัยเชิงบวกท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซึ่งไดแกปจจัยเชิงบวกดังตอไปนี้ 

1. ความหลากหลายของแหลงที่มาของรายไดกับการกระจายความเส่ียง 

ปจจุบัน อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่กองทุนรวมลงทุนมีทําเลที่ต้ังอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งการ
ลงทุนในจังหวัดอื่นจะชวยกระจายความเส่ียงของโครงการอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในเชิงทําเลท่ีต้ัง และชวยลด
ความเส่ียงตางๆ เชน ความเส่ียงจากภัยพิบัติ ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในบางภูมิภาคของประเทศ 
หรือความเส่ียงจากการปรับปรุงหรือซอมแซมศูนยการคา เปนตน  

2. การลดผลกระทบจากการสูญเสียรายไดสุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ส้ินสุดลง 

เม่ือพิจารณาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดสุทธิของอสังหาริมทรัพยตาม
สมมติฐานสําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่  1 เมษายน  พ .ศ .2557 ถึง 31 มีนาคม  พ .ศ . 2558 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) รายไดสุทธิของอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 75.9 ของรายไดสุทธิของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยูในปจจุบัน ซึ่งสิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะส้ินสุดลงในอีก
ประมาณ 11 ป ซึ่งภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาของสิทธิการเชาของโครงการดังกลาว รายไดสุทธิของกองทุนรวม
จะลดลงอยางมีนัยสําคัญ 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 44 – 
  

 

ดังนั้น การที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เพิ่มเติมจะทําให
รายไดสุทธิของกองทุนรวมเพ่ิมขึ้น และจะชวยลดผลกระทบจากการสูญเสียรายไดภายหลังจากสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ส้ินสุด
ลง  

3. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 

กองทุนรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นพลาซา เชียงใหม แอรพอรต โดยมีมูลคาการลงทุนไมเกิน 
11,568 ลานบาท  บริษัทจัดการมีความเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมซ่ึงสามารถยอมรับได เนื่องจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการ ตลอดระยะเวลาลงทุน 30 ป ที่กองทุนรวมจะไดจากการลงทุนที่
ราคา 11,568 ลานบาท อยูในอัตราประมาณรอยละ  8.31  ตอป (โดยคํานวณจากกระแสเงินสดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ประมาณการโดย บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัดซึ่งเปนผูประเมินราคาที่ใหราคาประเมิน
ตํ่าสุด) แมวาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการเขาลงทุนในมูลคาขางตนจะใหผลตอบแทนที่ตํ่ากวา
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ที่กองทุนรวมอาจไดรับในกรณีที่กองทุนรวมเขาลงทุนในมูลคาเทากับราคา
ประเมินของผูประเมินรายดังกลาว (ซึ่งใชอัตราคิดลดที่รอยละ 9 หรือเทียบเทากับ อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ รอยละ 9 เชนกัน) คาดวากองทุนรวมยังคงเปนทางเลือกหน่ึงของการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่นาพอใจ
แกนักลงทุนเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมี
อันดับความนาเช่ือถือในระดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ดังที่แสดงในตารางดังนี้ 

ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 
ประเภท อายุ 10 ป อายุ 15 ป อายุ 20 ป 
ตราสารหน้ีรัฐบาล 3.76 4.08 4.24
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
(ความนาเช่ือถือระดับ A+) 

5.02 5.45 5.71

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
(ความนาเช่ือถือระดับ BBB+) 

6.24 6.69 6.97

ที่มา : Bloomberg 
 

ทั้งนี้ มูลคาในการลงทุนสุดทายจะขึ้นอยูกับราคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในชวงที่มีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม และมูลคาที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม 
จํากัด ประสงคจะไดรับจากการจําหนายสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอร
พอรต ซึ่งเปนมูลคาไมเกิน 11,568 ลานบาท ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ที่มูลคาตํ่ากวา 11,568 ลานบาท กองทุนรวมจะมีโอกาสไดรับอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการที่สูงขึ้นกวาอัตรารอยละ 8.31  ตอป นอกจากน้ี ในกรณีที่บริษัทจัดการ
ดําเนินการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศในจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายหลังการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในคร้ังนี้ ผลตอบแทนภายในสําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
จะเพิ่มขึ้นจากอัตราท่ีระบุไวขางตน 
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อยางไรก็ดี หากมูลคาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปน
ราคาท่ีสูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาของผูประเมินคาทรัพยสินตามประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดังกลาวขางตนนั้น มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจลดลงจากการประเมินคา 
หรือการสอบทานประเมินคาทรัพยสินในรอบตอๆ ไป อาจสงผลใหบริษัทจัดการตองลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเพื่อลดสภาพคลองสวนเกิน ที่เกิดจากการท่ีมูลคาของอสังหาริมทรัพยลดลงจากการประเมินคา
ทรัพยสิน ซึ่งภายหลังการลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนจะลดลงดวย 

3.4 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 
ในการที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม โดยการ (1) เชาที่ดินบางสวน
และอาคารรวมท้ังส่ิงปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว ไดแก 
อาคารศูนยการคา (บางสวน) อาคารอเนกประสงค  (Multipurpose Hall) และพ้ืนที่จอดรถยนตภายในอาคาร 
(บางสวน) (2) เชางานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต (3) ซื้อ
ทรัพยสินที่เปนอุปกรณที่เก่ียวเน่ืองกับการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย ทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับ
อาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต โดยกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาตางๆ ที่
สําคัญที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญของสัญญา
ดังกลาวดังตอไปนี้ 

 
1.  สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาที่ดิน (บางสวน) และอาคาร (บางสวน)  
 
ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม”)
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา  ที่ดินบางสวนตามโฉนดดังตอไปนี้ ซ่ึงต้ังอยูที่ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยที่ดิน

ที่กองทุนรวมจะเชามีเนื้อที่รวมท้ังสิ้นประมาณ 32-3-56.85 ไร 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ เนื้อที่ 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

เนื้อที่ที่กองทนุ
รวมจะลงทนุ 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
3289 350 88 15-3-51 15-0-80.75
3301 349 100 42-41.9 2-2-88.4
3313 3313 112 5-1-74.3 5-1-74.3
58660 351 5782 2-1-90 2-1-90
58661 352 5783 1-1-85 1-1-85
110632 9 10806 1-1-11.3 1-1-11.3
110633 58 10807 2-0-83.1 2-0-83.1
110634 59 10 08 0-2-46 0-2-46
110635 10 10809 0-0-96 0-0-96
15540 321 1133 1-1-02 1-1-02

รวม 35-1-80.6 32-3-56.85 
 อาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซ่ึงต้ังบนโฉนดที่ดิน
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ขางตน ต้ังอยูเลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวย อาคารศูนยการคา (บางสวน) อาคารอเนกประสงค (Multipurpose Hall) และ
พื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร (บางสวน) (“อาคารที่เชา”) ซ่ึงคิดเปนพื้นที่ที่จะเชาประมาณ 122,991 
ตารางเมตร ทั้งนี้ อาคารที่เชานี้ไมรวมพื้นที่ (1) พื้นที่ในสวนที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดใหเชาแกผูเชาพื้นที่ที่ได
มีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) และพื้นที่ที่อยูในระหวาง
การปรับปรุง และ (2) พื้นที่จอดรถยนตในสวนที่เปนไปตามสิทธิของเซ็นทรัลเชียงใหม 

ระยะเวลาการเชา มีกําหนดระยะเวลา 30 ปนับต้ังแตวันจดทะเบียนสิทธิเชาตามสัญญาฉบับนี้  
สิทธิในการตออายุสัญญาเชาเม่ือ
สัญญาเชาครบกําหนด 
 

ในกรณีที่กองทุนรวมไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ใหสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมได เซ็นทรัลเชียงใหมตกลงที่จะแจงเงื่อนไข
และราคาในการตออายุสัญญาฉบับนี้ใหกองทุนรวมทราบอยางนอย 9 เดือนกอนวันที่สัญญาเชาปจจุบันครบ
กําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหมตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทุนรวมในการ
พิจารณาซ้ือ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเชา และ/หรือเชาชวง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

เงื่อนไขในการตออายุสัญญาเชา
เม่ือสัญญาเชาครบกําหนด 
 

(1) มูลคาและเงื่อนไขในการซ้ือ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเชา 
และ/หรือเชาชวงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จะข้ึนอยูกับการเจรจาและตกลงระหวาง
กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมในอนาคต และ 

(2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจ
ควบคุม ยังคงมีหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม อยางไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหมสงวน
สิทธิในการที่จะไมใหสิทธิในการปฏิเสธกอนแกกองทุนรวมในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่
เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม พนจากการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และ 

(3) หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิตออายุเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
กองทุนรวมจะตองแจงใหเซ็นทรัลเชียงใหมทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรภายใน 6 เดือนนับแต
กองทุนรวมไดรับแจงเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาจากเซ็นทรัลเชียงใหมดังกลาวขางตน หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน และ 

(4) กองทุนรวมไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมได 
คาเชา สําหรับสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาการเชา 

(1) กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาที่ดินที่เชาเปนจํานวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ โดยชําระทั้งจํานวน
ในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ 

(2) กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาอาคารที่เชาเปนจํานวนเงินตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ โดยชําระทั้ง
จํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ 

หนาที่ของกองทนุรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยสินที่เชาหรือกระทําการใดๆ ทั้งปวง เพื่อให
ทรัพยสินที่เชาอยูในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงคดังที่ระบุไวในสัญญานี้ตลอด
ระยะเวลาการเชา ดวยคาใชจายของกองทุนรวม 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใดๆ ในทรัพยสินที่เชา และจะไมทําการแกไข
ดัดแปลงสวนใดๆ ของทรัพยสินที่ เชาอันเปนการทําใหทรัพยสินที่ เชาได รับความเสียหาย  หรือ
เปล่ียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพยสินที่เชา เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจาก
เซ็นทรัลเชียงใหม ทั้งนี้ เซ็นทรัลเชียงใหมจะพิจารณาการใหความยินยอมดังกลาวอยางไมชักชา และจะ
ไมปฏิเสธการใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ สวนกอสราง ตอเติม แกไข ดัดแปลง และ
สิ่งปลูกสรางดังกลาวใหถือเปนสวนควบกับทรัพยสินที่เชา  

(3) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลเชียงใหม รวมถึง
ลูกคาและคูสัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม และผูเชาพื้นที่รายอื่นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
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แอรพอรต นอกจากผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาตามสัญญานี้ ใชประโยชนใน พื้นที่สวนกลาง ที่จอดรถ 
พื้นที่ที่เก่ียวของกับทรัพยสินที่เชาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริมทรัพย
และทางเขาออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมจะลงทุน โดย
ใหถือเปนพื้นที่เพื่อใชประโยชนรวมกัน โดยไมมีคาตอบแทน โดยถือประโยชนของการดําเนินกิจการของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรตเปนสําคัญ ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่การใชประโยชนของบุคคล
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายหรือภาระคาใชจายแกกองทุนรวม เซ็นทรัลเชียงใหมตกลงจะรับผิดชอบ
ในความเสียหายดังกลาว และในการจัดเก็บผลประโยชนตอบแทนจากการใชบริการที่จอดรถ คูสัญญา
จะตกลงรวมกันในการแบงสัดสวนรายไดและคาใชจายที่เก่ียวของตอไป  
ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัล
พัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่ เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน  ใชงานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ในการใหบริการแกผูเชา
พื้นที่ที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) ที่มิใชผูเชา
พื้นที่ในทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงลูกคา คูสัญญา และผูเชาพื้นที่รายอื่นที่เปนผูเชาพื้นที่ใน
สวนที่ยังอยูภายใตสิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม เพื่อใชในการประกอบกิจการของตนโดยไมมี
คาตอบแทน 

หนาที่ของเซ็นทรลัเชียงใหม 
 

หากมีผลประโยชนใดๆ (ซ่ึงไมรวมถึงเงินประกันการเชาที่เกิดข้ึนจากทรัพยสินที่เชา) ไดแก คาเชาพื้นที่ 
คาบริการสาธารณูปโภค หรือรายไดอื่นใด (ถามี) ซ่ึงเปนผลประโยชนที่กองทุนรวมควรจะไดรับและเซ็นทรัล
เชียงใหมไดรับไวลวงหนา ทั้งกอนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาจากผูเชาพื้นที่ เซ็นทรัลเชียงใหมจะแจงให
กองทุนรวมทราบและสงมอบผลประโยชนดังกลาวใหแกกองทุนรวมภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียน หรือ
ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับผลประโยชนดังกลาวภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธการเชาอีก เซ็นทรัล
เชียงใหมจะสงมอบผลประโยชนดังกลาวใหแกกองทุนรวมภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป 
สําหรับเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมควรจะไดรับและเซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวลวงหนา ทั้งกอนและในวัน
จดทะเบียนสิทธิการเชาจากผูเชาพื้นที่ เซ็นทรัลเชียงใหมจะสงมอบเงินประกันการเชาดังกลาวบางสวนใน
จํานวนที่คูสัญญาจะไดตกลงกันใหแกกองทุนรวมภายในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา  และสําหรับเงินประกัน
การเชาสวนที่เหลือ เซ็นทรัลเชียงใหมจะสงมอบใหแกกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน 
นอกจากนี้ หากเซ็นทรัลเชียงใหมไดรับเงินประกันการเชาสําหรับทรัพยสินที่เชาภายหลังจากวันจดทะเบียนอีก 
เซ็นทรัลเชียงใหมจะสงมอบเงินประกันการเชาดังกลาวใหแกกองทุนรวมภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป 

การประกันภัย 
 

คู สัญ ญ าทั้ งสอ งฝ ายตกลงให ดํ า เนิ น การ เก่ี ย ว กับการป ระ กันภั ย และการใช เงิน ที่ ได รับ เป น
คาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อนํามาใชในการกอสราง และ/หรือซอมแซมอาคาร และส่ิงปลูก
สรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวของตามสัญญา
ฉบับนี้ ดังตอไปนี้ 

(1) เซ็นทรัลเชียงใหมจะจัดใหมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันภัยรวมและระบุช่ือกองทุนรวม
เปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําข้ึนสําหรับอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต ไดแก ประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสิน (All Risk Insurance) ประกันภัย
เคร่ืองจักร (Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) และ ประกันภัยกอการราย (Terrorism Insurance) กับผูรับประกันภัยที่มีอยู ณ ปจจุบัน 
และสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรมประกันภัยภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาฉบับนี้ โดยใหมีผลเปนการเปล่ียนแปลงในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลงท่ีจะ
รับผิดชอบคาใชจาย หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือเก่ียวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว โดยคูสัญญาตกลงจะรับผิดชอบรวมกันสําหรับเบ้ียประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว ซ่ึงแบงไดตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสรางในโครงการ
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เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และตามเกณฑอื่นที่คูสัญญาไดตกลงกันไว 

(2) ในกรณีที่อาคารที่เชาเกิดความเสียหายบางสวน ใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไปในสวน
เฉพาะอาคารท่ีเชาที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได โดยใหถือวาอาคารที่เชา
ดังกลาวยังคงเปนทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาฉบับนี้ตอไป 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูก
ทําลาย  
 

ให “คาสินไหมทดแทนพ้ืนฐาน” หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซ่ึงไมรวมถึงคาสินไหม
ทดแทนซ่ึงได รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption Insurance) และ/หรือการ
ประกันภัยอื่นใดที่คูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพิ่มเติมดวยคาใชจายของคูสัญญาฝายนั้นเองทั้งสิ้น 

(1) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่อาคารและส่ิง
ปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวของตาม
สัญญาเชางานระบบ ไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวาดวยเหตุใดๆ จนไมอาจใช
อาคารและส่ิงปลูกสรางนั้นเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะสราง
อาคารและส่ิงปลูกสรางข้ึนใหมดวยคาใชจายรวมกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย ตามสัดสวนการ
ครอบครองพ้ืนที่ในอาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ณ เวลาที่เกิด
ความเสียหาย โดยเซ็นทรัลเชียงใหมจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางภายใตแบบแปลน แผนงาน 
และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกัน และจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแต
เกิดความเสียหายดังกลาว รวมถึงจะรวมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคล
ใดๆ หรือขออนุญาตตอหนวยงานราชการใดๆ ที่เก่ียวของ (ถามี) เพื่อประโยชนในการดําเนินการใดๆ 
ภายใตสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาทั้งสองฝายจะตองนําเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนพื้นฐานมาใช
ในการดําเนินการกอสรางดังกลาว และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมี
ผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวข้ึนมาแทนที่อาคารและส่ิงปลูกสราง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ตามสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาจะจัดใหมีการทําสัญญา
เชาทรัพยสินข้ึนใหม (โดยใหมีวันครบกําหนดอายุสัญญาเชา ขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ เชนเดียวกับ
สัญญาฉบับนี้) ทันทีที่การกอสรางดังกลาวแลวเสร็จ (แตทั้งนี้กองทุนรวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระ
คาเชาตามสัญญาเชาฉบับใหมอีกแตอยางใด)  

(2) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่อาคารและส่ิง
ปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวน ไมวาดวย
เหตุใดๆ โดยยังคงสามารถใชอาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได 
กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมมีหนาที่ตองซอมแซมอาคารและส่ิงปลูกสรางนั้นใหคงเดิมตามความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะท่ีเกิดความเสียหายดังกลาวดวย
คาใชจายของคูสัญญาแตละฝายเอง แตไมเกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่กองทุนรวม 
และ/หรือเซ็นทรัลเชียงใหมไดรับมาจากบริษัทประกันภัยแลวแตกรณี  

(3) เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่นหรือกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่นได 
ในกรณีที่คากอสรางหรือคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการกอสราง และ/หรือการซอมแซม
อาคารและส่ิงปลูกสรางดังกลาว มีจํานวนเกินกวาเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่คูสัญญาแตละฝาย
ไดรับ คูสัญญาแตละฝายจะรับผิดชอบคากอสราง หรือคาใชจายที่ เกินดังกลาวตามสัดสวนการ
ครอบครองพื้นที่ในขณะนั้น (สําหรับกรณีตามขอ (1)) หรือตามพื้นที่ที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองใน
ขณะที่ไดรับความเสียหายจริง (สําหรับกรณีตามขอ (2)) แลวแตกรณี โดยเซ็นทรัลเชียงใหมตกลงทดรอง
จายเงินในจํานวนที่กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบดังกลาวแทนกองทุนรวมไปกอน 

 สําหรับกรณีที่อาคารและส่ิงปลูกสรางไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนตามขอ (2) กองทุนรวมตกลง
จะชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกเซ็นทรัลเชียงใหมภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ใน
อาคารและสิ่งปลูกสรางที่ซอมแซมแลวเสร็จ พรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาว
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ในอัตราเทากับตนทุนในการกูยืมเงิน (Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลเชียงใหมที่ไดใชเพื่อการจายเงิน
ทดรองจายดังกลาว โดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรองจายเงินดังกลาวจนถึงวันที่กองทุนรวมไดชําระ
เงินใหแกเซ็นทรัลเชียงใหม ทั้งนี้ เซ็นทรัลเชียงใหมและกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุน
ที่เหมาะสมเพื่อการจายเงินทดรองจายดังกลาว 

 สําหรับกรณีที่อาคารและส่ิงปลูกสรางไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญตามขอ (1) 
กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใชเงินทดรองจายดังกลาวโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจายภายใน 6 เดือน
นับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในอาคารและส่ิงปลูกสรางที่สรางหรือซอมแซมข้ึนใหมเพื่อทดแทนอาคาร
และส่ิงปลูกสรางตามสัญญาฉบับนี้แลวเสร็จ พรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจาย
ดังกลาวในอัตราเชนเดียวกับที่ระบุในวรรคกอน หรือ (ข) การยินยอมลดสัดสวนการครอบครองพื้นที่ของ
กองทุนรวม โดยที่กองทุนรวมไมตองจายเงินชดเชยใดๆ ใหเซ็นทรัลเชียงใหมอีก โดยในหลักการให
สัดสวนใหมของการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมเปนไปตามจํานวนคากอสราง
และคาใชจายทั้งหมดตามท่ีคูสัญญาทั้งสองฝายไดชําระไปหรือตกลงวาจะชําระในการกอสรางหรือ
ซอมแซมข้ึนใหมดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง กอนการใชสิทธิในขอ (ก) หรือ (ข) ดังกลาวขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการ
ดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติกอน ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับแต
วันที่เปดใหบริการพื้นที่ในอาคารและส่ิงปลูกสรางที่สรางหรือซอมแซมข้ึนใหมเพื่อทดแทนอาคารและส่ิง
ปลูกสรางตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวกองทุนรวมยินยอมลดสัดสวน
การครอบครองพ้ืนที่ของกองทุนรวมตามขอ (ข) ดังกลาวขางตนไดตามท่ีเห็นสมควรแกกรณี  

การโอนสิทธิการเชาและการใหเชา 
 

กองทุนรวมจะไมนําสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ออกใหเชาชวงแกบุคคลใดๆ หรือให
บุคคลใดๆ เขามาอยูแทน หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นมีสิทธิเขามาใชประโยชนในทรัพยสิน
ที่เชา หรือโอนสิทธิการเชา ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหแกบุคคลใดๆ อยางไรก็ตามเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เซ็นทรัลเชียงใหมยินยอมใหกองทุนรวมนํา
ทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินที่เชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได โดยไม
ตองไดรับอนุญาตจากเซ็นทรัลเชียงใหมกอน ทั้งนี้ เวนแตการใหเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินที่เชาที่มีพื้นที่
ต้ังแต 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากเซ็นทรัลเชียงใหมกอน ซ่ึงการให
ความยินยอมดังกลาวจะกระทําโดยไมชักชาและการไมใหความยินยอมจะไมกระทําโดยปราศจากเหตุผล
สมควร  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการเลิก
สัญญา 
 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํา
รับรองท่ีใหไวในสัญญานี้  

(2) ในกรณีเซ็นทรัลเชียงใหมปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระหนี้สินอื่นใด
กับบุคคลใดๆ ก็ตาม ซ่ึงรวมกันมีมูลคาเกินกวาก่ึงหนึ่งของมูลคาของสวนของผูถือหุนของเซ็นทรัล
เชียงใหม และอาจนําเซ็นทรัลเชียงใหมไปสูภาวะลมละลาย หรือฟนฟูกิจการ โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไม
สามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จสิ้น 

(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูในข้ันตอนการเลิก
บริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลเชียงใหม ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามี
ผลกระทบตอความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหมในการชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่
ใหไวในสัญญานี้  

(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้  

(6) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  
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(7) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”) หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติ
ผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัล
เชียงใหม และกองทุนรวมไดแจงใหเซ็นทรัลเชียงใหมทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร
แลว โดยท่ีคูสัญญาทั้งสองฝายมีหนาที่รวมกันและไดใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมให
สัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของหนวยงานใดๆ ของรัฐ 
เทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานใดๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น เชน การจัดต้ัง
หรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็ตาม 

(8) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขต
สํารวจ เพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืนๆ ซ่ึงทําให
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 

ผลของการผิดนัดหรือผลอันเกิด
จากเหตุแหงการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํา
รับรองที่ใหไวในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และเซ็นทรัลเชียงใหมจะตอง
ชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู และ
เงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวในนามกองทุนรวม ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซ่ึง
ทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระหนี้สินอื่นใด
กับบุคคลใดๆ และถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูในข้ันตอนการเลิกบริษัท 
การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และ
ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิดังกลาว เซ็นทรัลเชียงใหมจะตองชําระคืนคาเชาคงเหลือ ใหแกกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู และเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไว
ในนามกองทุนรวม ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจาก
การที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซ่ึงทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มี
เหตุผิดนัดเกิดข้ึนนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหมดังกลาวเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติ
ตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่
ใหไวในสัญญานี้ เซ็นทรัลเชียงใหมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไมตอง
ชําระคืนคาเชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม  

(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชา คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือมีการเลิกกองทุน
รวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรือกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมโดยท่ีกองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ 
กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีเก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพยสินที่
เชาหรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไมตองชําระ
คืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(5) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขต
สํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาจะใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือไม โดยกองทุนรวม
จะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกลาววามีนัยสําคัญเพียงใด ซ่ึงในกรณีที่กองทุนรวมเห็น
ควรใหสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เซ็นทรัลเชียงใหมจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงิน
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หรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(6) เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะสง
มอบทรัพยสินที่เชาคืนตามสภาพที่เปนอยู ณ เวลานั้น พรอมกับสวนควบและอุปกรณที่ติดตรึงตราและ
ไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชา รวมทั้งจะสงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมไดรับไวแทน
เซ็นทรัลเชียงใหม (ถามี) ใหแกเซ็นทรัลเชียงใหม รวมถึงการคืนเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับจาก
ผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชาพื้นที่หรือเซ็นทรัลเชียงใหม (แลวแตกรณี) 

 พรอมกันนี้ ในระหวางระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง กองทุนรวมจะใชความ
พยายามในการดําเนินการสงมอบสิทธิประโยชน (ที่สงมอบได และ/หรือไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และไม
รวมถึงเงินประกันการเชา) ที่กองทุนรวมไดรับไวลวงหนาซ่ึงเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินที่เชา ทั้งกอนและใน
วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ใหแกเซ็นทรัลเชียงใหมหรือผูมีสิทธิไดรับเงินโดยเร็ว และเซ็นทรัลเชียงใหม
ตกลงชําระคืนกองทุนรวมในเงินหรือคาใชจายใดๆ ซ่ึงกองทุนรวมไดชําระไปอันเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินที่
เชาสําหรับระยะเวลาภายหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ใหแกกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับแจงจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

(7) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ (1) และ (2) แลว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใช
ประโยชนในทรัพยสินที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวมไดรับชําระคาเสียหาย คาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดดังกลาวจากเซ็นทรัลเชียงใหมแลวเสร็จ โดย
กองทุนรวมไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่น
ใดจากเซ็นทรัลเชียงใหมสําหรับระหวางระยะเวลาน้ี เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวมไดรับ
ความเสียหายจากเหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว 
เซ็นทรัลเชียงใหมยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

คํารับรองของกองทุนรวม ณ วันทําสัญญานี้ กองทุนรวมรับรองแกเซ็นทรัลเชียงใหมวา กองทุนรวมเปนกองทุนรวมที่จัดต้ังข้ึนโดยชอบ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติ
ตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญานี้ ตลอดจนกระทําการตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับสัญญานี้  

คํารับรองของเซ็นทรัลเชียงใหม ณ วันจดทะเบียน เซ็นทรัลเชียงใหมรับรองแกกองทุนรวมวา
(1)        เซ็นทรัลเชียงใหมเปนบริษัทจํากัดที่จัดต้ังและดํารงอยูอยางสมบูรณตามกฎหมายไทย 
(2)        เซ็นทรัลเชียงใหมมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการ

ดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญานี้ ตลอดจนกระทําการตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสัญญานี้ และ
การกระทําดังกลาวไมขัดตอวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท 

(3)        การท่ีเซ็นทรัลเชียงใหมเขาทําสัญญานี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใดๆ ในสัญญานี้ ไมเปนการขัดแยง
หรือฝาฝนขอกําหนด เงื่อนไข หรือคํารับรองใดๆ ที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดทําหรือจะทําความตกลงกับ
บุคคลอื่น 

(4)        กอนวันจดทะเบียน เซ็นทรัลเชียงใหมจะจัดใหไมมีการกระทําการใดๆ อันจะมีผลเปนการ กอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ ซ่ึงสิทธิในการใชทรัพยสินที่เชาตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(5)        ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลเชียงใหมตกลงจะไม โอน จําหนาย หรือกอภาระผูกพัน 
หรือกอใหเกิดสิทธิอื่นใดในทรัพยสินที่เชา ซ่ึงเปนการทําใหเส่ือมสิทธิ หรือรอนสิทธิของกองทุนรวม
ในการใชทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ 

บริษัทจัดการมีความเห็นวา  การท่ีกองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลเชียงใหม รวมถึงลูกคาและคูสัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม และผูเชา
พื้นที่รายอ่ืนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต นอกจากผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาตามสัญญานี้ ใชประโยชนในพื้นที่
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สวนกลาง ที่จอดรถ พื้นที่ที่เก่ียวของกับทรัพยสินที่เชาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริมทรัพย และ
ทางเขาออกโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมลงทุน โดยใหถือเปนพื้นที่เพื่อใชประโยชนรวมกัน 
และไมมีคาตอบแทนน้ันเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนสําคัญ อยางไรก็
ตาม ในกรณีที่การใชประโยชนของบุคคลดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายหรือภาระคาใชจายแกกองทุนรวม กองทุนรวมสามารถ
เรียกรองใหเซ็นทรัลเชียงใหมรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว นอกจากน้ัน  หากในอนาคตโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต จะมีการจัดเก็บผลประโยชนตอบแทนอื่นเพิ่มเติม  อาทิ การใชบริการที่จอดรถ  กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมจะตกลง
รวมกันในการแบงสัดสวนรายไดและคาใชจายที่เก่ียวของตอไป  
 

2.  สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชางานระบบ 
 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม”)
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา งานระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท ลิฟท บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ และระบบงาน

วิศวกรรม ระบบบําบัดน้ําเสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงติดต้ังและใชงานอยูในอาคารและสิ่งปลูก
สรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับงานระบบ
ดังกลาว (แลวแตกรณี)  

ระยะเวลาการเชา มีกําหนดระยะเวลา 30 ปนับต้ังแตวันจดทะเบียนสิทธิการเชาที่ดินและอาคารตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร
คาเชา กองทุนรวมตกลงจะชําระคาเชาทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและ

อาคาร 
การสงมอบสิทธคิรอบครอง 
 

คูสัญญาตกลงใหสิทธิครอบครองในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้มีผลเปนการสงมอบการครอบครองใน
ทรัพยสินที่เชาอยางสมบูรณในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและอาคาร และ
ไดมีการชําระราคาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้แลว (“วันสงมอบสิทธิครอบครอง”) 

การสงมอบสิทธติามสัญญาบริการ
และการรับภาระคาใชจาย 
 

(1) เซ็นทรัลเชียงใหมจะจัดใหมีการดําเนินการเปลี่ยนช่ือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําข้ึน
สําหรับทรัพยสินที่เชากับผูรับประกันภัยเปนกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรม
ธรรมประกันภัย โดยกองทุนรวมตกลงที่จะรับผิดชอบคาใชจาย หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือ
เก่ียวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ทั้งนี้ กองทุนรวมจะรวมรับผิดชอบคาเบ้ีย
ประกันภัยดังกลาวตามสัดสวนระยะเวลาประกันภัยที่คงเหลืออยู 

(2) ตราบเทาที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
กองทุนรวมยินยอมใหสิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับ
การใหบริการงานระบบที่กองทุนรวมเปนผูมีสิทธิครอบครองดังกลาวทั้งหมดแกเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ
บุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน 
เพื่อให เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน มีสิทธิในการเก็บผลประโยชนทั้งหมดจากการใหบริการแกลูกคา
และคูสัญญาบริการในอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จากการ
ใหบริการรวมแกคูสัญญาบริการในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ไดแก บริการสวนกลาง 
บริการไอเย็น และบริการดูดควัน คาน้ําประปาและคาไฟฟา (ตามมิเตอรของผูเชาพื้นที่แตละราย) เปน
ตน และนําผลประโยชนดังกลาวไปชําระหนี้หรือคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการใชระบบ
สาธารณูปโภคในอาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และในการ
ใหบริการดังกลาว ไดแก คาน้ําประปา คาไฟฟา เปนตน กับหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ หรือบุคคลที่
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เก่ียวของอื่นใด (ถามี) แทนกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัล
พัฒนาเสนอชื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน มิไดปฏิบัติหนาที่เปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแลว กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ 
ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย มีสิทธิในการใชงานระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวเนื่องกับอาคารและส่ิงปลูก
สรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ในการใหบริการและจัดเก็บผลประโยชนจากการ
ใหบริการรวมดังกลาวจากผูเชาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่ที่เซ็นทรัลเชียงใหมมีสิทธิครอบครองอยู โดยเซ็นทรัล
พัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย จะตองนําสงคาบริการดังกลาวตามสัดสวนที่
เซ็นทรัลเชียงใหมตองรับผิดชอบใหแกกองทุนรวมหรือบุคคลใดๆ ที่กองทุนรวมมอบหมายเพื่อใหกองทุน
รวมสามารถชําระหน้ีหรือคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการใชระบบสาธารณูปโภคใน
อาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และในการใหบริการดังกลาว แก
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ หรือบุคคลที่เก่ียวของอื่นใด (ถามี) แทนคูสัญญาได 

(3) ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัล
พัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ใชทรัพยสินที่เชาในการ
ใหบริการแกผูเชาพื้นที่ที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คา
เซง) ที่มิใชผูเชาชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงลูกคา คูสัญญา และผูเชาพื้นที่ในสวนที่อยู
ภายใตสิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม เพื่อใชในการประกอบกิจการของตน โดยไมมีคาตอบแทน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการเลิก
สัญญา 
 

คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํา

รับรองท่ีใหไวในสัญญานี้  
(2) ในกรณีเซ็นทรัลเชียงใหมปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระหนี้สินอื่นใด 

กับบุคคลใด ๆ ก็ตามซ่ึงรวมกันมีมูลคาเกินกวาก่ึงหนึ่งของมูลคาของสวนของผูถือหุนของเซ็นทรัล
เชียงใหม และอาจนําเซ็นทรัลเชียงใหมไปสูสภาวะลมละลายหรือฟนฟูกิจการ  

(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย  หรืออยูในข้ันตอนการ
เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลเชียงใหม ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามี
ผลกระทบตอความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหมในการชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญานี้  

(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินและอาคารที่เชาตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร 
(6) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  
(7) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมโดยที่

กองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวของ 
และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และ/หรือ
บุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน และกองทุนรวม
ไดแจงใหเซ็นทรัลเชียงใหมทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว โดยที่คูสัญญาทั้งสอง
ฝายมีหนาที่รวมกันและไดใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมใหสัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจาก
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของหนวยงานใดๆ ของรัฐ เทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือ
คําส่ังของหนวยงานใดๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น เชน การจัดต้ังหรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับ
โอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็ตาม 

(8) ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการจดทะเบียนการเชาตามสัญญาเชาที่ดินและอาคารภายในระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญาเชาที่ดินและอาคาร 

(9) ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินและอาคารส้ินผลใชบังคับลงเน่ืองจากเหตุตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาที่ดินและ
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อาคาร 
ผลของการผิดนัดหรือผลอันเกิด
จากเหตุแหงการเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํา
รับรองที่ใหไวในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และเซ็นทรัลเชียงใหมจะตอง
ชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวใน
นามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการ
ที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซ่ึงทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระหนี้สินอื่นใด 
กับบุคคลใดๆ และเซ็นทรัลเชียงใหมถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลเชียงใหมจะตอง
ชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวใน
นามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการ
ที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซ่ึงทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มี
เหตุผิดนัดเกิดข้ึนนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหมดังกลาวเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติ
ตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญานี้ เซ็นทรัลเชียงใหมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไมตองชําระคืนคา
เชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม 

(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือ
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรือในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิด
กฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัล
เชียงใหม หรือกองทุนรวมใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญา ภายใตเงื่อนไข ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูก
ทําลายระหวางระยะเวลาการเชา 5 ปสุดทายกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเชา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุด
ลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพยสินที่เชาหรือเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไมตองชําระคืนคาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

(5) ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินและอาคารส้ินผลใชบังคับลงเน่ืองจากเหตุตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาที่ดินและ
อาคาร และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่เซ็นทรัล
เชียงใหม จะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ โดยคํานวณจากมูลคาการเชาที่กองทุนรวมชําระ
ไวลวงหนาที่คงเหลือตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่
เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้   

(6) ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินและอาคารส้ินผลใชบังคับลงเน่ืองจากเหตุตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาที่ดินและ
อาคาร และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่เซ็นทรัลเชียงใหมไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลเชียงใหมจะเรียกรองคาเสียหายจาก
กองทุนรวม โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไมตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ 
หากเหตุการณดังกลาวมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่
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คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงได โดยเซ็นทรัลเชียงใหมไมตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุน
รวม เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(7) เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะสง
มอบทรัพยสินที่เชาคืนตามสภาพที่เปนอยู ณ เวลานั้น พรอมกับจะสงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่
กองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัลเชียงใหม (ถามี) ใหแกเซ็นทรัลเชียงใหม 

(8) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ (1) และ (2) แลว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใช
ประโยชนในทรัพยสินที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวมไดรับชําระคาเสียหาย คาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดดังกลาวจากเซ็นทรัลเชียงใหมแลวเสร็จ โดย
กองทุนรวมไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่น
ใดจากเซ็นทรัลเชียงใหมสําหรับระหวางระยะเวลานี้ เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวมไดรับ
ความเสียหายจากเหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว 
เซ็นทรัลเชียงใหมยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

คํารับรองของกองทุนรวม 
 

ณ วันทําสัญญานี้ กองทุนรวมรับรองแกเซ็นทรัลเชียงใหมวา กองทุนรวมเปนกองทุนรวมที่จัดต้ังข้ึนโดยชอบ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติ
ตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญานี้ ตลอดจนกระทําการตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับสัญญานี้  

คํารับรองของเซ็นทรัลเชียงใหม 
 

ณ วันจดทะเบียน เซ็นทรัลเชียงใหมรับรองแกกองทุนรวมวา
(1)          เซ็นทรัลเชียงใหมเปนบริษัทจํากัดที่จัดต้ังและดํารงอยูอยางสมบูรณตามกฎหมาย  ไทย 
(2)          เซ็นทรัลเชียงใหมเปนเจาของทรัพยสินที่เชาและมีกรรมสิทธิ์และสิทธิโดยสมบูรณใน   การใหเชา

ทรัพยสินที่เชาโดยปราศจากภาระผูกพัน หรือการนําไปเปนหลักประกันโดยประการอื่นใด 
(3)          เซ็นทรัลเชียงใหมมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการ

ดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญานี้ ตลอดจนกระทําการตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสัญญานี้  
(4)          การที่เซ็นทรัลเชียงใหมเขาทําสัญญานี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใดๆ ในสัญญานี้ ไมเปนการ

ขัดแยงหรือฝาฝนขอกําหนด เงื่อนไข หรือคํารับรองใดๆ ที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดทําหรือจะทําความตก
ลงกับบุคคลอื่น 

(5)          นับแตวันทําสัญญาฉบับนี้ถึงวันสงมอบสิทธิครอบครอง เซ็นทรัลเชียงใหมไมมีขอพิพาทหรือไดรับคํา
บอกกลาว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยูในระหวางการดําเนินกระบวนการทางศาล หรืออยู
ในระหวางการดําเนินการอนุญาโตตุลาการใด ที่เก่ียวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชา หรือสิทธิ
และหนาที่ตามสัญญาบริการ และมิไดผิดนัดหรือผิดสัญญาหรือเขาทําสัญญา หรือกอใหเกิดภาระ
ผูกพันใดใดที่เก่ียวกับทรัพยสินที่เชา หรือสิทธิและหนาที่ของเซ็นทรัลเชียงใหมตามสัญญาบริการ 

(6)          เซ็นทรัลเชียงใหมไดเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับทรัพยสินใหแกกองทุนรวมแลวทั้งหมด โดยขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลที่เปนจริงและถูกตองทุกประการ 

บริษัทจัดการมีความเห็นวา  การที่กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติ
หนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ใชทรัพยสินที่เชาในการใหบริการแกผูเชาพ้ืนที่ที่ไดมีการชําระคาตอบแทน
สิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) ที่มิใชผูเชาชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงลูกคา คูสัญญา 
และผูเชาพื้นที่ในสวนที่อยูภายใตสิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม เพื่อใชในการประกอบกิจการของตน โดยไมมีคาตอบแทนนั้น  
เปนไปเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนสําคัญ  โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัล
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เชียงใหมไดมีขอตกลงท่ีจะรวมกันรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องจากการซอมแซมหรือดูแลรักษางานระบบดังกลาว ตาม
สัดสวนการครอบครองพื้นที่ของคูสัญญาแตละฝาย 
 

3.    สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสิน  
 
ผูขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม”)
ผูซ้ือ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่ซ้ือขาย อุปกรณตกแตง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวร รวมทั้งอุปกรณอื่นใดที่ใชเพื่อ

วัตถุประสงคในการประดับตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซ่ึงต้ัง และ/หรือติดตรึงตราอยูบริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคาร
และส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต หรือบนพื้นผิวของตัวอาคารและส่ิงปลูกสราง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เชาของผูเชาพื้นที่ในอาคารและส่ิง
ปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซ่ึงเซ็นทรัลเชียงใหมเปนผูมีกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่
เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว (แลวแตกรณี) แตทั้งนี้ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของ
อาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

ราคาซ้ือขาย กองทุนรวมจะชําระราคาซ้ือขายทั้งจํานวนตามท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ ภายในวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการ
เชาที่ดินและอาคารตามสัญญาเชาที่ดินและอาคารตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของตามท่ีระบุไวในสัญญาเชา
ที่ดินและอาคาร  

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ 
 

คูสัญญาตกลงใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซ้ือขายภายใตสัญญาฉบับนี้มีผลเปนการโอนอยางสมบูรณในวันจด
ทะเบียนสิทธิการเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและอาคารและไดมีการชําระราคาตามที่กําหนดใน
สัญญาฉบับนี้แลว (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) 

คํารับรองของกองทุนรวม 
 

กองทุนรวมตกลงใหสิทธิแกเซ็นทรัลเชียงใหม ลูกคา คูสัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม และผูเชาพื้นที่รายอื่นใน
อาคารและสิ่งปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ที่มิไดเชาพื้นที่ภายในอาคารและส่ิงปลูก
สรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จากกองทุนรวม ใชประโยชนซ่ึงทรัพยสินตามปกติธุรกิจ ตาม
ภาระผูกพันที่มีอยูกอน หรือตามที่คูสัญญาไดตกลงกันไว โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมจะรวมกัน
รับผิดชอบภาระคาใชจายสําหรับทรัพยสินรวมกันตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

เหตุผิดนดัหรือเหตุแหงการเลิก
สัญญา 
 

กอนวันโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเลิกสัญญา 
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองท่ี

ใหไวในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 
(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูในข้ันตอนการ

เลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลเชียงใหม ตอศาลหรือ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ซ่ึงกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของเซ็นทรัล
เชียงใหมในการปฏิบัติตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

(4) ในกรณีที่ไมมีการดําเนินการจดทะเบียนเชาตามสัญญาเชาที่ดินและอาคารภายใน 1 ปนับแตวันทํา
สัญญาฉบับนี้ 

(5) ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินและอาคารระงับหรือสิ้นผลใชบังคับลง 
ผลของการผิดนัดหรือผลอันเกิด
จากเหตุแหงการเลิกสัญญา 

เมื่อมีการเลิกสัญญา ใหถือวาคูสัญญาทั้งสองฝายปราศจากภาระหนาที่ซ่ึงจะตองผูกพันกันตามสัญญาฉบับนี้ 
แตทั้งนี้ ไมรวมถึงภาระหนาที่ใดๆ ซ่ึงเกิดกอนการเลิกสัญญา และยอมไมตัดสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย ใน
กรณีที่การผิดสัญญานั้น เกิดจากความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง หรือคาเสียหายที่เกิดข้ึนจากการไมได
รับโอน ครอบครอง หรือใชประโยชนในทรัพยสิน  
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นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินและอาคารส้ินสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหนายทรัพยสินที่ซ้ือขายกัน
ตามสัญญาฉบับนี้หรือทรัพยสินอื่นใดที่มีการใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน ใหแกเซ็นทรัลเชียงใหม และ
เซ็นทรัลเชียงใหมตกลงซ้ือทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพยสินที่มีการใชงานจริงอยูใน
ขณะนั้น  ในราคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาวหักดวยคาเส่ือมราคาที่คิดตามระยะเวลา 5 ปหรือตามราคา
อื่นใดตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน 

คํารับรองของกองทุนรวม 
 

(1)         ณ  วันทําสัญญานี้  กองทุนรวมรับรองแก เซ็นทรัลเชียงใหมวากองทุนรวมเปนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังข้ึนโดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื่น
ใดตามท่ีระบุไวในสัญญานี้ ตลอดจนกระทําการตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสัญญานี้  

(2)          กองทุนรวมตกลงใหสิทธิแกเซ็นทรัลเชียงใหม ลูกคา คูสัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม และผูเชาพื้นที่ใน
อาคารศูนยการคารายอื่นที่มิไดเชาพื้นที่ภายในอาคารศูนยการคาจากกองทุนรวมใชประโยชนซ่ึง
ทรัพยสินตามปกติธุรกิจตามภาระผูกพันที่มีอยูกอน หรือตามที่คูสัญญาไดตกลงกันไว โดยกองทุน
รวมและเซ็นทรัลเชียงใหมจะรวมกันรับผิดชอบภาระคาใชจายสําหรับทรัพยสินรวมกันตามที่จะได
ตกลงกันตอไป 

คํารับรองของเซ็นทรัลเชียงใหม 
 

(1) เซ็นทรัลเชียงใหมเปนบริษัทจํากัดที่จัดต้ังข้ึนและดํารงอยูอยางสมบูรณตาม   กฎหมายของประเทศ
ไทย 

(2) ในวันโอนกรรมสิทธิ์ เซ็นทรัลเชียงใหมเปนเจาของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิโดยสมบูรณในการขาย
ทรัพยสินโดยปราศจากภาระผูกพัน หรือการนําไปเปนหลักประกันโดยประการอื่นใด  

(3) เซ็นทรัลเชียงใหมมีอํานาจในการเขาทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา จัดทําเอกสาร และการ
ดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญานี้ ตลอดจนกระทําการตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสัญญานี้ 

(4) การที่เซ็นทรัลเชียงใหมเขาทําสัญญานี้หรือปฏิบัติตามความผูกพันใดๆ ในสัญญานี้ ไมเปนการขัด 
แยงหรือฝาฝน ขอกําหนด เงื่อนไข หรือคํารับรองใดๆ ที่เซ็นทรัลเชียงใหม ไดทําความตกลงไวกับ
บุคคลอื่น 

(5) นับแตวันทําสัญญาฉบับนี้ถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เซ็นทรัลเชียงใหม ไมมีขอพิพาท หรือไดรับคําบอก
กลาว หรือมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรืออยูในระหวางการดําเนินกระบวนการทางศาล หรืออยูใน
ระหวางการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  

(6) เซ็นทรัลเชียงใหมไดเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับทรัพยสินใหแกกองทุนรวมแลวทั้งหมด โดยขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลที่เปนจริงและถูกตองทุกประการ 

 

4. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอตั้งสิทธิและการกระทําการ 
 

คูสัญญา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 

การใชชื่อ และ/หรือเครื่องหมาย
การคา และ/หรือเครื่องหมาย
บริการ 
 

ตลอดระยะเวลาที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตาม
สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตราบเทาที่กองทุนรวมยังคงลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมใหกองทุนรวมใชช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการคา และ/หรือ
เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ใชในการส่ือ
ความหมายใหประชาชนท่ัวไปเขาใจวาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น เปนทรัพยสินของเซ็นทรัล
พัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ทั้งนี้ ให



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 58 – 
  

 

รวมถึงช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการคา และ/หรือเคร่ืองหมายบริการ และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือ
รูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ที่เซ็นทรัล
พัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาจะไดมีในอนาคตดวย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ไมไดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามสัญญาแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยอีกตอไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใชช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการคา และ/
หรือเคร่ืองหมายบริการ และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอื่นใดดังกลาว โดย
กองทุนรวมจะดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใดๆ 
ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ดังกลาวไมไดเปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

คาใชจายที่เก่ียวของกับการเพิ่ม
เ งิ น ทุ น เ พ่ื อ ล ง ทุ น ใ น
อสั งห าริมทรัพย เพิ่ ม เติ มของ
กองทุนรวม 

เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผูสนับสนุนของกองทุนรวม (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวของกับการ
เพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมของกองทุนรวมตามท่ีคูสัญญาทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน  

การดํารงอัตราสวนการถือหุน เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะดํารงอัตราสวนการถือหุนในเซ็นทรัลเชียงใหมไมตํ่ากวารอยละ 75 ของหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของเซ็นทรัลเชียงใหมไวตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาเก่ียวกับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต ยังมีผลใชบังคับ  

 

3.5 ภาพรวมของธุรกิจในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
ในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 2.8 ชะลอตัวลงจากรอยละ 5.4 
ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2556 

การขยายตัวในดานการผลิต  

การขยายตัวมีปจจัยสนับสนุนสําคัญจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร อสังหาริมทรัพย การคาปลีกคาสง และ
การเงิน ในขณะท่ีสาขาอุตสาหกรรมหดตัวตามการหดตัวของอุตสาหกรรมที่มุงเนนการสงออก 

การขยายตัวในดานการใชจายของภาคครัวเรือน  

มีปจจัยสนับสนุนสําคัญจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะท่ีการสงออกหดตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและการแข็งคาของเงินบาท 

คาดวาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่เหลือของป พ.ศ. 2556 ยังมีปจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากคร่ึงปแรก การดําเนินมาตรการของภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพและสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ปจจัยพื้นฐานดานการลงทุนที่ยังอยูในเกณฑดี เงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่ยัง
อยูในระดับตํ่าและเอื้ออํานวยตอการฟนตัวของอุปสงคในประเทศ รวมทั้งการขยายตัวของภาคการทองเที่ยว 
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สําหรับเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2556 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8 – 4.3 โดยการบริโภคและการลงทุนรวม
ขยายตัวรอยละ 2.6 และ 6.0 ตามล าดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 2.3 - 2.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
รอยละ 0.3 ของ GDP  

ตารางแสดงสถิติและการคาดการณตัวเลขทางเศรฐกิจ ระหวางไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 2 ป 
พ.ศ. 2556 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% YOY) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ไตรมาส 4 ทั้งป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ทั้งป(ประมาณ
การ) 

GDP (ณ ราคาคงที่) 19.1 6.5 5.4 2.8 3.8 - 4.3
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่) 23.0 13.2 5.8 4.5 6.0

ภาคเอกชน 20.9 14.4 2.9 1.9 4.0
ภาครัฐ 31.6 8.9 18.8 14.8 13.8

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่) 12.4 6.8 3.8 3.0 2.6
ภาคเอกชน 12.4 6.7 4.4 2.4 2.5
ภาครัฐ 12.5 7.5 2.9 5.8 3.6

มูลคาการสงออกสินคา 18.2 3.1 4.5 -1.9 5.0
ปริมาณ 17.0 2.5 4.1 -1.5 5.0

มูลคาการนําเขาสินคา 16.4 8.8 6.4 0.2 6.5
ปริมาณ 16.9 7.1 8.4 3.3 7.8

ดุลบัญชีเดินสะพัด ตอ GDP (รอยละ) 0.2 0.8 0.0 -0.1 0.3
เงินเฟอทั่วไป 3.2 3.0 3.1 2.3 2.3 - 2.8
อัตราการวางงาน 0.5 0.7 0.7 0.8 0.7

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
การใชจายภาคครัวเรือน 

ในชวงไตรมาสท่ี 2 ของ ป พ.ศ. 2556 การใชจายภาคครัวเรือนขยายตัวรอยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากรอยละ 4.4 ใน
ไตรมาสกอน เนื่องมากจากฐานการขยายตัวที่สูงขึ้นและการลดลงของแรงสงจากมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก 
โดยคาใชจายในสินคาคงทนชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการจําหนายรถยนตนั่งจากการขยายตัวรอยละ 
121.8 ในไตรมาสกอนหนา เปนรอยละ 5.2 ในไตรมาสน้ี ในขณะที่ปริมาณการจําหนายจักรยานยนตหดตัวรอยละ 
8.1 เชนเดียวกับการบริโภคสินคาในหมวดอ่ืนๆ ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงตามรายไดเกษตรกรท่ียังฟน
ตัวอยางชาๆ และการลดลงของรายไดจากการสงออกในรูปเงินบาท ในขณะท่ีดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูที่ระดับ 72.8 ลดลงจากระดับ 73.8 ในไตรมาสกอนหนา  
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แผนภาพอัตราการเปล่ียนแปลงของการใชจายภาคครัวเรือนและดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจ ระหวางป พ.ศ. 2551 – ไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2556 

 
 
 
การคาสงคาปลีก 

ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2556 ดัชนีการคาปลีกขยายตัวรอยละ 0.5 จากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอนหนา โดยเปนการชะลอตัวในเกือบทุกหมวดตามการชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะ
การคาในหมวดอาหารและเครื่องด่ืม รถยนตและเช้ือเพลิง และเคร่ืองจักรและอุปกรณ สอดคลองกับการปรับตัว
ลดลงของดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค การฟนตัวอยางชาๆ ของรายไดเกษตรกร และการหดตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม การคาปลีกของหางสรรพสินคายังขยายตัวไดตอเนื่อง โดยดัชนีการคาปลีก
สําหรับหมวดหางสรรพสินคามีการเติบโตประมาณรอยละ 5.4 ในชวงเวลาดังกลาว  

 

ตารางแสดงอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีคาสงคาปลีก ระหวาง ป พ.ศ. 2544 – 5 เดือนแรกของ ป พ.ศ. 2556 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% YOY) 

พ.ศ. 
2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ทั้งป ทั้งป ครึงป
แรก 

ครึ่งป
หลัง 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส 
4 

5 เดือน
แรก 

ไตรมาส 
1  

เม.ย. – 
พ.ค. 

ดัชนีคาปลีก 11.1 18.3 8.1 16.9 8 16.7 14.3 36.8 8.0 9.9 0.5
อาหารและเคร่ืองด่ืม -13.1 -16.3 -50.2 -20.6 -50.2 -20.6 -9.6 45.7 81.8 99 57.3
รถยนตและเช้ือเพลิง 1.2 28.9 10.4 27.4 10.4 27.4 23.2 62.2 9.9 14.1 3.8
หางสรรพสินคา 6.8 8.8 7.5 8.5 7.5 8.5 9.6 11.2 4.8 4.4 5.4

ดัชนีคาสง 17.3 20 19.4 22.6 19.4 22.6 7.9 32.4 6.7 11.4 -0.4
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อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(% YOY) 

พ.ศ. 
2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ทั้งป ทั้งป ครึงป
แรก 

ครึ่งป
หลัง 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส 
4 

5 เดือน
แรก 

ไตรมาส 
1  

เม.ย. – 
พ.ค. 

วัตถุดิบการเกษตร/สัตว 11.6 -12.8 -18.3 -15.8 -18.7 -16.6 -15.7 1.8 -0.9 -1.9 0.7
เช้ือเพลิง 9.7 16 16.4 7.5 16.3 7.4 16.6 24.2 4.4 6.7 1.0
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 6.3 18.6 5.9 21.0 5.7 20.8 10.7 42.1 17.3 26.7 3.8

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

แนวโนมเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2556 

เศรษฐกิจไทยในชวงคร่ึงหลังของปมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากคร่ึงปแรก เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวจาก
ไตรมาสกอนหนารอยละ 1.7 (% QoQ sa.) โดยมีสาเหตุสําคัญจาก (1) การลดลงของแรงสงจากมาตรการคืน
ภาษีใหกับผูซื้อรถยนตคันแรกซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอน
หนา (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการแข็งคาของเงินบาทสงผลใหปริมาณการสงออกลดลง รวมท้ัง
สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการสงออกหดตัว (3) การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณในไตรมาสท่ี 
1 ของปงบประมาณ 2556 อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ี 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกับไตรมาส
กอนหนาหดตัวชาลงรอยละ 0.3 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นของพลวัตรทางเศรษฐกิจ เม่ือรวมกับแนวโนม
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและมาตรการรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาครัฐคาดวาจะสงผล
ใหเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังปรับตัวดีขึ้นจากคร่ึงปแรก  

อยางไรก็ตาม เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเศรษฐกิจไทยในชวงคร่ึงปหลังยังคงมีแนวโนมที่จะขยาย
ตัวอยางชาๆ เนื่องจาก (1) ฐานการขยายตัวที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในชวงไตรมาสสุดทายของป พ.ศ. 2555 (2) แรง
ขับเคล่ือนจากภาคการสงออกยังคงมีแนวโนมที่จะอยูในระดับตํ่าตามขอจํากัดดานการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะความลาชาในการฟนตัวของเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซน และเศรษฐกิจจีนซ่ึงยังอยูในชวงของการ
ปรับตัวตอปญหาเสถียรภาพในระบบการเงินซ่ึงแนวโนมที่จะสงผลใหเศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑตํ่ากวา
คาดการณ (3) แมวาคาเงินบาทจะเร่ิมออนคามากขึ้นในชวงปลายไตรมาสที่ 2 และในชวงคร่ึงหลังของป พ.ศ. 
2556 แตหากเปรียบเทียบกับในชวงกอนวิกฤติการณเศรษฐกิจและการเงินในสหรัฐฯ คาเงินบาทยังคงแข็ง
คาประมาณรอยละ 7 และรอยละ 18.4 เม่ือเทียบกับเงินดอลลาร สรอ. และเงินยูโร ตามลําดับ นอกจากนั้น Real 
Effective Exchange Rate ในเดือนมิถุนายนยังคงแข็งคาจากคาเฉล่ียในชวงคร่ึงหลังของป พ.ศ. 2555 รอยละ 
4.6 เงื่อนไขดังกลาวยังมีแนวโนมที่จะสรางแรงกดดันตอขีดความสามารถในการแขงขันดานราคาและยังเปน
ปญหาความทาทายตอการขยายตัวของภาคการสงออกทั้งในระยะส้ันและในระยะปานกลาง โดยเฉพาะภายใต
แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในระยะปานกลาง (4) การลดลงของแรงสงจากกมาตรการคืนภาษีใหกับผู
ซื้อรถยนตคันแรก และ (5) แนวโนมความลาชาของการดําเนินการตามแผนการลงทุนที่สําคัญของภาครัฐ เม่ือรวม
กับการขยายตัวตํ่ากวาการคาดการณในครึ่งปแรก คาดวาจะทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปตํ่ากวา
ประมาณการคร้ังที่ผานมา 

ที่มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีกและคาสงของประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 

กลุมศูนยการคาและหางสรรพสินคา 

ป พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2556  ผูประกอบการในกลุมนี้ ยังคงเดินหนาพัฒนาโครงการใหม ทั้งใน
กรุงเทพและตางจังหวัด โดยมีศูนยการคาขนาดใหญเปดใหม ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง ศูนยการคาเมกะ บางนา และศูนยการคาเกตทเวยเอกมัย และการปรับปรุง
ศูนยการคาขนาดใหญ เชน ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นอกจากนี้ยังมีโครงการศูนยการคาที่อยูระหวาง
การพัฒนาอีกจํานวนหน่ึงที่มีกําหนดแลวเสร็จระหวางป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 อาทิ ศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็ม
บาสซ่ี และศูนยการคาดิเอ็มโพเรียม II รวมไปถึงโครงการปรับปรุงศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา บางนา และเดอะ
มอลล บางแค 

สําหรับพื้นที่ตางจังหวัด มีศูนยการคาขนาดใหญเปดใหม ไดแก หางสรรพสินคาโรบินสัน สุพรรณบุรี  และ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  นอกจากน้ี ในปจจุบันมีโครงการสําคัญที่อยูระหวางกอสรางคือ 
ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล  หาดใหญ   ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล  และศูนยการคาพรอมเมนาดา 
(Promenada) เชียงใหม เปนตน  

จากภาพรวมสภาวะตลาดและการแขงขันในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มีศูนยการคาขนาดใหญกระจายตัวอยูมากมาย ทําให
โอกาสทางธุรกิจในพ้ืนที่ดังกลาวมีคอนขางจํากัดในปจจุบัน ดังนั้นผูประกอบการจึงมุงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
จากแถบชานเมือง รวมถึงตลาดตางจังหวัดที่มีกําลังซื้อมากพอ การรุกไปยังตลาดใหมๆ เหลานี้ถือวาเปนโอกาส
ทางธุรกิจที่ดีเนื่องจากในตางจังหวัดโดยสวนใหญยังไมมีศูนยการคาขนาดใหญนอกเหนือจากหางคาปลีกขนาด
ใหญหรือไฮเปอรมารเก็ต และมีการเติบโตของกําลังซื้ออยางตอเนื่อง ดังนั้นศูนยการคาที่มีศักยภาพจะสามารถ
ตอบสนองความตองการทางดานรสนิยมและไลฟสไตลของผูบริโภคในทองถ่ินซ่ึงไฮเปอรมารเก็ตยังไมสามารถ
ตอบสนองไดอยางเพียงพอในปจจุบัน ผูประกอบการท่ีมีประสบการณในการพัฒนาและบริหารศูนยการคา มี
ความพรอมในเรื่องเงินทุน มีเครือขายรานคาอยูในกลุมธุรกิจ และมีความยืดหยุนในการปรับปรุงรานคาใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ จะมีขอไดเปรียบในการชวงชิงความเปนผูนําในการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพจะ
สามารถครอบครองตลาดไดในที่สุด 

ในดานการบริหารจัดการศูนยการคา กลยุทธทางการตลาดยังคงเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางย่ิงในการกระตุนให
ผูใชบริการมีการจับจายใชสอย ผูประกอบการไดนําการตลาดในรูปแบบตางๆ มาใชในการดึงดูดกลุมเปาหมาย 
ตลอดจนสรางประสบการณของผูใชบริการท่ีมีความคาดหวังใหมๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การตลาดเหลานี้
นอกจากจะชวยกระตุนการเขาใชบริการ (Traffic) และการจับจายใชสอยแลว ยังชวยสรางประสบการณใหมๆ 
ใหกับผูใชบริการซ่ึงสามารถนําไปสูการรักษาฐานผูใชบริการ (Customer Retention) และการสรางความ
จงรักภักดีของผูใชบริการ (Customer Loyalty) ในระยะยาว นอกเหนือจากการจัดอีเวนทเพื่อดึงดูดกลุมเปาหมาย
ใหมาใชบริการแลว ผูประกอบการยังมุงเนนการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการขายของรานคา (Sale Promotion) 
ควบคูไปกับการสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรวมจัดกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญเพื่อใหงบประมาณการตลาด
ที่มีจํากัดใชไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เคร่ืองมือดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคาตางๆ และส่ือทางสังคม 
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(Social Media) ถูกนํามาใชมากขึ้นเพื่อรักษาฐานผูใชบริการและกระตุนการจับจายใชสอย โดยการส่ือสารกับ
ผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีสิทธิพิเศษสําหรับผูใชบริการในโอกาสตางๆ  

จากเหตุการณอุทกภัยในชวงปลายป พ.ศ. 2554 ทําใหผูบริโภคไดมีการใชจายเพื่อซื้อสินคาเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 
2555 ในหลายๆ หมวด โดยเฉพาะสินคาก่ึงคงทน เชน เคร่ืองใชในครัวเรือน เส้ือผา และรองเทา เพื่อทดแทนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณดังกลาว ซึ่งสงผลในทางบวกตอผูประกอบการในกลุมนี้ ในชวงป พ.ศ. 2555 – 
พ.ศ. 2558 ผูประกอบการกลุมศูนยการคาและหางสรรพสินคามีแผนท่ีจะขยายสาขาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนไทยกับพมา ลาว และกัมพูชา เนื่องจากการเปดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 
2558 จะชวยขยายโอกาสทางการคาในบริเวณดังกลาว ผูประกอบการจะตองเตรียมความพรอมเพื่อจะรองรับ
ความตองการของนักทองเที่ยวอาเซียนและนานาชาติที่คาดวาจะเดินทางเขามาใชจายในประเทศไทยมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกันผูประกอบการมีแนวโนมที่จะไดรับแรงกดดันจากการแขงขันที่สูงขึ้นจากคูแขงตางชาติซึ่งจะสามารถ
ขยายธุรกกิจเขามาในประเทศไทยไดงายขึ้น ดังนั้นผูประกอบการท่ีสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงเหลานี้ได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะสามารถใชประโยชนจากโอกาสทางการคาที่มากขึ้นไดอยางสูงสุด 

กลุม Community Mall และ Lifestyle Mall 

โครงการในกลุมนี้มีการขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งในใจกลางเมือง ชานเมือง หรือปริมณฑล ตามพฤติกรรม
ผูบริโภคในปจจุบันที่ตองการความสะดวกสะบายในการเดินทางและการทํากิจกรรมตางๆ ในชิวิตประจําวันใน
บริเวณใกลเคียงชุมชนที่พักอาศัยอยู โดยแนวทางการพัฒนาโครงการประเภทนี้ จะใหความสําคัญกับการเลือก
ทาํเลที่ต้ังที่ใกลชิดชุมชน การออกแบบโดยมุงเนนใหมีความร่ืนรมยนาพักผอนและมีเอกลักษณสวยงาม ตลอดจน
การใชแมเหล็กที่หลากหลายในการดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ อาทิ รานอาหาร รานเบเกอร่ี ซุปเปอรมารเก็ต 
สถานเสริมความงาม โรงเรียนกวดวิชา รานหนังสือ รานขายยา ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมความตองการหลักๆ 
ของผูใชบริการทั้งในแงการพักผอน การจับจายใชสอย และการพบปะสังสรรค  

ในป พ.ศ. 2555 โครงการในกลุมนี้ ยังคงไดรับกระแสความสนใจจากกลุมผูประกอบการในหลายๆ ธุรกิจ
นอกเหนือจากธุรกิจคาปลีก โดยมีการลงทุนจากท้ังกลุมทุนอสังหาริมทรัพย และกลุมทุนอื่นๆ ที่มีที่ดินอยู โดยจะมี
ทั้งรูปแบบที่พัฒนาศูนยการคาขนาดยอม (Community Mall) อยางเดียวหรือโครงการรูปแบบผสม (Mixed-Use 
Development)  การพัฒนาศูนยการคาขนาดยอมพรอมๆ กับโครงการท่ีพักอาศัยขนาดใหญ หรือการพัฒนาเปน
เฟสตอเนื่องเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับโครงการอสังหาริมทรัพยที่กอสรางไปแลว การพัฒนาศูนยการคาในกลุมนี้
ไมตองอาศัยพื้นที่มากเหมือนไฮเปอรมารเก็ตหรือศูนยการคาขนาดใหญ จึงทําใหมีโอกาสหาทําเลที่ต้ังไดงายและ
ใกลชิดชุมชนมากกวา นอกจากน้ีศูนยการคาขนาดยอม (Community Mall) ในปจจุบันยังครอบคลุมแทบทุก
กลุมเปาหมายตั้งแตผูบริโภคที่มีรายไดระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงพรีเม่ียมอีกดวย โครงการสําคัญที่เปดตัวในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2554 – ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2556 ไดแก เรนฮิลล เดอะ วอลค เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท เดอะ
พรอมานาด รามอินทรา เพียวเพลส, จตุจักรกรีน อินท-อินเตอรเซค ทอนซุงอเวนิว ธัญญะปารค ศรีนครินทร เสนา
เฟสต เจริญนคร นวมินทร Festival Walk เปนตน โดยกระแสศูนยการคาขนาดยอม (Community Mall) นี้ได
แพรกระจายไปยังตางจังหวัดอยางรวดเร็ว โดยผูประกอบการทองถ่ินไดทยอยพัฒนาโครงการลักษณะน้ีมากขึ้น
เร่ือยๆ สําหรับหัวเมืองสําคัญที่มีการขยายการลงทุน ไดแก ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแกน และประจวบคีรีขันธ 
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ในอนาคตศูนยการคากลุมนี้จะยังมีการเพิ่มจํานวนอยางตอเนื่อง และยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวไดอีกมาก โดยใน
ป พ.ศ. 2556 คาดวาศูนยการคาขนาดยอม (Community Mall) จะมีการขยายตัวในแงของพื้นที่ขึ้นมาเปนอันดับ
หนึ่ง แทนท่ีหางคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket)  ซึ่งทําใหการแขงขันในกลุมนี้ รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้
ผูประกอบการหางคาปลีกขนาดใหญ  (Hypermarket) ยังเร่ิมการปรับรูปแบบ ลดขนาดและเพิ่มความเปน
ศูนยการคามากขึ้น ผูประกอบการศูนยการคาขนาดยอม (Community mall) ตองมีการปรับตัวมากขึ้นเพื่อสราง
ความแตกตางและตอบโจทยความตองการของผูบริโภคอยางลงตัวอยูเสมอ ไมวาจะเปนการปรับปรุงและขยาย
โครงการ การดึงรานคาใหมเพื่อสรางความแตกตาง การมีรานแมเหล็กประเภทตางๆ ที่ครบถวนทุกมิติความ
ตองการของผูใชบริการ การรักษาฐานลูกคาประจําและขยายฐานลูกคาใหเติบโตอยางตอเนื่อง การบริหาร 
Facility ตางๆ ที่ตองอาศัยความชํานาญในการดูแลรักษา ภายใตตนทุนแรงงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต ทั้งหมดลวน
เปนความทาทายของผูประกอบการกลุมนี้  

กลุมหางคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket) และ รานสะดวกซื้อ (Convenience Store)  

เนื่องจากขอจํากัดทางดานกฎหมายผังเมืองโดยเฉพาะการกําหนดโซนนิ่งในการขยายสาขาขนาดใหญในรูปแบบ
ไฮเปอรมารเก็ต ในป พ.ศ. 2555 ผูประกอบการกลุมนี้ยังคงมุงเนนกลยุทธ Multi Format โดยการพัฒนารูปแบบ
โครงการท่ีหลากหลายทั้งที่เปน หางคาปลีกขนาดใหญเพียงอยางเดียว รูปแบบผสมผสานระหวางหางคาปลีกและ
ศูนยการคาขนาดยอม และ รูปแบบรานคาขนาดเล็กในลักษณะใกลเคียงกับรานสะดวกซ้ือ เพื่อเพิ่มความยืดหยุน
ในการรุกเขาสูตลาด ในสวนของกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขาย ผูประกอบการกลุมนี้ไดเร่ิมเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํา
ตลาด จากท่ีเคยมุงเนนแคเร่ืองราคาถูก โปรโมช่ันลดแลกแจกแถม และการจัดการตัวสินคา เปนการให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการพฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูใชบริการโดยใชโปรแกรมลูกคาสัมพันธผาน
บัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของหาง มีการแบงแยกกลุมของผูใชบริการอยางชัดเจน ทั้งกลุมที่ใหความสําคัญกับ
เร่ืองราคา กลุมที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และกลุมที่ใหความสําคัญกับการบริการ เพื่อที่จะ
บริหารลูกคาที่มีความตองการแตกตางกันอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผูประกอบการใน
กลุมนี้ยังมุงสรางความม่ันใจในเร่ืองคุณภาพ พรอมทั้งการการันตีความพอใจ โดยการสื่อสารกับผูบริโภคผานทาง
ส่ือหลัก ทั้งโทรทัศน หนังสือพิมพ และ Direct Mail เพื่อประชาสัมพันธโปรโมช่ันที่มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง
และรวดเร็วจาการทํา Benchmark Campaign อยางเขมขน  

นอกเหนือจากกลยุทธดังกลาว ผูประกอบการกลุมนี้ยังเร่ิมรุกสูตลาดในระดับบนกวากลุมผูใชบริการหางคาปลีก
ขนาดใหญโดยการเปดรานคาปลีกในรูปแบบ “เอ็กซตรา” ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งในดานภาพลักษณ คุณภาพของ
สินคา และการใหบริการ เพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการกลุมดังกลาวที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ
ระดับพรีเม่ียม  

โดยภาพรวม ผูประกอบการกลุมหางคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket) และรานคาปลีกซูเปอรมารเก็ต ไดมุงเนน
การพัฒนารานคาในขนาดเล็กลงในรูปแบบรานสะดวกซื้อก่ึงซูเปอรมารเก็ต หรือที่เรียกวา ซูเปอรคอนวีเนียนสโตร 
(Super Convenient Store) และรานสะดวกซื้อ (Convenient Store) เชน โลตัส เอ็กซเพรส (Lotus Express) มินิ 
บิ๊กซี (Mini BigC)  ท็อปส เดล่ี (Tops Daily) ซีพี ฟูด มารเก็ต (CP Food Market) และแม็กซแวลู (Max Value) 
โดยมีการขยายสาขาอยางตอเน่ืองทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักตางจังหวัด เพื่อรองรับความตองการของ
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ผูบริโภคในยานที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟา และในชุมชนที่เกิดใหม ภายในปที่
ผานมา แนวโนมธุรกิจในอนาคตคาดวาผูประกอบการกลุมนี้จะเริ่มเจาะตลาดหัวเมืองรองในตางจังหวัดและมีการ
ขยายสินคาในกลุมอาหารมากขึ้น  

 
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับ 5 ของประเทศ โดยมีประชากรประมาณ 1.66 ลานคน 
(ขอมูลกรมการปกครองลาสุด ป พ.ศ.  2555) คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 27 ของประชากรท้ังหมดในภาคเหนือ 
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหมมีมหาวิทยาลัยจํานวน 7 แหง และมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 แหง ซึ่งมี
นักศึกษารวมกันประมาณ 97,800 คน (ขอมูลกระทรวงศึกษาธิการลาสุด ป พ.ศ. 2553) ทําใหจังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลางทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ที่สําคัญในภาคเหนือของประเทศไทย 

แผนภาพแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด 10 อันดับแรก ณ ส้ินป พ.ศ. 
2555 

 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

สําหรับดานการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหมมีผูมาเยือนรวมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติประมาณ 
6.57 ลานคน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5.66 ลานคนในป พ.ศ. 2554 และมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 53,000 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณ 43,070 ลานบาทในป พ.ศ. 2554 ซึ่งสูงเปนอันดับที่ 4 ของประเทศไทยรองจาก
กรุงเทพฯ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี หากพิจารณาจํานวนผูโดยสารขาเขา ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
จํานวนผูโดยสารขาเขามีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 โดยภายในป พ.ศ. 2555 
มีจํานวนผูโดยสารเดินทางขาเขากวา 2.21 ลานคน 
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แผนภาพแสดงจํานวนผูโดยสารขาเขา ณ ทาอากาศยานเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2549 – ชวง 9 เดือน
แรกป พ.ศ. 2556 
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 9 เดือนแรก 25559 เดือนแรก 2

(ลานคน)

ที่มา: บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดต้ังแตป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554 เทากับรอยละ 7.3 ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศท่ีอัตรารอยละ 4.0 ในชวงเวลาเดียวกัน กลาวคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม สูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียของทั้งประเทศ ดวยเหตุขางตน ทําใหจังหวัดเชียงใหม
เปนจังหวัดที่มีรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนในระดับที่สูง ดังจะเห็นไดจากอัตรารายไดเฉล่ียตอครัวเรือนในป พ.ศ. 
2554 เทากับ 18,323 บาทเดือนตอครัวเรือน  

แผนภาพผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ  ราคาประจําป  (Gross provincial product : GPP) จังหวัด
เชียงใหม และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทย 
ระหวางป พ.ศ. 2545 – ป พ.ศ. 2554 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปีจังหวัดเชียงใหม 
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แผนภาพรายไดเฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน จังหวัดเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2537 – ป พ.ศ. 2554 

 ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีกของจังหวัดเชียงใหม 

จากการที่จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนประชากรอาศัยอยูมาก มีจํานวนนักทองเที่ยวคอนขางสูงเม่ือเทียบกับจังหวัด
อื่นๆ และมีการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายไดเฉล่ียตอครัวเรือน อยู
ในระดับที่นาพอใจ สงผลใหเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีศักยภาพดานพาณิชยกรรม และการคาปลีก 
ในการวิเคราะหอุตสาหกรรมคาปลีกในจังหวัดเชียงใหม บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัดไดแบงประเภท
พื้นที่คาปลีกสมัยใหมตามเกณฑดานแหลงที่มาของรายได ออกเปน 3 รูปแบบ ประกอบดวย  
1.  โครงการศูนยการคา หมายถึง โครงการที่มีรายไดคาเชาที่เรียกเก็บจากรานคาตางๆ ภายในศูนย 
2.   โครงการไฮเปอรมารเก็ต หมายถึง โครงการที่มีรายไดหลักจากการขายสินคา/สวนแบงกําไรจากสินคาที่

จําหนายภายในศูนย และมีรายไดบางสวนจากการใหเชาพื้นที่คาปลีกภายในศูนย 
3.  โครงการประเภทอื่นๆ หมายถึง โครงที่ไมใชโครงการศูนยการคาและไฮเปอรมารเก็ต เชน โครงการเอาท

เล็ตและโครงการที่เปนตลาดเฉพาะกลุม เปนตน 
ในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่คาปลีกหลักๆ จํานวน 16 โครงการ แบงเปนโครงการศูนยการคา 4 โครงการ 
โครงการไฮเปอรมารเก็ต 8 โครงการ และโครงการประเภทอื่นๆ 4 โครงการ รวมพื้นที่เชาทั้งส้ินไมตํ่ากวา 361,000 
ตารางเมตร 
 

ตารางแสดงขอมูลของโครงการพ้ืนที่คาปลีกสมัยใหมของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน 

โครงการ ทําเลที่ตั้ง พื้นที่ใหเชาโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

โครงการศนูยการคา 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต อําเภอเมือง 71,777 
กาดสวนแกว อําเภอเมือง 160,000 
พันธุทพิยพลาซา อําเภอเมือง 30,000 
เดอะ พลาซา อําเภอเมือง 7,000 
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โครงการ ทําเลที่ตั้ง พื้นที่ใหเชาโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

รวม 268,777 
โครงการไฮเปอรมารเก็ต 
โลตัส กาดคําเที่ยง อําเภอเมือง 13,504 
แมคโคร แมริม อําเภอแมริม 7,000 
แมคโคร หางดง อําเภอหางดง 8,500 
แมคโคร เชียงใหม อําเภอเมือง 11,000 
บ๊ิกซี เอ็กซตรา เชียงใหม อําเภอเมือง 15,000 
บ๊ิกซี หางดง อําเภอหางดง 10,000 
บ๊ิกซี หางดง 2 อําเภอหางดง 6,000 
บ๊ิกซี อารีนา อําเภอดอกจ่ัน ไมมีขอมูล 
รวม ไมต่ํากวา 71,004 
โครงการประเภทอ่ืนๆ 
กาดฝร่ัง (ริมปง) อําเภอหางดง 6,000 
อินเด็กซ ลิฟว่ิง มอลล อําเภอเมือง 16,000 
มีโชคพลาซา (ริมปง) อําเภอเมือง ไมมีขอมูล 
นวรัตน (ริมปง) อําเภอเมือง ไมมีขอมูล 
รวม ไมต่ํากวา 22,000 

ที่มา: สื่อทางอินเตอรเน็ท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และขอมูลภายในบริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด 

จากขอมูลขางตนพบวาโครงการสวนใหญต้ังอยูอยูที่อําเภอเมือง ซึ่งเปนศูนยกลางของจังหวัดเชียงใหมและมีกลุม
ลูกคาที่มีกําลังในการจับจายใชสอยสูง นอกจากน้ัน ยังพบวาศูนยการคาเปนรูปแบบของพื้นที่คาปลีกสมัยใหมที่
ไดรับความนิยมสูงสุด 

สําหรับอุปทานในอนาคต ระหวางป พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 มีโครงการพื้นที่คาปลีกสมัยใหมที่วางแผนจะเปด
ดําเนินการอีกไมตํ่ากวา 10 โครงการ ซึ่งจะสงผลใหพื้นที่เชาของโครงการคาปลีกสมัยใหมเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวา 
445,000 ตารางเมตร โดยโครงการขนาดใหญที่วางแผนจะเปดดําเนินการ ไดแก เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม เมญา 
พรอมเมนาดา เชียงใหมแพล็ตตินั่มแฟช่ันเซ็นเตอร แอลแอนดเอชชอปปงเซ็นเตอร และเดอะฮาเบอร เปนตน ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของอุปทานดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของกําลังซื้อตอ
ครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง ดึงดูดใหผูประกอบการโครงการพ้ืนที่คาปลีกเขามาพัฒนา
โครงการเพื่อรองรับความตองการในการจับจายใชสอยที่เพิ่มขึ้น 

ตารางแสดงขอมูลของโครงการพ้ืนที่คาปลีกสมัยใหมในจังหวัดเชียงใหมที่คาดวาจะเปดดําเนินกจิการ
ในระหวางป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 

โครงการ ทําเลที่ตั้ง 
พ้ืนที่ใหเชาโดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม อําเภอเมือง 46,500 
พรอมเมนาดา อําเภอเมือง 51,736 
เชียงใหม แพล็ตตินั่ม แฟช่ัน เซ็นเตอร อําเภอเมือง ไมมีขอมูล 
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โครงการ ทําเลที่ตั้ง 
พ้ืนที่ใหเชาโดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
เมญา อําเภอเมือง 35,000 
แอลแอนดเอช ชอปปงเซ็นเตอร อําเภอสันทราย ไมมีขอมูล 
เดอะฮาเบอร อําเภอเมือง ไมมีขอมูล 
กรีนพลัสมอลล 2 อําเภอเมือง ไมมีขอมูล 
สตาร เอวีนิว อําเภอเมือง 5,000 
@Curve อําเภอเมือง 3,250 
The Chill park  อําเภอหางดง 1,800-2,000 
วี คอมมูนิต้ี มอลล อําเภอเมือง 1,000 

ที่มา:  สื่อทางอินเตอรเน็ท  และจากการสอบถามจากผูประกอบการ 

ในดานอุปสงคการเชาพื้นที่ศูนยคาปลีกในจังหวัดเชียงใหม บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด มีความ
คิดเห็นวาปริมาณอุปสงคจะยังคงอยูในระดับที่สูง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม 
ประกอบกับการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวและนักธุรกิจจากตางประเทศที่คาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community)  

ทั้งนี้คาดวา อุปทานใหมที่กําลังจะเกิดขึ้นจะถูกรองรับโดยการเพิ่มขึ้นของอุปสงค ซึ่งนาจะสงผลใหแนวโนมอัตรา
คาเชาโดยทั่วไปอยูในระดับที่คงตัว หรือมีการปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ดี การกําหนดอตัราคาเชานั้น จะขึ้นอยูกับกับ
ทําเลที่ต้ัง ประเภทของโครงการพ้ืนที่คาปลีกสมัยใหม ความเปนที่นิยมของโครงการพื้นที่คาปลีกสมัยใหม 
ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร และองคประกอบประการอื่นๆ 

3.6  จุดเดนของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

ทําเลที่ต้ัง 

การเดินทางมายังโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต สามารถทําไดโดยสะดวก เพราะโครงการดังกลาว
ต้ังอยูบนถนนมหิดลซ่ึงเปนถนนสายหลักแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหมและเปนยานชุมชนและธุรกิจที่สําคัญ 
รวมถึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเขาถึง นอกจากนี้ ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา ภาคเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหมมีการเติบโตอยางตอเน่ือง จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ รวมถึงการขยายตัว
ของภาคธุรกิจทองเที่ยว คาดวา การขยายตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงการที่ประเทศไทย
จะเขารวมเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะย่ิงทําใหภาค
ธุรกิจของประเทศไทย รวมถึงภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับพมา และเปนเมือง
ทองเที่ยวท่ีสําคัญมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต  
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การกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนศูนยการคาที่มีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall) 
และใหญที่ สุดแหงหนึ่งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรับลูกคาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โครงการ
ศูนยการคาดังกลาว ประกอบดวยหางสรรพสินคาโรบินสัน (ซึ่งต้ังอยูบนพื้นที่ใหเชาที่กองทุนรวมไมไดเขาลงทุนใน
คร้ังนี้) โรงภาพยนตรจํานวน 7 โรง อาคารอเนกประสงค (Multipurpose Hall) รานอาหาร รานคาปลีก (สินคา
แฟช่ัน สินคาอิเล็กทรอนิกส รานหนังสือ) และโซนสินคาหัตถกรรมพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือใหเลือก
อยางครบครันและสะดวกสบาย มีความหลากหลายในดานสินคาและบริการ โดยรานคาในศูนยการคาดังกลาวได
ถูกจัดสัดสวนประเภทผูเชา (Tenant Mix) และจัดแบงพื้นที่เชา (Zoning Arrangement) อยางเหมาะสม เพื่อชวย
ดึงดูดใหมีผูเขามาใชบริการในศูนยการคาอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหมีผูบริโภคเขามาใชบริการศูนยการคาดังกลาว
เปนจํานวนมากในแตละป  ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจของผูประกอบการรายอ่ืนๆ ซึ่งเปนผูเชาพื้นที่ของอาคาร
ศูนยการคา ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีอัตราการเชาพื้นที่สูงอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการ
เชาเฉล่ียในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) อยูที่รอยละ 99.4 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณบริหารศูนยการคายาวนานกวา 30 ป และบริหาร
ศูนยการคามากกวา 20 แหง รวมถึงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต (ซึ่งบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) บริหารโครงการมาตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539) จะไดรับการแตงต้ังจากกองทุนรวมใหทําหนาที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 

 

3.7 กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุน  

เปาหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยาง
สมํ่าเสมอและการเพ่ิมมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยบริษัทจัดการและผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจะมีกลยุทธในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

3.7.1  กลยุทธการบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุน (Mall Management Strategy) 

เพื่อตอบสนองตอความตองการของรานคาและลูกคาอยางแทจริง การบริหารศูนยการคาจะมุงเนนการ
สรางมูลคาเพิ่มของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนโดยการเสริมสรางความครบถวนและ
หลากหลายของรานคา และความแข็งแกรงทางการตลาด และการบริหารศูนยการคา เพื่อผลักดันให
เกิดการขยายตัวทางธุรกิจในศูนยการคาและสงผลใหคาเชาพื้นที่เติบโตควบคูกันไปได ตลอดจนการ
ควบคุมเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้  
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ความครบถวนและหลากหลายของรานคา (Merchandizing Mix)  

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตลาดและขอมูลลูกคาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปรับเปล่ียนสัดสวนประเภทของ
รานคาภายในศูนยการคาอยางเหมาะสมตอความตองการของลูกคา ควบคูไปกับการสรรหารานคา
ใหมๆ จากทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อยกระดับใหศูนยการคามีความทันสมัยและสราง
ประสบการณใหมๆ ใหกับลูกคา 

กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)  

ดําเนินกลยุทธทางการตลาดโดยมุงเนนในการดึงดูดลูกคาเปาหมายใหเขามาใชบริการ ผลักดันยอดขาย
ใหกับรานคา และสรางสรรคประสบการณที่ ดีใหแกลูกคาโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่
สอดคลองกับกลยุทธดังกลาว โดยอาศัยขอมูลจากการวิจัยตลาด และทํางานรวมกับหางสรรพสินคา 
บริษัทในเครือเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ ซึ่งดําเนินควบคูไปกับการจัดกิจกรรมที่มีความโดด
เดน แปลกใหม สรางสรรค (Signature Events) ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการส่ือสารถึงลูกคาผานชองทางตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารและการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกภายในศูนยการคาอยางมีคุณภาพ (Quality and 
Services Excellence)  

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพการใหบริการสูมาตรฐานสากล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา และลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การ
พัฒนาระบบจอดรถ จุดประชาสัมพันธ และหองน้ํา เปนตน 

3.7.2 กลยุทธในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุน (Asset Enhancement Strategy) 

มุงเนนในการสรางผลตอบแทนเพิ่มเติมจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนโดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุน  ไดแก  การปรับผังพื้นที่และรานคา  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชประโยชนพื้นที่และการเพิ่มคาเชา รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงศูนยการคาเพื่อ
รักษาภาพลักษณที่ดีและความทันสมัยตอผูเชาและลูกคา 

3.7.3 กลยุทธในการสรางการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ่ืนเพ่ิม (Acquisition Growth 
Strategy) 

กองทุนรวมมุงเนนการแสวงหาโอกาสใหการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการ
ลงทุนและมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของ
อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนในดานตางๆ เชน อัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย อัตราการเชาพื้นที่
และลักษณะผูเชา ทําเลท่ีต้ัง โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม สภาพท่ีดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาส่ิงแวดลอม 
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สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 นั้น ในกรณีที่กองทุนรวมไดรับอนุมัติจาก 
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมตอไปได และ CPN ตกลงที่จะแจง
เงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต นี้ใหกองทุนรวมทราบอยางนอย 9 เดือนกอนวันที่สัญญาเชาปจจุบันครบกําหนด 
โดย CPN และ/หรือ บริษัทที่ CPN เปนผูมีอํานาจควบคุม ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of 
First Refusal) แกกองทุนรวมในการพิจารณาซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
อยางไรก็ดีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที่จะไมใหสิทธิในการปฏิเสธกอน 
(Right of First Refusal) แกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พนจากการทํา
หนาที่ ผูบ ริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  ทั้งนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบั ติของ
อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนในดานตางๆ เชน อัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย อัตราการเชาพื้นที่
และลักษณะผูเชา ทําเลท่ีต้ัง โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม สภาพท่ีดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาส่ิงแวดลอม  

นอกจากน้ี กองทุนรวมมีความประสงคที่จะลงทุนระยะยาวในอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ดี หากใน
อนาคตอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีขอจํากัดในการสรางรายไดหรือการเติบโต บริษัทจัดการ
อาจจะพิจารณาขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการ
ขายไปใชลงทุนในอสังหาริมทรัพยใหมที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงกวา 

 

3.8 ความเส่ียงในการลงทุน 

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียง ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนี้อยาง
รอบคอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดขางทายนี้กอนตัดสินใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม 

ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมหรือ
ราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้แลวยังอาจมีปจจัย
ความเส่ียงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวมไมอาจทราบไดในขณะน้ีหรือเปนความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะน้ีวาไม
เปนสาระสําคัญ แตความเส่ียงดังกลาวอาจเปนปจจัยความเส่ียงที่มีนัยสําคัญตอไปในอนาคต ความเส่ียง
ทั้งหลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้และความเส่ียงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการในการปองกันความเส่ียง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเส่ียงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวา กองทุน
รวมจะดําเนินมาตรการในการปองกันความเส่ียงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยัน
วาความเส่ียงตางๆ ตามท่ีระบุในโครงการฉบับนี้จะลดลงหรือทําใหหมดไป ทั้งนี้ เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ 
ความสามารถในการลดความเส่ียงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 
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ขอความในลักษณะท่ีเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ 
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เปนตน เปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือ
คาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจอาจเปนขอมูลที่รวบรวมมาจากขอมูลที่มีการ
เปดเผยหรือจากส่ิงพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมอาจไมสามารถตรวจสอบหรือ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวได 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนผลตอบแทนในระยะยาว ผูลงทุนจึงไมควร
คาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนในระยะส้ัน นอกจากน้ัน ราคาเสนอขายของหนวยลงทุนกับมูลคาของหนวย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ่าลงหรือสูงขึ้น ผูลงทุนอาจไมไดรับคืนตนทุนในการลงทุน ดังนั้น ผูที่ประสงคจะซ้ือ
หนวยลงทุนจึงควรปรึกษาท่ีปรึกษาที่เก่ียวของเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
รวมกอนตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุน 

3.8.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน 

ความเส่ียงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการลงทุน 

กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย
นั้นๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผูประเมิน
คาทรัพยสิน และ รายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ  อยางละเอียด อยางไรก็ตาม การกระทํา
ดังกลาวมิไดเปนการประกันวาอสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหายหรือความบกพรองที่อาจจะตอง
มีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซมเปนจํานวนที่สูงกวาที่มีการเปดเผยในหนังสือชี้ชวน รายงานของผู
ประเมินคาทรัพย สิน  และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ  ที่ ผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง 
เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยากหรือไมสามารถตรวจพบได 
เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการ
ตรวจสอบของท้ังประเมินคาทรัพยสิน และวิศวกร     

นอกจากนั้นแลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของ (Due Diligence) ของ
ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนรวมเกิดคาใชจายหรือ
ขอผูกพันที่เก่ียวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว  
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นอกจากน้ี รายงานการประเมินคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพยสินอาจมีขอบกพรองหรือไมถูกตอง 
เนื่องจากความบกพรองของทรัพยสินอาจยากที่จะตรวจสอบหรือตรวจพบได  

ความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปจจัย มหภาคอื่นๆ  

ศูนยการคาและอาคารสํานักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

นอกจากน้ีศูนยการคาและอาคารสํานักงานอาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ 
เชน การวางผังเมือง การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากร หรือการโยกยายของชุมชน อันอาจจะสงผล
กระทบตอกําลังซ้ือ หรือปริมาณผูมาจับจายในศูนยการคาหรือปริมาณความตองการพื้นที่ในอาคารสํานักงาน
ได        

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นเม่ือตองมีการปรับปรุงซอมแซมศูนยการคา 

ศูนยการคาแตละแหงจะตองซอมแซมและปรับปรุงศูนยการคาใหดูใหม ทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกคาอยูเสมอ เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการในศูนยการคาอยางตอเนื่อง โดย
ปกติการปรับปรุง หรือ การซอมแซมบํารุงรักษาประจําปจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีที่เปนการปรับปรุงซอมแซมใหญซึ่งเปนการปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลักษณ
ภายนอกและภายในศูนยการคาหรือเปนการเปล่ียนงานระบบสําคัญของศูนยการคา ซึ่งปกติจะดําเนินการทุกๆ 
10 - 15 ป และโดยทั่วไปศูนยการคาจะไมมีการหยุดดําเนินการในระหวางชวงการปรับปรุงนั้นๆ การปรับปรุงจะ
ดําเนินการเปนสวนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตองการปรับปรุงเทานั้น ดังนั้นผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมจะเกิดขึ้น
เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปรับปรุง เวนแต หากพิจารณาวาการปดศูนยการคาเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
จะเปนประโยชนมากกวาการทยอยดําเนินการเปนสวนๆ 

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงซอมแซมใหญในแตละคร้ัง ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด 
(มหาชน)) จะมีการวางแผนเพื่อใหเกิดผลกระทบตอรานคา และ ลูกคานอยที่สุด และจะตองศึกษาผลกระทบตอ
รายได และผลตอบแทนท่ีไดรับทุกคร้ังกอนดําเนินการ ทั้งนี้ การปรับปรุงซอมแซมใหญ ถือเปนส่ิงที่จําเปนใน
การประกอบธุรกิจศูนยการคา เพื่อรักษาภาพลักษณความทันสมัย และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของภาวะ
ตลาดอยูตลอดเวลา เพ่ือสรางความนาสนใจของศูนยการคา และตอบสนองความตองการของลูกคา  อันจะเปน
การเพิ่มจํานวนลูกคา ซึ่งก็หมายถึงการรักษาและเพิ่มรายไดและกระแสเงินสดใหกับกองทุนรวมไดในระยะยาว  

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการชําระหนี้จากคูสัญญาที่เก่ียวของ 

ในระหวางระยะเวลาการดําเนินการของกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในโครงการรวมถึงสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ 
กองทุนรวมมีความเส่ียงที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตรา
เงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และ
นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพล
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ตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม  ตลอดจนการลดลงของความตองการ
ของผูบริโภคซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา   

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผูเชา สงผลกระทบถึงการชําระคาเชา การตอสัญญาเชา หรือการยกเลิก
สัญญาเชากอนครบกําหนด ซึ่งลวนแตสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมทั้งส้ิน  

อยางไรก็ตามสัญญาเชาสวนใหญจะมีอายุ 3 ป ทําใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถปรับเปล่ียนรานคาใน
ศูนยการคาได นอกจากนี้ การทําสัญญาเชาทุกสัญญาจะมีการเรียกเก็บเงินประกันการเชาเปนมูลคาเทากับคา
เชา 3 - 6 เดือน ซึ่งสามารถใชนํามาชดเชยเปนรายไดของกองทุนรวมในกรณีที่ไมสามารถเรียกเก็บคาเชาจากผู
เชารายนั้นๆ ได  

ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเชาหลัก (Anchor Tenants) 

การมีผูเชาหลักเปนปจจัยหนึ่งในการดึงดูดลูกคาเพื่อใหมาซื้อสินคาและใชบริการภายในศูนยการคา เชน การมี
หางสรรพสินคา หรือโรงภาพยนตรการสูญเสียผูเชาหลักดังกลาวอาจทําใหความนาสนใจของศูนยการคาลดลง
และปริมาณผูซื้อสินคาและใชบริการลดนอยลง และอาจมีผลตอความสามารถในการรักษาอัตราการเชาพื้นที่
ของผูเชาประเภทอื่นๆ และรายไดคาเชาของศูนยการคาดวย 

ความเส่ียงอันเปนผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กองทุนรวมไมไดลงทุน 

เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมเปนการลงทุนในพื้นที่ของอาคารศูนยการคาบางสวน เชน การลงทุนใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา  เชียงใหม  กองทุนรวมไม ไดลงทุนในพื้นที่ที่ เปนสวนของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  และ /หรือ
หางสรรพสินคาโรบินสัน ทําใหกองทุนรวมไมไดเปนผูจัดหาประกันภัยรวมถึงใชสิทธิเรียกรองสําหรับการ
คุมครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังกลาว ดังนั้น  ในกรณี เกิดความเสียหายแกสวนของ
หางสรรพสินคาซ่ึงเปนพื้นที่ที่ติดกันกับพื้นที่ที่กองทุนรวมลงทุน ความเสียหายดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
กองทุนรวมในการจัดหารายได รวมถึงการใหเชาพื้นที่  การใหบริการของกองทุนรวมได ซึ่งกรณีเชนนี้ ถึงแม
กองทุนรวมจะไดจัดใหมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แลวก็ตาม แต
กองทุนรวมอาจจะไมไดรับคาชดเชยตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวเน่ืองจากการประกันภัยดังกลาวจะ
ครอบคลุมเฉพาะแตความเสียหายที่กระทบกับทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนเทานั้น  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 

ศูนยการคาที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
เก่ียวกับความตองการซื้อสินคาหรือรูปแบบการเลือกซ้ือสินคาซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจํานวนลูกคาที่มาซื้อสินคา
หรือใชบริการในศูนยการคาหากศูนยการคาไมสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบรานคาหรือภาพลักษณของ
ศูนยการคาไดทันตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว ดังนั้นศูนยการคาที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาว ผูบริหาร
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อสังหาริมทรัพยจะตองมีความเขาใจในเร่ืองของรูปแบบการใชชีวิตและการเปล่ียนแปลงของธุรกิจศูนยการคา
และตลาดคาปลีกเปนอยางดี และตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซมศูนยการคาใหสอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณ
ที่ต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวมแลว จะยัง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาซ้ือสินคาหรือใชบริการในโครงการของกองทุนรวมอยาง
ประเมินคาไมได  แมวาทางผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดเตรียมมาตรการปองกันภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการ
กอวินาศกรรมไวอยางรัดกุม ตลอดจนมีการฝกอบรมพนักงานที่เก่ียวของใหมีความรู  ความเขาใจ และทักษะใน
การอพยพผูคน และกองทุนรวมยังไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย 
และการกอวินาศกรรมไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแลวก็ตาม แตการกอสรางทรัพยสินที่เชาขึ้น
ใหม หรือการซอมแซมสวนที่ไดรับความเสียหายอาจมีคาใชจายสูงและใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ่ง
อาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดอยางมีนัยสําคัญตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว และมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดดําเนินการใหบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จัดใหมีการประกันความเส่ียงภัยในทรัพยสิน (All Risks Insurance) โดยกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามสัดสวนการครอบครองพ้ืนที่ทั้งหมดภายในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชนตามสัดสวนรายไดทั้งหมดภายในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน และการประกันการกอการ
ราย (Terrorism Insurance) โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ 
และ/หรือ รายไดทั้งหมดภายในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ กองทุนรวมยังไดจัดใหมีการประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
เพื่อปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรับผิดตอบุคคลภายนอกผูมาใชบริการในศูนยการคาดวย ซึ่ง
บริษัทจัดการเห็นวาการจัดใหมีการประกันดังกลาวขางตนมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากการประกัน
ความเส่ียงภัยในทรัพยสิน (All Risks Insurance) มีการกําหนดมูลคาทดแทนใหเพียงพอสําหรับการกอสราง
โครงการขึ้นใหม  (Replacement Cost) รวมทั้ งการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) มีการคุมครองที่ครอบคลุมคาเฉล่ียของรายไดตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเปนระยะเวลาสูงสุดที่
คาดวาจะตองใชในการดําเนินการกอสรางโครงการขึ้นใหม โดยที่มีการกําหนดมูลคาทดแทนดังกลาวในการตอ
กรมธรรมประกันภัยทุกป 

ทั้งนี้ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมี
นัยสําคัญจนไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงที่จะ
สรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมดวยคาใชจายรวมกัน ซึ่งผูใหเชา ไดแก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 ป นับแตเกิดความเสียหายดังกลาว โดยคาใชจายตางๆ ที่ใชในการกอสรางดังกลาวจะแบงกันตาม
สัดสวนพื้นท่ีที่ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แตไมเกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่กองทุน
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รวม และ/หรือผูใหเชาไดรับมาจากบริษัทประกันภัยแลวแตกรณี หากคาใชจายที่เก่ียวของกับการกอสราง และ/
หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชาดังกลาวมีจํานวนเกินกวาเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่คูสัญญาแตละฝายไดรับ 
กองทุนรวมมีทางเลือกที่จะ (1) รับผิดชอบคาใชจายสวนเกินดังกลาวตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ ซึ่งเม่ือ
กองทุนรวมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนใหดําเนินการดังกลาวแลว กองทุนรวมจะชําระคืนเงิน
คาใชจายท่ีใชในการกอสรางสวนเกินดังกลาวที่ผูใหเชาทดรองจายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เปดใหบริการ
พื้นที่ในทรัพยสินที่สรางหรือซอมแซมขึ้นใหม หรือ (2) ยินยอมลดสัดสวนการครอบครอบพ้ืนที่ในทรัพยสินที่เชา 
โดยกองทุนรวมไมตองชําระคาใชจายในการกอสรางเพ่ิมเติมใหแกผูใหเชาแตอยางใด อยางไรก็ดี ในการน้ี 
กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาอนุมัติกอนการใชสิทธิดังกลาวของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี แมวากองทุนรวมตกลงท่ีจะชําระคาใชจายที่ใชในการกอสรางเพิ่มเติมตามวรรคกอน เพื่อดํารง
สัดสวนการครอบครองพื้นที่ในทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมก็มีโอกาสท่ีจะไดรับคาเชาเพิ่มขึ้น เนื่องจากทรัพยสินที่
เชาที่สรางขึ้นใหมมีขนาดใหญและมีความใหม กองทุนรวมจึงอาจจัดเก็บคาเชาไดในอัตราท่ีเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่
ที่จะนําออกใหเชาเพื่อจัดหาผลประโยชนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี หากกองทุนรวมยินยอมที่จะลดสัดสวนการ
ครอบครองพ้ืนที่ลง โดยไมตองการชําระคาใชจายที่ใชในการกอสรางเพิ่มเติมใหแกผูใหเชา หรือในกรณีที่
กองทุนรวมและผูใหเชาตกลงที่จะกอสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมในรูปแบบเดิม และดวยงบประมาณเพียง
เทากับคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่กองทุนรวมและผูใหเชาไดรับจากบริษัทประกันภัย โดยไมตองการชําระ
คาใชจายในการกอสรางเพ่ิมเติม ก็อาจทําใหทรัพยสินที่เชามีพื้นที่ลดลงเนื่องจากความผันผวนของคาใชจายใน
การกอสราง สงผลใหสัดสวนการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมลดลง ดวยเหตุดังกลาว กองทุนรวมจึงอาจมี
โอกาสท่ีจะไดรับคาเชาลดลงเนื่องจากสัดสวนพื้นที่ที่กองทุนรวมครอบครองลดลง แตในทางกลับกัน แมวา
สัดสวนการครอบครองพ้ืนที่ลดลง แตกองทุนรวมก็อาจจะไดรับคาเชาใหอัตราท่ีสูง เนื่องจากทรัพยสินที่เชาเปน
ทรัพยสินที่สรางขึ้นใหมและเปนที่นาสนใจแกนักลงทุน ทําใหกองทุนรวมสามารถจัดเก็บคาเชาไดในอัตราท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นได  

ความเส่ียงโดยทั่วไป 

ภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคาร
แหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุน
ของกองทุนรวม  ตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
โดยตรงตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจสงผลใหราคาซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยมี
ราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย นอกจากน้ี ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยอาจไดรับ
ผลกระทบทางออมจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได เชน ความ
เคล่ือนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา นโยบายหรือมาตรการท้ังทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตรา
ตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ รวมไปถึงความผันผวนของตลาดเคร่ือง
อุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร นโยบายอ่ืนใดของรัฐบาล และความขัดแยงทางการเมืองที่
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ดําเนินมาอยางตอเนื่อง เปนตน ซึ่งความเปล่ียนแปลงของปจจัยที่อยูเหนือการควบคุมดังกลาวอาจไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญโดยตรงตอราคาของหนวยลงทุนและผลประกอบการของกองทุนรวม แตความ
เปล่ียนแปลงของปจจัยที่อยูเหนือการควบคุมดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ภาพลักษณประเทศตอชาวตางชาติ รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบทางออมตอ
สถานะทางการเงิน ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยและผลประกอบการของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
กองทุนรวมจึงไมสามารถรับรองไดวาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและธุรกิจ การลดลงของความตองการของ
ผูบริโภค ปจจัยภายนอกหลายประการซ่ึงเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได รวมทั้งการเปล่ียนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบอยางรายแรงโดยตรงและโดยออมตอ ราคาของหนวย
ลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทุนรวม 

ความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทําสัญญาเขา และ/หรือเชาชวง
ที่ดินและอาคารบางสวน สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน (เฟอรนิเจอรและเคร่ืองอุปกรณ) และสัญญาตกลงกระทําการ
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย รวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่เก่ียวของกับเจาของหรือผูทรงสิทธิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของของทรัพยสินดังกลาว และ/หรือสัญญาตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของกองทุนรวม เพื่อประโยชนในการจัดหาจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และดําเนินการ
ใดๆ เพื่อใหใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

อยางไรก็ดี  ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณใดๆ อันเปนเหตุ
แหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย 
รวมตลอดจนเรียกคาขาดประโยชนและคาเชาที่ชําระไปแลวก็ตาม แตเหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว 
อาจทําใหกองทุนรวมไมไดรับผลประโยชนจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําการหรือบังคับการใหเปนไปตาม
สัญญาตามท่ีกําหนดไวดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามขอกําหนด หรือ
ในกรณีที่คูสัญญาปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาท่ีเก่ียวของแลว คูสัญญาอาจไมชําระคาเสียหาย
ตามท่ีกองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจตองนําเร่ืองดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยการ
ฟองรองตอศาลท่ีเก่ียวของ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาและ
ผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที่กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายตาง ๆ 
ดังกลาว นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลที่เก่ียวของ และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาใหกองทุน
รวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไมสามารถบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมีความ
เส่ียงที่จะไมไดรับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไว 
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ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเชาชวงของผูใหเชาชวงสิทธิในที่ดินและการเชาส่ิงปลูกสรางในศูนยการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เปนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งสิทธิการเชาชวงและสิทธิการ
เชาในอสังหาริมทรัพย แมวาการลงทุนในสิทธิการเชาชวงและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมจะได
มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาระยะยาวไวตอพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมยังคงมี
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเลิกสัญญาเชาชวง และ/หรือสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ซึ่งจะมี
ผลทําใหกองทุนรวมสูญเสียสิทธิในการไดรับรายไดจากอสังหาริมทรัพยซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจาย
ผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนในท่ีสุด เพื่อลดความเส่ียงดังกลาวท่ีอาจเกิดมีขึ้น กองทุนรวมจึงไดจัดใหมีการ
ดําเนินการเพื่อเปนประกันความเส่ียงดังกลาว ดังนี้ 

ก)  ดําเนินการขอความยินยอมพรอมกําหนดเง่ือนไขในการเชาชวงที่ดินกับเจาของท่ีดิน ตามสัญญาเชา
ที่ดินที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด มีอยูกับเจาของท่ีดิน พรอมกับกองทุนรวมไดจัดใหมีการ
ปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับไปซ่ึงสัญญาเชาที่ดินดังกลาว โดยไดรับสิทธิจากเจาของ
ที่ดินในการสวมสิทธิสัญญาเชาที่ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทุนรวมยังไมไดรับสิทธิดังกลาวจากเจาของที่ดิน ดังนั้นกองทุนรวม
จึงไดตกลงกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ใน
การวางมาตรการเพิ่มเติมจนกวากองทุนรวมจะไดมาซ่ึงสิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเชาที่ดิน (โดย
กองทุนรวมและบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได
ดําเนินการมาตรการดังตอไปนี้แลวเสร็จต้ังแตวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ใหสิทธิแกกองทุนรวมในการชําระคาเชาที่ดินแทนบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ในกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ไมชําระคาเชา
ที่ดินใหแกเจาของที่ดินตามสัญญาเชาที่ดิน 

2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะจัดสงหลักฐานการชําระคาเชามาใหแกกองทุนรวมทุกๆ 
เดือน 

3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะ
ดําเนินการใหหลักประกันที่กองทุนยอมรับไดเพื่อเปนประกันในการชําระคาเชาตามขอ 1 ขางตน ใน
มูลคาเทากับคาเชาที่ดินที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะตองชําระแกเจาของที่ดินใน
ระยะเวลา 2 ป 

4. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะดําเนินกิจการของบริษัทเทาที่จําเปนเพื่อใหเปนบริษัทที่มี
ความเสี่ยงตํ่า โดยจะมีการดําเนินการแกไขหนังสือบริคณหสนธิในสวนที่เก่ียวกับวัตถุประสงคของ
บริษัท โดยใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของบริษัทเทาที่จําเปนเทานั้น 
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5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตกลงจะรักษาอัตราสวนทางการเงินในระดับที่กองทุนรวม
ยอมรับได โดยจะเปนอัตราสวนเดียวกับที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีขอตกลงกับ
เจาหนี้เงินกูยืมตางๆ ซึ่งไดแกอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) และอัตราสวนความสามารถใน
การชําระหน้ีสิน   (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) หากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา  จํากัด 
(มหาชน) ไมสามารถรักษาอัตราสวนดังกลาว และไมสามารถแกไขไดในระยะเวลา 3 เดือน บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด หรือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะตองวางเงินประกัน
หรือจํานําตราสารที่กองทุนรวมเห็นชอบในมูลคาเทากับคาเชาที่ดินที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 จํากัด มีภาระจะตองชําระแกเจาของที่ดินคงเหลือทั้งหมด     

ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มเติมดังกลาวขางตน จะถูกยกเลิกเม่ือกองทุนไดรับสิทธิจากเจาของที่ดินในการ
สวมสิทธิสัญญาเชาที่ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด  เรียบรอยแลว หรือมีแนวทาง
อื่นที่กองทุนรวมยอมรับไดมาทดแทน 

ข)  ดําเนินการใหบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) แกไขสัญญาเชาที่ดินอันเปนที่ต้ังของศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ระหวางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กับบริษัท หางสรรพสินคา
เซ็นทรัล จํากัด โดยกําหนดใหกองทุนรวมสามารถเขาสวมสิทธิตามสัญญาเชาที่ดิน ในกรณีที่บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)ไมปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินดังกลาวอันอาจมีผลใหเลิกสัญญาเชา
ที่ดิน และรวมถึงการแกไขสัญญาเชาที่ดิน โดยกําหนดใหในกรณีที่บริษัท หางสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
มีความประสงคจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเปนที่ต้ังของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา บริษัท 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด จะตองกําหนดใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตองรับไปซึ่งสิทธิและ
หนาที่ทั้งปวงที่ผูใหเชามีอยูกับผูเชา ตามที่กําหนดในสัญญาเชาที่ดิน  

อยางไรก็ดี แมวาสัญญาเชาชวงที่ดินจะส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม กองทุนรวมก็ยังคงดํารง
สถานะเปนผูมีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผูเชาอาคารจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
และสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดตอไป ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาเชาชวงที่ดินส้ินสุดลงอัน
เนื่องมาจากความผิดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมไมหรือไมสามารถใช
สิทธิในการเขาเปนคูสัญญาเชาที่ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในสัญญาเชาชวงที่ดินได กองทุนรวมจะไดรับคาเชาชวงที่ดินที่ไดชําระลวงหนาคืนจากบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนระยะเวลาการเชาชวงที่ดินที่เหลืออยู 

 

ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไมมีสิทธิบนพื้นที่ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัช
ดา-พระราม 3 และศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ที่ต้ังอยูในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ไมใชผูเชาพื้นที่ในศูนยการคาและไมไดใหสิทธิการเชาชวงใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้หางสรรพสินคา
เซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย หรือใหเชาชวงที่ดินและพื้นที่ดังกลาวแกผูหนึ่งผูใดโดยกองทุนรวมไมมีสิทธิ
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โตแยง  ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอกับการบริหารศูนยการคาและผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมได 

ความเส่ียงจากการอาจไมไดรับการตอสัญญาเชาศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ในปที่ 30 และป
ที่ 60     

เนื่องจากสัญญาเชาศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที่กองทุนรวมจะทํากับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 จํากัด นั้น จะมีกําหนดเวลา 30 ป โดยเม่ือส้ินสุดกําหนดเวลาการเชาดังกลาวบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 จํากัด ไดตกลงใหคําม่ันแกกองทุนรวมวาจะใหกองทุนรวมมีสิทธิที่จะตอสัญญาเชาไดอีก  2 คราวๆ 
ละ 30 ป ทั้งนี้ แมวากองทุนรวมจะมีสิทธิในการตอสัญญาเชาดังกลาวตามคําม่ันที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 จํากัดไดใหไวตามสัญญาเชาก็ตาม แตกองทุนรวมอาจไมสามารถใชสิทธิในการตอสัญญาดังกลาว
ไดไมวาจากสาเหตุใดก็ดี เชน การผิดสัญญาโดยเจตนาของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด หรือการมี
การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอปฏิบัติทางกฎหมายเก่ียวกับสัญญาเชา หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่
เชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไมปฏิบัติตามคําม่ัน หรือการเขาสูกระบวนการลมละลายหรือฟนฟูกิจการของบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3  จํากัด เปนตน 

เพื่อเปนการลดความเส่ียงในเรื่องดังกลาว กองทุนรวมจึงกําหนดเง่ือนไขในสัญญาเชาใหบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 จํากัด ใหคํารับรองวาจะไมขาย จําหนายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชา ทั้งนี้ เพื่อดํารงสถานะ
ของผูใหเชาตามสัญญาเชา และกําหนดใหกองทุนรวมมีสิทธิในการซื้ออสังหาริมทรัพยที่เชาได หากบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ไมสามารถใหกองทุนรวมใชสิทธิตออายุสัญญาเชาตามที่ไดใหคําม่ันไว 
รวมทั้ง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 
3 จํากัด ตกลงท่ีจะควบคุมดูแลใหบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ปฏิบัติตามสัญญาเชาอยางเครงครัด 
นอกจากน้ี กองทุนรวมไดจัดใหบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด นําทรัพยสินที่ใหเชามาจํานองกับ
กองทุนรวม เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับกองทุนรวมจาก
การที่ไมสามารถใชทรัพยสินที่เชาไดตามสัญญาเชาอีกดวย อยางไรก็ดีการดําเนินการดังกลาวอาจไมสามารถ
เยียวยาความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแกกองทุนรวมได  

ความเส่ียงจากการท่ีผลการดําเนินงานท่ีแทจริง และทรัพยสินของ กองทุนรวม อาจแตกตางจากประมาณการท่ี
ไดระบุไว 

การประมาณการซ่ึงอาจเกิดขึ้นจริงหรือไมก็ได เชน การประมาณการรายได คาใชจายของกองทุนรวมขึ้นอยูกับ
ขอสมมติฐานหลายขอซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได ซึ่งสมมติฐานเหลานี้มีความไมแนนอนและอยูเหนือการควบคุม
ของกองทุนรวม เชน การลดลงของการครอบครองพื้นที่ และอัตราคาเชาที่ลดลง การผิดสัญญาการชําระคาเชา
ของผูเชา เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม อยางไรก็ตามไดมี
การวิเคราะหความออนไหวของประมาณการดังกลาวประจํางวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 – 31 มีนาคมพ.ศ. 
2558 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแปรผันของความสามารถในการปรับขึ้นคาเชาและคาบริการ และอัตราการ
เชาพื้นที่ของผูเชาที่มีตอเงินปนผลตอหนวย ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา เงินปนผลตอหนวยท่ีผูถือหนวยจะไดรับ
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ในกรณีเลวรายท่ีสุด (Worst Case) แตกตางจากเงินปนผลตอหนวยท่ีผูหนวยจะไดรับในกรณีฐาน (Base 
Case) นอยกวารอยละ 5.0 ซึ่งนาจะถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมได
จากภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis)  

ความเส่ียงจากราคาของหนวยลงทุนอาจจะเปล่ียนแปลงภายหลังจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 2 

หนวยลงทุนจะจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและมีซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจจะมีการซื้อขายใน
ราคาท่ีตํ่ากวาหรือสูงกวาราคาที่เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ความตองการซ้ือขายหนวยลงทุนของนักลงทุนใน
ตลาด เปนตน 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สภาพคลองในการซื้อ
ขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ อยูบน
พื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-
offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของ
ตลาด ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

ความเส่ียงดานภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขาย หรือโอน
หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระท้ังหมด
หรือบางสวน โดยท่ีอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตรา
ที่เปนอยูในปจจุบัน  

นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือภาระภาษีของผูถือหนวยลงทุนสําหรับการซ้ือขาย
หนวยลงทุนและการไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราในปจจุบัน  

ความเส่ียงจากการที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย     

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น มูลคาของสิทธิการเชาอาจจะลดลงเนื่องจากการลดลง
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู หรือมูลคาสิทธิการเชาอาจมีการเปล่ียนแปลง อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง
ของการประเมินราคาของมูลคาสิทธิเชา หรือการเปล่ียนแปลงของคาเชาพื้นที่ ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้อาจสงผล
กระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

3.8.2 ความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงทางดานความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง กองทุนรวม กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย และกลุม
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา 

แมวาบริษัทจัดการจะไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางระมัดระวัง ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนยังอาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทเซ็นทรัล
พัฒนาประกอบธุรกิจการใหเชาและใหบริการพื้นที่คาปลีกภายในศูนยการคาเปนธุรกิจหลัก โดยมีศูนยการคาที่
เปดดําเนินการแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 21 แหง และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
และกลุมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนายังมีหนาที่ในการหาผูเชาในอาคารสํานักงาน และการหารานคาผูเชาใหแก
ศูนยการคาของกองทุนรวมดวย ซึ่งอาจทําใหอาคารสํานักงานหรือศูนยการคาของกองทุนรวมมีอัตราการเชา 
(Occupancy Rate) ลดลง คาเชาที่เรียกเก็บจากผูเชาอาคารสํานักงานหรือรานคาลดลง หรือไมสามารถขึ้นคา
เชาได  

อยางไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากการเชาพื้นที่จะขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูเชาแตละรายในการเลือกพื้นท่ีเชา ซึ่งจะขึ้นอยูกับทําเลที่ต้ังของอาคารสํานักงานหรือ
ศูนยการคา และขนาดของพื้นที่ รวมทั้งโครงการตางๆ ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุม
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา มีความแตกตางกัน ทั้งในแงของกลุมลูกคาเปาหมาย การใหบริการ สถาปตยกรรมและ
การตกแตง ทําเลท่ีต้ัง ซึ่งลวนแตเปนปจจัยสําคัญในการเขาใชบริการของลูกคา และผูเชา ดังนั้น ลูกคาและผูเชา
จึงเปนผูกําหนดและตัดสินใจท่ีจะเลือกใชบริการศูนยการคาที่ตรงตามความตองการของตนเองเปนหลัก อีกทั้ง
ในอดีต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนามีประสบการณในการประกอบ
ธุรกิจศูนยการคาซ่ืงอยูในบริเวณใกลเคียงกัน และโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จดานอัตราผูเชาและ
รายไดมาแลว จึงไมนาจะทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ 

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปดดําเนินการศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ในจังหวัด
เชียงใหม ประมาณปลายป พ.ศ. 2556  ซึ่งต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกับศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต โดยมีระยะทางระหวางทั้งสองโครงการประมาณ 8 - 11 กิโลเมตร ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
รายไดของอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต  

ทั้งนี้บริษัทจัดการมีความเห็นวา การเปดดําเนินการของศูนยการคาทั้งสองแหงในจังหวัดเชียงใหม จะไม
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีในนัยสําคัญ เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

ก. ศูนยการคาทั้งสองแหงมีการวางตําแหนงทางการตลาด (positioning) กลุมผูเชาเปาหมาย และ
ผูใชบริการเปาหมายที่แตกตางกัน 

ตารางแสดงตัวอยางผูเชาหลัก และลักษณะการใชพ้ืนที่ 
 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม 
หางสรรพสินคา หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
ซุปเปอรมารเก็ต ท็อปซุปเปอรมารเก็ต เซ็นทรัลฟูดฮอลล
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 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม 
ผูเชาหลัก และ พิ้นที่อื่นๆ โฮมเวิรค กาดหลวง และอาคารอเนกประสงค ออฟฟศเมท และลานสเก็ตน้ําแข็ง

ข. ผูเชาสวนใหญในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนผูประกอบการที่มีศักยภาพจากท้ัง
ใน และตางประเทศ ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะเปดดําเนินการในศูนยการคาทั้งสองแหง เชน เมเจอร ซินี
เพล็กซ เปนตน 

ค. สัดสวนการเชาพื้นที่ของผูเชาในโครงการอสังหาริมพรัพยเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต มีการ
กระจายตัวที่ดี โดยไมมีผูเชารายใดรายหนึ่งเชาพื้นที่มากกวารอยละ 3 (ยกเวนเมเจอร ซินีเพล็กซ) ดังนั้น 
ในกรณีที่ผูเชารายใดรายหน่ึงยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชาพื้นที่ ผลกระทบจากเหตุดังกลาวไมนาจะมี
นัยสําคัญตออัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate) 

ง. ในปจจุบันยังมีผูรอเชาพื้นที่ของโครงการอสังหาริมทรัพยศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอร
พอรต ดังนั้นในกรณีที่ผูเชารายใดรายหนึ่งยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชาพื้นที่ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
นาจะสามารถหาผูเชาทดแทนไดในระยะเวลาอันส้ัน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี 

รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม หรือมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไมอาจคาดหมายได 
ผูจัดการกองทุนรวมไมสามารถประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวได อีกทั้งไมสามารถประกันได
วาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวม  

ความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวของในอนาคต 

ในอนาคตอาจมีการแกไขและเพิ่มเติมกฎหมาย  ประกาศ  ขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  บทบัญญั ติ 
แนวนโยบาย และ/หรือคําส่ังของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต ซึ่งเปน
เหตุการณที่ไมอาจคาดการณได การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบทางลบตอการดําเนินการของกองทุน
รวมและมูลคาของหนวยลงทุน 

อยางไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมโดยไมใช
ความผิดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือในกรณีที่กองทุนรวมไดรับอนุมัติจาก สํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมตอไปไดหรือใหสามารถแปลงสภาพของกองทุนรวมเปน
กองทรัสตเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายที่เก่ียวของได กองทุนรวมและบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) ตกลงที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อทําใหสัญญาเชาทรัพยสินมีอายุตอเนื่องตอไปได
เทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือคําส่ังของหนวยลงใดๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะน้ัน เชน การจัดต้ังหรือ
จัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญา ทั้งนี้ หากมีการจัดต้ังหรือจัดหาบุคคล
ใดๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาเชาทรัพยสินที่เชาดังกลาว กองทุนรวมอาจมีสิทธิที่
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จะไดรับคาตอบแทนในการโอนสิทธิจากผูรับโอน และสามารถนําเงินมาชําระคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนได 
ถึงแมวาจะไมเทากับจํานวนท่ีกองทุนรวมคาดวาจะไดรับในฐานะผูเชาของสัญญาเชาทรัพยสินที่เชาตลอดอายุ
ของการเชาก็ตาม อยางไรก็ดี หากในทายที่สุดแลว กองทุนรวม และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ไมสามารถจัดต้ังหรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาได สัญญาเชา
ทรัพยสินก็อาจจะส้ินสุดลงโดยผลของกฎหมาย และกองทุนรวมอาจจะไมไดรับเงินคืนจากสัญญาเชาทรัพยสิน
แตอยางใด 

ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
นั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงาน การแขงขัน
จากศูนยการคาและอาคารสํานักงานอ่ืน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางการบัญชี การเปล่ียนแปลงของ
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย เปนตน 

ความเส่ียงจากเงินชดเชยที่ไดจากการทําประกันภัยอสังหาริมทรัพยอาจไดไมครบตามคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

กองทุนรวมอาจไดรับความเสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยท่ีไดจากการประกันภัยอาจชดเชยความ
เสียหายไดไมทั้งหมด  และความเสี่ยงบางอยางอาจไมสามารถทําประกันภัยคุมครองได  ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายในสวนที่ไมไดรับความคุมครองหรือความเสียหายดังกลาวมีมูลคามากกวาวงเงินประกัน หรือกองทุน
รวมไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวนตามกรมธรรม กองทุนรวมอาจจะตองมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น ทําให
รายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนตามประมาณการ 

อยางไรก็ตาม กองทุนรวมไดทําการประกันภัยเพื่อคุมครองอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมประเภทตางๆ โดยได
มีการพิจารณาใหมีความเพียงพอและเหมาะสมตาม ลักษณะของการดําเนินธุรกิจศูนยการคาและอาคาร
สํานักงาน และลักษณะของการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยท่ีพึงกระทํา นอกจากน้ันเงินที่
ไดจากการประกันภัยอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเชา มีหนาที่ตองนําไปใชซอมแซมความเสียหายของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหอยูในสภาพที่สามารถสงคืนใหแกผูเชาไดตามสภาพเดิม 

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการกูยืมเงิน  กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน
ดังกลาว เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียอาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามภาวะตลาดโดยรวม นอกจากนี้กองทุนรวม
ตองจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไดรับจากการดําเนินงานของ
กองทุนรวมตอป ดังนั้นกองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีสภาพคลองไมเพียงพอตอการดําเนินงานของกองทุน
รวม รวมถึงอาจสงผลใหกองทุนรวมมีกระแสเงินสดไมเพียงพอตอการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยของเงินกูยืม
จํานวนดังกลาวได  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจายเงิน
ปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในการดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนในการชําระคืนเงินกูยืมรวมถึงอัตรา
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ดอกเบี้ย เชน การจัดใหมีการปองกันความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยกองทุนรวมจะดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

ความเส่ียงจากการถูกเวนคืน 

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีความเส่ียงที่จะถูกเวนคืนไดตามนโยบายของรัฐในชวงเวลาใดๆ ระหวาง
ระยะเวลาท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสินดังกลาวซ่ึงคาชดเชยใดๆ ที่กองทุนรวมจะไดรับเพื่อชดเชยความ
เสียหายจากการถูกเวนคืนดังกลาว อาจเปนจํานวนท่ีตํ่ากวามูลคาทรัพยสินสุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net 
Asset Value) ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
ตามทีไดประมาณการไว 

ความเส่ียงทางการเมือง 

แมวาในปจจุบันสภาวะทางการเมืองเร่ิมเขาสูสถานการณที่ดีขึ้น แตหากมีเหตุการณความไมสงบหรือความ
ขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไมสามารถ
รับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบาย
ทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 

 

3.9 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใด โดยในเบื้องตนจะ
มุงเนนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา และ/หรืออสังหาริมทรัพยประเภทคาปลีก 
และ/หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงานที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่
เก่ียวของมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและจะไดมีขึ้นในอนาคต  

อยางไรก็ดี หากกองทุนรวมไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมใน
อนาคตได กอนครบกําหนดอายุสัญญาเชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนรวมจะ
มีสิทธิในการตออายุสัญญาเชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพยดังกลาวจากผูใหเชา ไดแก บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยผูใหเชาตกลง
ที่จะแจงเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาเชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม และ
ทราบลวงหนากอนวันที่สัญญาเชา และ/หรือเชาชวงปจจุบันจะครบกําหนด อยางไรก็ดี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการท่ีจะไมใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทุนรวมใน
กรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พนจากการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนในดานตางๆ เชน อัตราผลตอบแทนของ
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อสังหาริมทรัพย อัตราการเชาพื้นที่และลักษณะผูเชา ทําเลท่ีต้ัง โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม สภาพท่ีดิน 
อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาส่ิงแวดลอม 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการอาจดําเนินการใหกองทุนรวมกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน ในจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากการเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนรวมในคร้ังนี้ รวมถึงการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในแตละคร้ัง โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขใดๆ ของการกูยืม ตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับการ
กูยืมดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ อาทิ เชน จํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย 
ระยะเวลาการชําระเงิน การเจรจา เขาทํา ลงนาม จัดสงเอกสารใดๆ เก่ียวกับการกูยืมเงิน รวมถึงการแตงต้ัง 
และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทําการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนสูงสุดกับผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนใน
โครงการที่อยูระหวางการกอสราง และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เก่ียวของ ทั้งที่มีผลใชบังคับอยู
ในปจจุบันและที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติม 

 

3.10 เงื่อนไขการลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสินไดตามท่ีระบุไวในโครงการนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการเสนอขายคร้ังนี้และดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

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

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย เฉพาะในกรณีที่ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับเปล่ียนขอกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขในสัญญาที่
เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยดังกลาว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่
เก่ียวของในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือ
ขอกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนแลว หากมีจํานวนเงิน
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สวนท่ีเหลือจากจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการลดทุนและคืนเงินที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน หรือ 

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมกอนการลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยหากทรัพยสินที่บริษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคานอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน
รวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพ่ือคืนเงินลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน 

 อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ
ถึงแมทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาใหกองทุนรวมลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจเลือกที่จะไม
ลงทุนโดยใหเลิกกองทุนรวมตามขอ (2.2) ก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะลงทุนตามที่
กําหนดไวในขอ (2.1) ของวรรคกอนแลว หากบริษัทจัดการประสงคจะนําเงินที่ไดจากการระดม
ทุนสวนท่ีเหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินตามที่กําหนดไวในโครงการ 
บริษัทจัดการจะตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งในกรณีดังกลาว
บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียกับการลงทุนดังกลาวใน
การขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

 ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งอาจใกลเคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการท่ีจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมหลังหักคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดต้ังกองทุนรวม 
ดังนั้น ในกรณีดังกลาวน้ีผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงินลงทุนคืนในจํานวนท่ี
ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทนุ  

 

3.11 การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  

การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ของกองทุนรวมเปนการลงทุนใน (1) สิทธิการเชาที่ดิน (บางสวน) ซึ่งเปนที่ต้ังของ
อาคารศูนยการคา อาคารอเนกประสงค ที่จอดรถยนตภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเขาออก 
(บางสวน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต  (2) สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา (บางสวน) และ
อาคารอเนกประสงค (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนตภายในอาคาร (ตามสัดสวน
การใชงานของพ้ืนที่อาคารศูนยการคาที่กองทุนรวมจะลงทุน) (3) สิทธิการเชาในงานระบบ และ (4) การซื้อ
อุปกรณตกแตงและ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เก่ียวของกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จากบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 
99.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด  
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ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 เปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเก่ียวของกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย
และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1. การลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสินตามขอ (1) ถึง (4) ขางตน จะมีมูลคารวมไมเกิน 11,568 ลานบาท 
ซึ่งเปนราคาที่ไมสูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินตํ่าสุดเกินรอยละ 10 ของราคาท่ีไดจากรายงาน
การประเมินคาของผูประเมินคาทรัพยสินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เนื่องจากการเขาลงทุน
ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม  แอรพอรต ในคร้ังนี้ เปนการเขาลงทุนในทรัพยสินประเภท
ศูนยการคาที่มีทําเลท่ีต้ังที่ดีและมีผลการดําเนินงานที่ดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีผูเชาหลากหลาย มี
อัตราการเชาพื้นที่สูง รวมถึงมีความหลากหลายของแหลงที่มาของรายได ทําใหการที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวนาจะสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีใหแกผูถือหนวยไดใน
ระยะยาว โดยราคาที่กองทุนรวมจะใชในการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรตนี้จะถูก
กําหนดโดยจํานวนเงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมท่ีไดจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังนี้ 
เงินสด  การจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือการกูยืมเงิน (ถามี) หักดวยประมาณการคาใชจายที่
เก่ียวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย  

2. ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 กองทุนรวมจะแตงต้ังให บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมีการกําหนด
โครงสรางคาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่จะชวยสรางแรงจูงใจใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยพยายาม
เพิ่มรายได ลดคาใชจาย และดูแลสภาพของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนซ่ึงจะเปนผลดีกับผูถือหนวย
ลงทุน ตามรายละเอียดที่เปดเผยในขอ 28.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และ
ตามขอตกลงอื่นที่ระบุไวในสมมติฐานผูประเมินคาทรัพยสินในขอ 3.3.2 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติม และภาคผนวก ก ดวยเหตุนี้ กองทุนรวมจึงใหสิทธิแกผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการจัดเก็บ
เงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการใหบริการงานระบบท่ีกองทุนรวมเปนผูมี
สิทธิครอบครองดังกลาวทั้งหมด เพื่อใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิในการเก็บผลประโยชนจากการ
ใหบริการแกลูกคาและคูสัญญาบริการทั้งหมดในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

3. ภายหลังจากท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 กองทุนรวมใหสิทธิแกบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม จํากัด รวมถึงลูกคา คูสัญญาของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด และผูเชาพื้นที่ใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รายอ่ืนที่ไมไดเชาพื้นที่จากกองทุนรวมใชประโยชนซึ่ง
ทรัพยสินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที่มีอยูกอน หรือตามที่คูสัญญาไดตกลงกันไว โดยที่กองทุนรวม
และบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด จะรวมกันรับผิดชอบภาระคาใชจายสําหรับทรัพยสินรวมกัน 

4. ปจจุบันมีผูเชาที่เปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เชาพื้นที่ภายใน
อสังหาริมทรัพยโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ประมาณรอยละ 6.4 ของพื้นที่
ใหเชาทั้งหมดที่กองทุนรวมลงทุน อยางไรก็ดี อัตราคาเชาและคาบริการในพื้นที่เหลานั้นอยูในอัตราท่ี
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ใกลเคียงกับอัตราคาเชาและคาบริการของผูเชาพื้นที่รายอื่นของกองทุนรวมซ่ึงเชาพื้นที่ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน  

นอกจากนี้ ในการที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 กองทุนรวมอาจใชแหลงเงินทุน โดยการ
กูยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนเกินกวารอยละ 90 ของบริษัทจัดการ อยางไรก็
ดี ธุรกรรมการกูยืมเงินดังกลาวเปนธุรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีใหแกกองทุนรวม เชน เปนการกูยืมที่ไมตองมี
หลักประกัน (Clean Loan) โดยมีขอกําหนด และเง่ือนไขภายใตสัญญาท่ีสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
กองทุนรวม โดยเงื่อนไขดังกลาวจะมีลักษณะท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับเงื่อนไขปกติที่ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) เสนอใหแกลูหกคารายอื่นที่มีลักษณะความเส่ียงใกลเคียงกัน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) รับทราบและมีความเขาใจในเง่ือนไขดังกลาวเปนอยางดี ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร กอนการกูยืมเงินดังกลาว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการเห็นวาธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่ เก่ียวของขางตนไมนาจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากเปนไปตามทางการคาปกติ (Arm’s Length Basis) และเปนประโยชน
ตอผูถือหนวยลงทุน 
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4. การกูยืมเงิน 

กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการใหหลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม และตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

1. เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูในสภาพดีและมี
ความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  

(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชา 
เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

2. เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาตาม 1.(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์  และ/หรือสิทธิการเชาตาม 1.(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมตอง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชา  และ 

3. จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ตอมาภายหลังจํานวน
เงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนน้ันมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจน
นอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

การกูยืมเงินของกองทุนรวมกอนการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 

ในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม กองทุนรวมไดใชแหลงเงินทุนโดยการกูยืมจากธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000 ลานบาท โดยขอกําหนดและเง่ือนไขของการกูยืมเงินดังกลาวเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญาระหวางกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยมีขอมูลโดยสังเขปของเงินกูยืม
ดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ธนาคารผูใหเงินกู ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ผูขอสินเช่ือ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
วงเงินกู (ลานบาท) 1,000 
อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.00% ถึง MLR – 1.75% 
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู 12 ป 
การชําระดอกเบี้ย ชําระรายไตรมาส 
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หลักประกันการกูยืม ไมมี 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมียอดเงินกูขางตนคงเหลือเทากับ 415 ลานบาท  

การกูยืมเงินของกองทุนรวมสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 

ในการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 กองทุนรวมอาจจะใชแหลงเงินทุนสวนหน่ึงจากการกูยืม โดยในเบื้องตนธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดเสนอวงเงินจํานวน 1,650 ลานบาท โดยขอกําหนดและเง่ือนไขของการกูยืมเงินดังกลาวจะ
เปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญาระหวางกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเบื้องตน
ดังตอไปนี้ 

ธนาคารผูใหเงินกู ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ผูขอสินเช่ือ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
วงเงินกู (ลานบาท) 1,650 
อัตราดอกเบี้ย ไมเกิน MLR – 2.00% 
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู 12 ป 
การชําระดอกเบี้ย ชําระรายไตรมาส 
หลักประกันการกูยืม ไมมี 

ทั้งนี้ ยอดเงินกูคงเหลือกอนการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 (ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มียอดคงเหลือเทากับ 395 
ลานบาท) จะไดรับการปรับเงื่อนไขใหสอดคลองกับการกูยืมสําหรับการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 เชน อัตราดอกเบี้ย และ
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู เปนตน อยางไรก็ตาม จํานวนเงินที่กองทุนรวมจะกูยืมอาจจะแตกตางจากที่เปดเผยขางตน 
ทั้งนี้  ขึ้นอยู กับปจจัยตางๆ เชน  สภาวะดอกเบี้ยในตลาด  และมูลคาการลงทุนสุดทายที่กองทุนจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนตน 

อยางไรก็ดี กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงินซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
ขอ 3.8.1 ความเส่ียงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน – ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 
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5. หลักเกณฑการลงทุน 

5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยจะ
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

5.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) แลว และมี
ความเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูลงทุนทั่วไป 

(ข) มีศักยภาพในการกอใหเกิดรายได เชน ต้ังอยูในทําเลที่ดีและมีทางเขาออกท่ีเหมาะสมตามสภาพ ไม
มีลักษณะผูกติดกับการใชงานของผูเชา และ/หรือผูเชาชวงอันจะทําใหเปล่ียนลักษณะการใชงาน
เปนประการอื่นไดยาก และไมมีขอจํากัดในการจัดหาผูเชา และ/หรือผูเชาชวงรายใหม เปนตน ทั้งนี้ 
ในการพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองดังกลาวบริษัทจัดการจะจัดใหมีความเห็นของบริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน เพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย 

(ค) มีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารสัญญาท่ีครบถวน ชัดเจน บังคับไดตามกฎหมายและเพียงพอตอการท่ี
กองทุนรวมจะใชดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชนได 

ในกรณีที่อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนตามวรรคหนึ่งบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลความเส่ียงที่ครบถวน
เพียงพอตอการตัดสินใจของผูลงทุน และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

5.1.2 อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองต้ังอยูในประเทศไทย 

5.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดหาผลประโยชนได 
หรือเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ โดยตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาโครงการ ณ วันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม กรณี
เปนทรัพยสินช้ินแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนลงในทรัพยสินดังกลาวในกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม 
และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ต้ังของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนความคืบหนา
ของการกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

5.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซ่ึงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมท่ีจะขาย ใหเชา หรือให
สิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

5.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใดๆ 
เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดรายได
แกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลง หรือเงื่อนไขที่กอใหเกิดหนาที่
มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลง หรือทําสัญญาเชาชวงเวนแต
ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่เชา
เปนที่ดิน ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลว 

(2) ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูก
สรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินให
กูยืมของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
บอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหผูรับประกันความเสียหายเพ่ือ
ปองกันความเสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการตองเปดเผยความเส่ียงใหผูลงทุนทราบโดยตอง
ระบุไวในหนังสือช้ีชวน สวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

5.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไมนอยกวารอย
ละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน สําหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมแลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุน
ดังกลาวทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตในกรณดัีงตอไปนี้ 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

5.1.10 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้  

(1) การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมท่ีมีตออสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอัน
เนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 
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(2) การประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด
บกพรองของอาคาร โรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสราง ทั้ งนี้  ในกรณีที่ ผู ให เชาห รือผู ให สิทธิใน
อสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทําประกันภัยนั้นไว
แลว ใหกองทุนรวมทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด 

(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น 

ทั้งนี้ ปจจุบัน กองทุนรวมไดจัดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย 
และการกอวินาศกรรมไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ประกอบดวย (1) การประกันภัยความ
เส่ียงภัยในทรัพยสิน (All Risk Insurance) (2) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public 
Liability Insurance) (3) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (4) 
การประกันภัยการกอการราย (Terrorism Insurance) โดยภายใตการประกันภัยความเส่ียงภัยใน
ทรัพยสิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยการกอการราย กองทุนรวมจะไดรับความ
คุมครองตอความสูญเสียหรือเสียหายตออสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และบุคคลภายนอกจะไดรับ
ความคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมภายใตเงื่อนไขของกรมธรรม
ประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

นอกจากน้ี การกอสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหม หรือการซอมแซมสวนที่ไดรับความเสียหายอาจมี
คาใชจายสูงและใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดอยางมี
นัยสําคัญตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว และมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม อยางไรก็ดี กองทุนรวมไดดําเนินการใหบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/
หรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จัดใหมีการประกันความเส่ียงภัยใน
ทรัพยสิน และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพื่อคุมครองความเสียหายท่ีเกิดขึ้นดังกลาว โดยกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนตามสัดสวนพื้นที่การครอบครองทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวม และ/
หรือ รายไดทั้งหมดภายในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน แลวแตกรณี 

อน่ึง ในการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมไดกําหนดเงื่อนไขในสัญญาเชา และ/หรือสัญญาเชาชวง
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่เชาเพื่อคุมครองทรัพยสินที่เชา โดยมีหลักการคือ ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชา
ไดรับความเสียหายท้ังหมดหรืออยางมีนัยสําคัญจนไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจตอไปได คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมดวยคาใชจายรวมกัน ซึ่งผูให
เชาจะเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับแตเกิดความเสียหายดังกลาว โดย
คาใชจายตางๆ ที่ใชในการกอสรางดังกลาวจะแบงกันตามสัดสวนพื้นที่ที่ครอบครองขณะเกิดความ
เสียหาย แตไมเกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่กองทุนรวม และ/หรือผูใหเชาไดรับมาจาก
บริษัทประกันภัยแลวแตกรณี หากคาใชจายที่เก่ียวของกับการกอสราง และ/หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา
ดังกลาวมีจํานวนเกินกวาเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่คูสัญญาแตละฝายไดรับ กองทุนรวมมี
ทางเลือกที่จะ (1) รับผิดชอบคาใชจายสวนเกินดังกลาวตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ ซึ่งเม่ือกองทุน
รวมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนใหดําเนินการดังกลาวแลว กองทุนรวมจะชําระคืนเงิน
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คาใชจายท่ีใชในการกอสรางสวนเกินดังกลาวท่ีผูใหเชาทดรองจายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เปด
ใหบริการพื้นที่ในทรัพยสินที่สรางหรือซอมแซมขึ้นใหม หรือ (2) ยินยอมลดสัดสวนการครอบครอบพื้นที่
ในทรัพยสินที่เชา โดยกองทุนรวมไมตองชําระคาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมใหแกผูใหเชาแตอยางใด 
อยางไรก็ดี ในการนี้ กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติกอนการใชสิทธิดังกลาวของกองทุนรวม 

อยางไรก็ดี แมวากองทุนรวมตกลงท่ีจะชําระคาใชจายที่ใชในการกอสรางเพิ่มเติมตามวรรคกอน เพื่อ
ดํารงสัดสวนการครอบครองพื้นที่ในทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมก็มีโอกาสที่จะไดรับคาเชาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากทรัพยสินที่เชาที่สรางขึ้นใหมมีขนาดใหญและมีความใหม กองทุนรวมจึงอาจจัดเก็บคาเชาได
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น และมีพื้นที่ที่จะนําออกใหเชาเพื่อจัดหาผลประโยชนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี หากกองทุน
รวมยินยอมท่ีจะลดสัดสวนการครอบครองพื้นที่ลง โดยไมตองการชําระคาใชจายท่ีใชในการกอสราง
เพิ่มเติมใหแกผูใหเชา หรือในกรณีที่กองทุนรวมและผูใหเชาตกลงที่จะกอสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมใน
รูปแบบเดิม และดวยงบประมาณเพียงเทากับคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่กองทุนรวมและบริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ไดรับจากบริษัทประกันภัย โดยไมตองการชําระคาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติม ก็อาจทําใหทรัพยสินที่
เชามีพื้นที่ลดลงเน่ืองจากความผันผวนของคาใชจายในการกอสราง สงผลใหสัดสวนการครอบครอง
พื้นที่ของกองทุนรวมลดลง ดวยเหตุดังกลาว กองทุนรวมจึงอาจมีโอกาสที่จะไดรับคาเชาลดลง เนื่องจาก
สัดสวนพื้นที่ที่กองทุนรวมครอบครองลดลง แตในทางกลับกัน แมวาสัดสวนการครอบครองพื้นที่ลดลง 
แตกองทุนรวมก็อาจจะไดรับคาเชาใหอัตราที่สูงเนื่องจากทรัพยสินที่เชาเปนทรัพยสินที่สรางขึ้นใหมและ
เปนที่นาสนใจแกนักลงทุน ทําใหกองทุนรวมสามารถจัดเก็บคาเชาไดในอัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้นได 

5.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุนในราคาท่ีไม
สูงกวาราคาท่ีเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาท่ีจะลงทุนซึ่งเปดเผยไวใน
รายละเอียดโครงการสูงกวาราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคาตํ่าสุด เกินรอยละ 10 ของราคาท่ี
ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนใน
ราคานั้นในรายละเอียดโครงการและหนังสือช้ีชวน 

(2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน 
บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยอยางเสมอภาคกัน หากการขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยมีราคาท่ีตํ่ากวาราคาสูงสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาสูงสุด เกินรอยละ 10 
ของราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว บริษัทจัดการจะช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่
ขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูล
สําคัญที่จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(3)  รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) บริษัทจัดการจะจัดทําขึ้น
ลวงหนากอนการลงทุนในหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินใหม หากภายในระยะเวลา
ดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

5.1.12 การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  ในการลงทุนคร้ังแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตองย่ืนคํารับรองของบุคคลที่จะ
แตงต้ังใหเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรอง
วาผูดูแลผลประโยชนไดรับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงาน
เก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนการทําธุรกรรม
กับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเก่ียวของกันเปนพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทั้งนี้ เม่ือ
บริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะแตงต้ังบุคคลที่ทําการรับรองดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวน
แตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในการลงทุนในหรือจําหนายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภายหลัง
จากการลงทุนคร้ังแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การกระทํา
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบหรือการ
รับรองจากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือการไดรับมติอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน  นอกจากน้ี หาก
ธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะดําเนินการไดตอเม่ือผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษร
แลววาการลงทุนดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับ
ลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความเก่ียวของกันเปนพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) 

5.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชา
แกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแกผูประกอบกิจการ
โรงแรมเทานั้น 

(2) หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย เชน Serviced 
Apartment บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชาเคร่ืองใชอุปกรณ
ตกแต งที่ เ ก่ี ย ว เน่ื อ งโดยตรงจากการให เช าพื้ น ที่ นั้ น  เช น  ชุ ด รับ แขก  ชุ ดค รัว 
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เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละอาคารให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู
ประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพย ไปจัดหาผลประโยชน  หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 
วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

ในกรณีที่เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการอาจดําเนินการใหการ
กอสรางอสังหาริมทรัพยนั้นแลวเสร็จกอนการจัดหาผลประโยชนตามวรรคหนึ่งก็ได 

5.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของ
รายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่ส้ินอายุโครงการ หรือ 

(2) เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2 การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือบริหารสภาพคลองของ
กองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีเพื่อการบริหารสภาพ
คลองของกองทุนรวมได  

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ต๋ัวเงินคลัง 

(3) พันธบัตร หรือหุนกูที่สถาบันสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้นเปนผูออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจายผลตอบแทนหรือ
การชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอนการลงทุน 
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(6) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูคํ้าประกัน ทั้งนี้ หากเปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจาย
ผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร ตองได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ไมไดอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 

(9) หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับ
ดูแลดานหลักท รัพยและตลาด ซ้ือขายหลักท รัพยที่ เปนสมาชิกสามัญของ  International 
Organizations of Securities Commission ( IOSCO) ห รือ หน ว ยล งทุ น ขอ งกอ งทุ น รวม ใน
ตางประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 

(ข) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศท่ีมีทรัพยสินเชนเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

(10) สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ในกรณีที่
สัญญาซ้ือขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปล่ียนเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยที่เปนตราสาร
แหงหนี้ สัญญาซ้ือขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

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

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูคํ้าประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคารวมกัน
ทั้งส้ินไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลา 60 วันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 
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(ค) ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง ไมนับรวมต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่กองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกันโดยตองเปนการรับอาวัล
แบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมี
เงื่อนไข 

5.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ 

กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษไดไมเกิน 1 หุน ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) หุนดังกลาวออกโดยบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม โดยหุนนั้นใหสิทธิพิเศษในการอนุมัติ
การดําเนินงานบางประการของบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพย (golden share) ทั้งนี้  ตามที่ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทดังกลาว และ 

(2) บริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยตกลงจายคาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของ
อสังหาริมทรัพยที่เชา 

เงื่อนไขพิเศษ 

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน 

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.1 ขอ 5.2 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

ในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่
โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ หรือคณะกรรมการลงทุนจะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้
จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวของกําหนด 

นอกจากนี้ กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเชา (เงินมัดจํา) ที่ไดเรียกเก็บจากผูเชา ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได และยัง
สามารถนําเงินดังกลาวไปใชในกิจการที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวมได เชน การซอมแซม
อสังหาริมทรัพย หรือการลงทุนเพิ่มในสิทธิการเชา แตทั้งนี้จะตองไมเกินกวาอํานาจของคณะกรรมการลงทุน
หรือผูจัดการกองทุนที่สามารถกระทําได และกองทุนรวมตองมีระบบการบริหารจัดการเงินประกันการเชาใหมี
พรอมเม่ือผูเชาใชสิทธิเรียกคืนเงินประกันการเชาดังกลาว   
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อนึ่ง บริษัทจัดการจะไมจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนโดยการใหเชาแกเจาของอสังหาริมทรัพย 
หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1)  การใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนการทําธุรกรรมในลักษณะ Arm’s Length และ
ไดระบุไวในโครงการแลว 

(2)  การใหเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไวกอนวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไมมีนัยสําคัญเปนการทําธุรกรรมในลักษณะ 
Arm’s Length กับบุคคลที่กลาวถึงขางตน บริษัทจัดการจะใหเชาไดในสัดสวนที่ไมเกินกวา 1 ใน 3 ของพื้นที่
กองทุนรวมเขาลงทุนทั้งหมดในแตละทรัพยสิน (พื้นที่ Gross Area เฉพาะสวนที่กองทุนรวมเขาลงทุนในแตละ
ทรัพยสิน) โดยบริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมกอนดําเนินการ 

 

6. ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

6.1 นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 คร้ัง อยางไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจายเงินปนผลพิเศษเกินกวาการจายเงินปนผลปละ 4 คร้ังดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ี
บริษัทจัดการมีความเห็นวามีความจําเปนและสมควร 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสมดังกลาวขางตน จะทําไดก็ตอเม่ือการจายเงิน
ปนผลดังกลาวไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันส้ินงวดปบัญชี
หรืองวดการดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่
มีการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายเงินปน
ผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร  
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เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในคร้ังนั้นและใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อ
นําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดถัดไป 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามน้ัน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและไมถือเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ  

6.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมจายเงิน
ปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata 
Basis) เปนฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุม
บุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงิน
ปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนดังกลาว
ใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวาง
ที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออก
จากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 7.1.1 (1) บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุม
บุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata 
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Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวยลงทุน ที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุม
บุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่
มีเงินปนผลท่ีไมอาจแจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวน
ดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และ
ในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด ส่ังการ 
หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 7.1.1 (2) ในชวงระยะเวลาท่ีบุคคลดังกลาว
ถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่รับหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ (1) 
โดยอนุโลม 

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ  

3.  สงหนังสือแจงผู ถือหนวยที่ มีชื่ออยูในทะเบียนผู ถือหนวย ณ  วันปดสมุดทะเบียน และผู ดูแล
ผลประโยชน หรือแจงขอมูลผานตลาดหลักทรัพย 

(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถือหนวยลงทุน หรือเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชนของกองทุนรวม 
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7. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

7.1 กองทุนรวมมีขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี้ 

7.1.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

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

(2) เปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวย
ลงทุนดังกลาว 

7.1.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

7.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปน้ี กองทุนรวมตองมีผูลงทุนตางดาว
ถือหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(1) ลงทุนเพื่อใหไดซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) ลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เม่ือคํานวณพื้นที่หองชุดท่ีกองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปน
สัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
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7.2 ภายใตบังคับขอ 7.3 และขอ 7.4 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

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

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนท่ีบุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

7.3 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 7.1.1 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

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

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(4)  แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

7.4 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 7.1.1 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ในชวง
ระยะเวลาท่ีบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ 
ตองไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุ
ดังกลาว 
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(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ  ใหบริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกลาวได
เฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(3) จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

7.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่ เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ถือหนวย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 7.2 
โดยอนุโลม 

7.6 ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 7.1 และขอ 7.5 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 

7.7 เงินปนผลสวนที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 7.2 (3) ขอ 7.3 (3) และขอ 7.5 ในระหวางท่ีบริษัท
จัดการยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสิน
อื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

7.8 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 

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

 

8. ตลาดรองการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ในเบื้องตนนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้ หากมีตลาดรองอื่นที่สามารถรองรับการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการซ้ือขายผาน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนใน
ตลาดรองดังกลาว โดยการดําเนินการนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนและการซ้ือขายหนวยลงทุนผานตลาดรองดังกลาวให
เปนไปตามกฏหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของของตลาดรองนั้นๆ ดังกลาว 
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9. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 7 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน 

 9.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

สําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนผูถือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนประเภทใบหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอน
หนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองแสดงใบหนวยลงทุนที่มีลายมือชื่อสลักหลังทั้งของผูโอนและผูรับโอนแก
นายทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุนจะมีผลใชกลาวอางตอบุคคลภายนอกไดโดยสมบูรณและใหถือ
วาไดรับการรับรองจากนายทะเบียนหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายช่ือผูรับโอนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามท่ี 
กําหนดโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 9.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามท่ีนายทะเบียนหนวย
ลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
กําหนด 

 

10. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 

หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไม
สามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมใน
กรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหน้ีดังนี้ 

10.1 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยกอนการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบ
และแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือ
หนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 
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ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหน้ี  

10.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได ทั้งนี้ หากทรัพยสินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพย 
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง 

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได  

 ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
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11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
การตัดสินใจลงทุนหรือการจัดการซ่ึงทรัพยสินของกองทุนรวม โดยการซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซ่ึง
อสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย จะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดย 
องคประกอบ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีดังตอไปนี้ 

11.1 องคประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบดวย 

(1) กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ่งเปนบุคลากรของบริษัทจัดการท่ีไดรับ
ความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ จํานวนไมนอยกวา 
1 คน 

(2) กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผูที่ไดรับการเสนอช่ือ
จากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวมและเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม จํานวน 1 คน 

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งไดรับความเห็นชอบเปน
ผูจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมด
และกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด และกรรมการลงทุนตามขอ (2) มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

กรรมการลงทุนแตละทานในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระแลวอาจไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการลงทุนไดอีก 

ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 3 ปดังกลาว หากตําแหนงกรรมการใดๆ เกิดวางลงไมวาดวยเหตุใด จนทําใหมี
จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไมครบตามเกณฑที่กําหนดไวตามวรรคแรก บริษัทจัดการมีสิทธิ
แตงต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีวางลงไดตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน โดยใหกรรมการ
ลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นใหมดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทากับระยะเวลาตามวาระท่ี
เหลืออยูของกรรมการลงทุนผูที่ตนไดรับการแตงต้ังใหเขามาดํารงตําแหนงแทนที่ 

ในกรณีที่ 

(ก) กรรมการลงทุนไดปฏิบัติหนาที่จนครบวาระแลว 
(ข) มีการถอดถอนกรรมการลงทุน 

ใหบริษัทจัดการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติในการถอดถอนคณะกรรมการลงทุน ซึ่งตองไดรับมติ
เสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุม หรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุน
เพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวม อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถอดถอนกรรมการลงทุนที่เปน
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บุคคลากรของบริษัทจัดการซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทจัดการได โดยไมจําเปนตองจัดประชุมหรือขอมติจาก
ผูถือหนวยลงทุน  
อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรือคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไมวาดวยเหตุใด ใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ภายใตอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกวาจะมีการต้ังคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมขึ้นใหม 

11.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพื่อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุ
ถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตาม
ควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม  เวนแตกรณี ฉุกเฉินไม
จําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการ
ประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  
คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 คร้ังเปนอยางนอย หรือตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมดวยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพทหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการคนหน่ึงคนใดอาจเสนอมติที่ทําขึ้น
เปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดังกลาว  ทั้งนี้จะแยกลง
ชื่อในแตละตนฉบับของมติ หรือลงช่ือรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวาก่ึง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเขา
รวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน 
หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

กรณีจัดใหมีการประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
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กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติดังกลาว
จะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ
ลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัท
จัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปน
การลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการท่ีนําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติ
ใหบริษัทจัดการตอไป  เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัท
จัดการถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 (6) ประธานที่ประชุม  
ใหบริษัทจัดการแตงต้ังกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธาน
กรรมการ และเปนประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุม
ใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในโครงการ  

(7) รายงานการประชุม  
บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนามรับรองและเก็บ
รักษาไว รวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัทจัดการในวันและ
เวลาทําการของบริษัทจัดการ 

11.3 อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

   คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกองทุนรวม 
ดังนี้  

(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา เชาชวง ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย  ทั้ งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผยให
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

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

(4) คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา  
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สําหรับการพิจารณาดําเนินการตามขอ (1) หากท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนไมสามารถหาขอยุติ หรือไม
สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดังกลาวไมสอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ให
คณะกรรมการลงทุนเสนอเร่ืองดังกลาวตอผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนพิจารณาลงมติ 
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12. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม 

12.1 ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 
ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด 

รามา ไนน (ทาวเวอรเอ) ถนนพระราม 9 แขวงหวย
ขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท : 0-2470-3200-1 
โทรสาร : 0-2470-1996-7 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

12.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน 

บริษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชนไดเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ และเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(ก) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชน โดยคูสัญญาฝายที่มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตองบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวาเกาสิบ (90) วัน กอนวันที่มีผลเปนการ
เลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความรับผิดชอบตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไม
นอยกวาสามสิบ (30) วัน นับแตวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงการปฏิบัติเชนวานั้น ในกรณีที่ผูดูแล
ผลประโยชนเปนผูปฏิบั ติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่ กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผู ดูแล
ผลประโยชนไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนจะตองดูแลรับผิดชอบ
ตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่
บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนดวย และในกรณีที่บรษัท
จัดการเปนผูปฏิบัติผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนไม
วาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม บริษัทจัดการจะตองดูแลรับผิดชอบตอคาใชจาย และ/
หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับผูดูแลผลประโยชนใหแกผูดูแลผลประโยชนดวย 

(ค) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย
หลักทรัพย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไข
เปล่ียนแปลงสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
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เปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได 
โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบ (90) วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลง
ผูดูแลผลประโยชนและใหบริษัทจัดการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมขึ้นในเวลาใดๆ ระหวางอายุของ
กองทุนรวม 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. วา
ดวย คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพยและท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ถามี)  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายในสิบ
หา (15) วัน  นับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการทราบหรือมีเหตุอันควรทราบ หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสาม (3) วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ผูดูแลผลประโยชนแกไขเหตุ
ดังกลาวเสร็จส้ิน  

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบหา (15) วัน
นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไขเหตุดังกลาวเม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว  บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เวน
แตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น และผูดูแลผลประโยชนจะตองทําหนาที่ในการเปน
ผูดูแลผลประโยชนจนกระท้ังการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ในระหวางการจัดหาผูดูแล
ผลประโยชนรายใหม ผูดูแลผลประโยชนยังคงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราคาธรรมเนียมเดิมจนกวาการ
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จส้ินและสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได 

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นใดที่เก่ียวของกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ ซึ่งการเปดเผยดังกลาวกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ หรือกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนอื่นใดตอผูดูแลผลประโยชน หรือมีบุคคลอื่นไดรับ
ผลประโยชนใดๆ ที่เปนผลจากการเปดเผยขอมูลโดยมิชอบดังกลาว บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชนได โดยการบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวาสิบหา (15) วัน โดยผูดูแล
ผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและ/หรือความเสียหายใดๆ ใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุน
รวม รวมถึงคาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการท่ีบริษัทจัดการตองติดตอและ/หรือจัดหาบุคคลอื่นใหมาปฏิบัติหนาที่
เปนผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดมีขึ้นที่เก่ียวกับการเปล่ียนผูดูแล
ผลประโยชนดวย   

(ช) เม่ือมีผูใดเสนอหรือย่ืนคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในสวนที่เก่ียวกับผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหน้ี 
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หรือผอนผันการชําระหน้ี จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่นใดท่ีคลายคลึงกัน ภายใต
กฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ   

(ซ) เม่ือหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิดหรื
อประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป  

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
เนื่องจากพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนรวมตองมีผูดูแล
ผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 12.2 เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอน
ทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสินและ
เอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จส้ิน และภายในเวลาอันสมควรที่
สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะคํานวณคาตอบแทนเปน
อัตราสวนของระยะเวลาตามที่ไดปฏิบัติหนาที่จริง และ/หรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของผูดูแลผลประโยชน 

12.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 
ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : 0-2470-3200-1 
โทรสาร : 0-2470-1996-7 

และ/หรือ สถานท่ีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนรวมไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดแก โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่
สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่
ผูดูแลผลประโยชนได หรือบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกันเปนอยางอื่น 
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13.  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 
ช่ือ : นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  

เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4068  
นายธนิต โอสถาเลิศ        
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 5155 

ที่อยู : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ชั้น 50-51 เอ็มไพรทาวเวอร เลขที่ 195 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท : 0-2677-2000 
โทรสาร : 0-2677-2222 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เพื่อเปนผูสอบบัญชีของ
กองทุนรวม  และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของโดย
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

14. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน 
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ธนาคารไทยพาณิชย (สาขาชิดลม)  

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

โทรศัพท : 0-2256-2323-8 
โทรสาร : 0-2656-2405-6 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

15. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาทางการเงินและผูรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

15.1  ที่ปรึกษาทางการเงินและผูรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : 1. สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 
2. สาขาตางๆ ทั่วประเทศ 
3. หนวยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั้น 9 โซน B สํานักงาน

ใหญ เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0-2544-6679 
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โทรสาร : 0-2544-2185 
 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 20-21, 24-25 เลขท่ี 

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 0-2658-6300 
โทรสาร : 0-2658-6301  

15.2  ผูรวมรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 
ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย  แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด  
ที่อยู : อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  ชั้น 28 

เลขท่ี 87/2  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
โทรศัพท : 0-2694-7999 
โทรสาร : 0-2694-7813 

 

16. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูจัดจําหนายซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจดั
จําหนายหลักทรัพยเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการ
จะแจงการแตงต้ังใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการและ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

 

17. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษั ทจัดการอาจแต งต้ั งผู สนับสนุนการขายหน วยลงทุนเพิ่ มเติมในภายหลั ง ซึ่ งเป นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิ ติบุคคลที่ สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ใหความเห็นชอบเพื่ อทํ าหน าที่ เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว ณ ที่เปดเผย
ของบริษัทจัดการและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยลงทุน 

 
18. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

บริษัทจัดการไดทําการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 
ดังตอไปนี้ 

 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 118 – 
  

 

บริษัทประเมินคาทรัพยสินสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 
ช่ือ : บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด 
ที่อยู : 121/47-48 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : 0-2641-2128-32 
โทรสาร : 0-2641-2134 

 
ช่ือ : บริษัท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด 
ที่อยู : 1350/279-283 อาคารไทยรงคทาวเวอร ชั้น 16 ถนนพัฒนาการ  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท : 0-2719-4500 
โทรสาร : 0-2719-5070-71 

 
19. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแตงต้ังบุคคลใดเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่
ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษา ทั้งนี้ เม่ือมีการแตงต้ังที่
ปรึกษารายใหม บริษัทจัดการจะตองแจงการแตงต้ังใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนทราบ
ตอไป 

19.1 ที่ปรึกษาของกองทุนรวมซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เก่ียวกับการซ้ือ จําหนาย โอน รับโอน กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแตงต้ังบุคคลอื่นที่เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลรายเดียวหรือหลายรายท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยไมนอยกวา 5 ป เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษากองทุนรวม 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

19.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนรวมสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท 

บริษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแตงต้ังบุคคลหรือนิติบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินของกองทุนรวม โดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอกําหนด 
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19.3 ที่ปรึกษาอื่นซ่ึงมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวมหรือการจัดการ
กองทุนรวม เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

20. ขอมูลผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ช่ือ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล

เวิลด ชั้น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท : 0-2667-5555 
โทรสาร : 0-2264-5593 

บริษัทจัดการอาจทําการแตงต้ังบุคคลอื่นที่เปนนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อทําหนาที่ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตองเปนผูที่มีความสามารถใน
การบริหารอสังหาริมทรัพยในสวนที่ไดรับมอบหมาย และมีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เม่ือมี
การแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม บริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังพรอมทั้งคํารับรองวาบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีวาระอายุตามสัญญาจางบริหารคราวละ 10 ป และสามารถตออายุไดโดยอัตโนมัติ 
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมหรือเปล่ียนผูบริหารอสังหาริมทรัพยได เม่ือที่
ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ ตามเง่ือนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย เชน กรณีที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยปฏิบัติผิดสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลส่ังให
ลมละลาย หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือหากอัตรา
การปลอยเชา (Occupancy Rate) ในศูนยการคาและอาคารสํานักงานลดลงตํ่ากวารอยละ 50 เปนระยะเวลา
ตอเนื่องกันเกินกวา 3 เดือน บริษัทจัดการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาและลงมติใหมีการเลิก
สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยได และหากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติดวยคะแนนสียงเกินกวาคร่ึง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้ งหมดของกองทุนรวมให มีการเลิกสัญญาแตงต้ังผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยดวยสาเหตุดังกลาว  

เม่ือปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 
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21. ขอมูล เกี่ยวกับ CPN 

CPN กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศูนยการคาขนาดใหญแบบครบวงจร 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 ปจจุบันมีทุนชําระแลวทั้งส้ิน 2,244,000,000 บาท 
โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลด้ิง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน ซึ่งมีประสบการณในธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย
มานานกวา 60 ป และมีสวนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจศูนยการคาซ่ึงมีความเกี่ยวของกับธุรกิจคาปลีกอยางใกลชิด
เปนผูถือหุนใหญของ CPN ประกอบธุรกิจพัฒนา ใหเชาและใหบริการพื้นที่คาปลีกภายในศูนยการคาเปนธุรกิจหลัก
โดยมีประสบการณการดําเนินธุรกิจมากวา 30 ป  CPN มีกลยุทธในการขยายจํานวนศูนยการคาเพื่อใหบริการลูกคา
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของประเทศอยางตอเนื่อง CPN ไดพัฒนา
ศูนยการคาใหมๆ และเขาซ้ือศูนยการคาที่ไดเปดดําเนินการแลว โดยในปจจุบัน CPN และบริษัทยอยของ CPN มี
ศูนยการคาที่เปดดําเนินการแลว 21 โครงการ (นับรวมศูนยการคาภายใตกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท) ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด พรอมกันนี้ยังประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและสงเสริมกัน อาทิเชน 
อาคารสํานักงาน  โรงแรม อาคารพักอาศัย ศูนยอาหาร สวนน้ํา และสวนพักผอน ตลอดจนเปนผูใหบริการ
สาธารณูปโภคภายในศูนยการคา  

1. ศูนยการคา 

ศูนยการคา พื้นที่ใหเชา (ตาราง
เมตร) /1 

อัตราการเชาพื้นที ่(รอยละ) 
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 

2555 
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 

2555 
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 

2556 
ลาดพราว 47,779 100   100 98 
รามอินทรา 17,156 100 100 99 
ปนเกลา2 35,771 99 100 100 

รัชดา-พระราม 32 18,192 85 100 85 
บางนา 58,112 89 97 90 

พระราม 22 5,937 100   100   100    
รัตนาธิเบศร 77,238 100   99 100 
เซ็นทรัลเวิลด 187,054 96 97 95 
แจงวัฒนะ 65,469 93 94 94 

แกรนด พระราม 9 59,505 99 98 99 
พัทยา เซ็นเตอร 15,226 96 97 97 
เชียงใหม 71,777 100 99 94 

พัทยา บีช เฟสติวัล 56,584 96 95 96 
อุดรธานี 68,748 99 94 99 
ชลบุรี 40,392 96 97 97 
ขอนแกน 50,164 95 96 95 
เชียงราย 21,459 99 97 100 
พิษณุโลก 24,974 99 100 99 
สุราษฎรธานี 32,604 96 n/a 96 
ลําปาง 21,702 99 n/a 98 
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ศูนยการคา พื้นที่ใหเชา (ตาราง
เมตร) /1 

อัตราการเชาพื้นที ่(รอยละ) 
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 

2555 
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 

2555 
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 

2556 
รวม 975,843 97 97 96 

ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  

1  ไมรวมพื้นที่เชาที่มีสัญญาเชานอยกวา 1 ป 
2  ไมรวมพื้นที่ที่อยูภายใตกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

2. อาคารสํานักงาน 

อาคารสํานักงาน พื้นที่ใหเชา (ตาราง
เมตร) /1 

อัตราการเชาพื้นที ่(รอยละ) 
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 

2555 
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 

2555 
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 

2556 
ลาดพราว 16,250   97   97   97    
บางนา 10,007   98   91   98    

เซ็นทรัลเวิลด 2,160   98   93   98    
แจงวัฒนะ 19,867   85   86   87    

แกรนด พระราม 9 6,454   95   45 95 
รวม 54,738   93    88    93    

ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ : 
1  ไมรวมพื้นที่สําหรับเก็บของ 

2  ไมรวมพื้นที่ที่อยูภายใตกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN คอมเมอรเชียล โกรท  

3. โรงแรม 

โรงแรม จํานวนหอง 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 
2555 

ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 
2555 

ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 
2556 

เซ็นทารา อุดรธานี 259 70 68 81 
ฮิลตัน พัทยา 302 80 66 88 

รวม 561 75 67 85 
ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

4. อาคารที่พักอาศัย 

อาคารที่พักอาศัย พื้นที่ใหเชา1 
อัตราการเชาพื้นที ่(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 
2555 

ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 
2555 

ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 
2556 

บางนา 1,907 50 43 48 
หลังสวน 4,466 63 66 74 
รวม 6,373 59 60 67 

ที่มา : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ :  
1  รวมพื้นที่รานคา และไมรวมพื้นที่ที่ใชในการเก็บของ 
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22. การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามน้ัน  นอกจากน้ัน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังนี้อาจมีปญหา
อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการ
จัดสรรหนวยลงทุนที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

22.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอ
ขายหนวยลงทุน 

 22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 

ผูจองซื้อสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยลงทุน และ
ชุดเอกสารจองซ้ือหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนายและ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ต้ังแตวันที่ [] พ.ศ. 2557 ภายในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 
ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูจัดจําหนายและผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จนถึงวันที่ 
[]  พ.ศ. 2557 

 22.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนเดิมประเภทผูลงทุนทั่วไป 

ผูจองซ้ือแสดงความประสงคจองซื้อหนวยลงทุนทั้งในสวนที่จองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิ และจองซ้ือหนวย
ลงทุนเกินสิทธิ (ถามี) ที่ธนาคารไทยพาณิชย  และบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ต้ังแตวันที่ [] พ.ศ.2557 ในวันและเวลาทําการ จนถึงวันที่ [] พ.ศ. 2557 

  

  ผูถือหนวยลงทุนเดิมประเภทผูจองซื้อพิเศษ 

การจองซ้ือตามสิทธิ 

ผูจองซื้อแสดงความประสงคจองซ้ือหนวยลงทุนในสวนที่จองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิต้ังแตวันที่ []  พ.ศ. 
2557 ในวันและเวลาทําการ จนถึงวันที่ []  พ.ศ. 2557 ตามวิธีการที่บริษัทจัดการและผูรับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุนกําหนด 
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การจองซ้ือเกินสิทธิ (ถามี) 

ผูจองซื้อที่ประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนในสวนที่จองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิ (ถามี) สามารถจองซื้อพรอมกับ
การจองซื้อตามสิทธิขางตน หรือ ตามวันและเวลา วิธีการที่บริษัทจัดการและผูรับประกันการจัดจําหนายหนวย
ลงทุนกําหนด 

   ผูถือหนวยลงทุนเดมิประเภทเจาของอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน 

ผูจองซื้อที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนทั้งในสวนท่ีจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิและในสวนท่ีจองซ้ือหนวย
ลงทุนเกินสิทธิ (ถามี) ต้ังแตวันที่ []  พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ []  พ.ศ. 2557 ตามวิธีการที่บริษัทจัดการและ
ผูรับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุนกําหนด 

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่เปนผูจองซื้อพิเศษท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศสํานักงาน     
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ผูจองซื้อแสดงความประสงคจองซื้อหนวยลงทุน ตามวันและเวลา และวิธีการท่ีบริษัทจัดการและผูรับประกัน
การจัดจําหนายหนวยลงทุนกําหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายเน่ืองจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไมจองซื้อ
ภายในกําหนดเวลา หรือจองซื้อไมเต็มสิทธิ หรือเหตุอื่นใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการนําหนวย
ลงทุนดังกลาวมาเสนอขายและจัดสรร ใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน
เกินสิทธิ และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่เปนผูจองซื้อพิเศษที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

 

22.2 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะกําหนดราคาของหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ใหสะทอนมูลคาของ
อสังหาริมทรัพย โดยที่เจาของอสังหาริมทรัพย และบริษัทจัดการจะพิจารณารวมกัน โดยพิจารณาจากปจจัย
ตางๆ เชน 
-   ราคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงเวลาที่มีการ

ออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม 
-  มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการประเมินคาโดยผูประเมินคาทรัพยสิน 
-  สภาวะตลาดโดยรวม 
-  ปริมาณความสนใจของผูลงทุน 
-  ผลตอบแทนที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดทายสําหรับหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมคร้ังนี้ที่ 2 จะเปนไปตามที่บริษัท
จัดการไดแจงใหทราบ 
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22.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนดดังตอไปนี    

ผูถือหนวยลงทุนเดิมซึ่งเปนผูลงทุนทั่วไป 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อในราคาเสนอขายสูงสุดของชวงราคาท่ีเสนอขายในครั้ง
เดียวเต็มจํานวนทั้งในสวนท่ีจองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิและจองซ้ือหนวยลงทุนเกินสิทธิ (ถามี) ในวันที่
จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือต๋ัวแลกเงนิธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ผูรับประกันการ
จัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ยอมรับ หากเปนการชําระดวย
เช็คดราฟต หรือต๋ัวแลกเงินธนาคาร ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ในเช็คดราฟต หรือต๋ัวแลกเงินธนาคารไม
เกินวันที่ [] พ.ศ.2557 ตามวันที่ที่จองซื้อหนวยลงทุน หรือวันที่กําหนดใหมีการชําระเงินคาจองซ้ือ
หนวยลงทุน (แลวแตกรณี) และขีดครอมเฉพาะส่ังจายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผูรับประกันการจัดจําหนาย ผู
จัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) เปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 
โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอ และเพื่อประโยชนของผูจองซื้อหนวยลงทุน 

  กรณีจองซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด หรือเงินโอน ผูจองซ้ือ จะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียก
เก็บเงินไดกอนระยะเวลาการเสนอขายจะส้ินสุดลง (กอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] พ.ศ.2557) 

 ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่ผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) แตละรายกําหนด อาจมีความแตกตางกัน ผูจองซื้อจึงตองปฎิบัติตามเง่ือนไขที่ผู
รับประกันการจัดจาํหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) แตละรายจะกําหนด 

(2) หลังจากที่ผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดรับใบ
จองซ้ือหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซ้ือจากผูซื้อครบถวน
แลว ผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะออก
สําเนาใบจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค หรือวิธี
อื่นใด ซ่ึงไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูจัดจําหนายหรือผู
รับประกันการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะถือวาผูจองซื้อหนวยลงทุนทํา
การจองซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได 

 ในกรณีที่วันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาท่ีลวงเลยจากชวงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผูจัดจําหนายหรือผูรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) จะขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น 
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(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลว จะเพิกถอนการจองซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแต
จะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 

(5) ผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะนําเงินที่ไดรับ
จากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากท่ี ผูจัดจําหนาย  หรือผูรับประกันการจัด
จําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) เปดไวเพื่อการรับชําระคาจองซื้อหนวยลงทุน 

  ผูถือหนวยลงทุนเดิมประเภทผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน 
 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนทั้งในสวนที่จองซื้อหนวยลงทุนตามสิทธิและจองซื้อ
หนวยลงทุนเกินสิทธิ (ถามี) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการและผูรับประกันการจัดจําหนายกําหนด 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
 ในกรณีที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน  ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ี
บริษัทจัดการและผูรับประกันการจัดจําหนายกําหนด 

 

22.4 เงื่อนไขการเสนอขายหนวยลงทุน 
22.4.1  ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 หากบริษัทจัดการประสงคที่จะ

ยุติการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวย
ลงทุนนั้น 

 22.4.2  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซ้ือหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 

3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2) กรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3) กรณีที่ผูลงทุนตางดาวประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปน
จริง หรือไมครบถวน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน 
อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 
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(6) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุนไดหรือมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน  การเจรจาใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยบางรายการท่ีกองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรือ
อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน 
จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุน หรือไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับขนาดการลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังที่ 2 โดย
บริษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื้อบางสวน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรร
หนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

(7) เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
รวมหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมหรือรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกบุคคลใดก็
ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
หรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเม ริกา  ผูที่ มี ถ่ินฐานอยู ในสหรัฐอเมริกา  บุคคลซ่ึงปกติมี ถ่ินที่ อยู ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้น
และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(8) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนรวมหรือผูถือ
หนวยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนรวม
หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเปนหลัก 

 

22.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) (แลวแตกรณี) คืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละราย ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

22.5.1  กรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายตํ่ากวาราคาเสนอขายสูงสุด  ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนทั่วไปจะ
ไดรับเงินคืนในสวนตางของราคาตอหนวยที่ชําระไวเกินสําหรับจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อ
ตามสิทธิและจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ (ถามี) ที่ไดรับจัดสรร  โดยไมมีดอกเบี้ยและ
คาเสียหายใดๆ 

22.5.2  กรณีที่ผูจองซ้ือหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซ้ือ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ 
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22.5.3  กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยุติการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 และ/หรือ ยุติโครงการหลังจากการ
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทําใหตองยุติการเสนอขาย
หนวยลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 และ/หรือ ยุติโครงการ โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ 

22.5.4    กรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยกเลิกการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 และไดยุติ
การขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ทั้งหมดกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการไดรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบถึงการยุติการขายหนวย
ลงทุนดังกลาวภายใน 7 วัน นับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น โดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนแต
ละราย (แลวแตกรณี) คืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนที่จองซื้อผานผูรับประกันการจัด
จําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) แตละรายโดยการโอนเงินใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุน หรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูจองซื้อหนวยลงทุน ภายใน 14 วัน นับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเดิม หรือภายใน 14 วัน นับแตวันยุติการ
เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ตามขอ 22.4 ทั้งนี้ หากเปนกรณีการคืนเงินตามขอ 22.5.1 และ 22.5.2 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซ้ือ
หนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

หากผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) รายใดไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัด
จําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) แตละรายเอง ผูรับประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย 
หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) แตละราย (แลวแตกรณี) จะชําระดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแต
วันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่ชําระเงินคืนคาจองซื้อ 

 

22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีจองซื้อ 

ในกรณีที่จองซื้อหนวยลงทุนกับผูรับประกันการจัดจําหนาย  ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน
(ถามี) ผูจองซื้อหนวยลงทุนทุกรายจะตองกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในชุดเอกสารจองซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบสงใหผูรับ
ประกันการจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จนครบถวน 

เอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปน
กรณีๆ ไป) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 
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22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบตางดาว 
(กรณีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย) หรือสําเนาทะเบียนบาน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนขางตน ไมได
ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยูของผูจองซื้อ) 

(2) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรร สวนตางของราคาเสนอขายสุดทายกับชวงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงินเขาบัญชีผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่ระบุ
เลขท่ีบัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม  

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

22.6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) สําเนาเอกสารการจัดต้ังคณะบุคคล 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีคณะบุคคล (ตองระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรในชุดเอกสาร

จองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่ประสงคจะจองซื้อแยกตางหากจากการจองซ้ือในช่ือของบุคคล
ธรรมดา) 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม  
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท  พรอมสําเนาบัตร

ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน

สวนที่ไมไดรับการจัดสรร สวนตางของราคาเสนอขายสุดทายกับชวงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงินเขาบัญชีผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่ระบุ
เลขท่ีบัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ 
ใหใชเอกสารขอ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา 
Statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ reused) 
กองทุนสวนบุคคลและ/หรือคณะบุคคลที่จองซื้อโดยใชหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไมไดระบุ
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรจะถือเปนบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาท่ีใชหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื้อในใบจองซ้ือทุกใบเปน 1 รายการเพื่อใชใน
การจัดสรร 
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22.6.3 กรณีนิติบุคคล 

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย และสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
อายุไมเกิน 3 เดือน  

(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ระบุในลักษณะใหลงทุนในหนวยลงทุนกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท หรือลงทุนในหลักทรัพยนี้ได 

(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) อายุไมเกิน 3 เดือน 
(4)     หนังสือมอบอํานาจหรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 10 บาท 
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ (4) ตาม

จํานวนผูมีอํานาจลงนามและโดยหน่ึงในน้ันตองเปนกรรมการผูจัดการ) และของผูรับมอบอํานาจ
กระทําการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรร สวนตางของราคาเสนอขายสุดทายกับชวงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงินเขาบัญชี  ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่ระบุ
เลขท่ีบัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม 

(7) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีนิติบุคคล 

หมายเหตุ 
ใหใชเอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ 
สําเนา Statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ 
reused) 

 

22.6.4 กรณีนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน 
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย   

(1) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซ่ึงอาจออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ต้ังอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลน้ันก็ได  และหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวตอง
ออกมาไมเกิน 1 ป โดยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล  ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ  ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

(2) หนังสือมอบอํานาจที่นิติบุคคลตางประเทศนั้น  มอบอํานาจให Custodian หรือสําเนา 
(3) หนังสือมอบอํานาจของ Custodian หรือสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปดอากรแสตมป 30 บาท  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจลงนามตามเอกสารขอ (3) ตาม

จํานวนผูมีอํานาจลงนามและโดยหน่ึงในน้ันตองเปนกรรมการผูจัดการ) และของผูรับมอบอํานาจ
กระทําการแทน 
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(5) เฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะรับเงินปนผล เงินลดทุน หรือเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรร สวนตางของราคาเสนอขายสุดทายกับชวงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงินเขาบัญชี  ผูจองซื้อจะตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือกระแสรายวัน หรือ
สําเนารายการเดินบัญชีดังกลาว (Statement) ที่ไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่ระบุ
เลขท่ีบัญชี และช่ือบัญชีผูจองซื้อโดยจะตองไมเปนบัญชีรวม  

หมายเหตุ 
ใหใชเอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง  ทั้งนี้ 
สําเนา Statement ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัญชีและธนาคาร (หามใชกระดาษ 
reused)  โดยเอกสารตามขอ (1) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และ
รับรองโดยกงสุลของไทยอายุไมเกิน 1 ป 

หมายเหตุ 
- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  
- ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ตามที่ได

ระบุไวในโครงการน้ี และ/หรือตามประกาศ คําส่ัง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไขเพิ่มเติมในภาย
หนา  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณของเอกสารหรือขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
ทดแทน ซึ่งเปนขอปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือผูรับประกัน
การจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

 
23. การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น นอกจากน้ัน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังนี้อาจมี
ปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อ
และการจัดสรรหนวยลงทุนที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่จองซ้ือและไดชําระ
เงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อแลวในกรณีที่จํานวนเงินคาจองซื้อที่ระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน
ไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไดรับ
ชําระเปนเกณฑ 
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23.1 วิธีจัดสรรหนวยลงทุน 

การจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 

หนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในคร้ังนี้จํานวน 576,150,000 หนวย จะเสนอขายใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเดิมที่มีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน (Rights Offering) 
โดยอัตราสวนการเสนอขายเทากับ 1 หนวยลงทุนเดิมตอ 0.3521 หนวยลงทุนใหม  โดยผูถือหนวยลงทุนเดิม 
อาจแสดงความจํานงที่จะซ้ือหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในคร้ังนี้ ตามสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือเกิน
กวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอขายเพ่ิมเติม
ในครั้งนี้ก็ได ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราสวนที่กําหนดทําใหผูถือหนวยลงทุนเดิมรายใดไดรับสิทธิจองซื้อ
หนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพ่ิมเติมเปนจํานวนที่มีเศษหนวยลงทุนที่ไมสามารถจัดสรรใหเปนจํานวนเต็ม
หนวยได ใหปดลงเปนจํานวนเต็มหนวยที่ใกลเคียงที่สุด โดยใหบริษัทจัดการนําหนวยลงทุนที่เหลือดังกลาวไป
รวมกับหนวยลงทุนที่ไมรับการจองซื้อเนื่องจากผูถือหนวยลงทุนเดิมสละสิทธิ หรือไมจองซื้อภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด หรือจองซื้อไมเต็มสิทธิ หรือเหตุใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่แสดง
ความประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือ เสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ที่เปนผูจองซื้อพิเศษท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตามขั้นตอนและ
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ในกรณีที่หนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
เพียงพอท่ีจะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนเกินสิทธิของตน  และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดครบทุกราย ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลง
ทุนเดิมที่แสดงความประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือบุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) ดังกลาวแตละรายตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนรายดังกลาวแสดงความจํานง
ไว หรือ 

(2) ในกรณีที่หนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
ไมเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมที่ประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินสิทธิของตน และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดครบทุกราย ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือใหแกผูถือหนวยลง
ทุนเดิมที่แสดงความประสงคจะจองซ้ือหนวยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือบุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) ดังกลาวแตละราย ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซ้ือหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยไม
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 
หรือไดรับการจัดสรรไมเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อ หรือในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายตํ่ากวาราคาท่ีจองซื้อ 

ทั้งนี้  เม่ือพนระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 แลว หากปรากฎวามูลคาการจองซื้อหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดเม่ือรวมกับเงินสด  การจําหนายหนวยลงทุนในหลักทรัพย เงินกูยืม (ถามี) ไมเพียงพอที่จะ
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาว และ
ดําเนินการจัดสงเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวภายหลังจากที่ไดหักคาใชจายใดๆที่เก่ียวของแลว คืนพรอม
ผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนเพื่อการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุน (ถามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซ้ือภายใน 14 วัน นับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว ตามสัดสวนของเงินที่ไดรับชําระเปนคาจองซ้ือหนวยลงทุน 
และหากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาดังกลาวจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจนครบถวน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุน
ของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหนวยลงทุน
จะออกและจัดสงใบหนวยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ภายใน 30 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวย
ลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน 

23.2 ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุน 

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันกลุมใด จะเปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่นบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใหเปนไปตามนั้น 
ในการจัดสรรหนวยลงทุนในกรณีทั่วไป บริษัทจัดการจะปฎิบัติดังนี้ 

บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันกลุมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

1  เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนรวมบําเหน็จบํานาญชาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
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(ข) นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฏหมายไทยซี่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือ วัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุอันจําเปนและสมควร 

2  เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวใน
สวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

3 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวรวมกันเกินกวา 1 ใน 
3 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

4 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้ งหมด  หากเปนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เม่ือคํานวณพ้ืนที่หองชุดที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว
คิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อทําหนาที่ควบคุมการถือหนวยลงทุนของผูลงทุน
ตางดาว ณ ขณะใดขณะหน่ึง ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดขางตนทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาวจะมีขั้นตอนมากกวาผูลงทุน
ไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวทราบทุกราย รวมท้ังดําเนินการใหมีการ
ปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนที่จะเปนผลทําใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวถือหนวยลงทุน
เกินกวาอัตราท่ีกําหนดดวย 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะแจงหลักเกณฑ เร่ือง หามมิใหมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกิน
รอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกนายหนาคาหลักทรัพยทราบกอนมีการนํา
หนวยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหนายหนาคาหลักทรัพยปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และจะดําเนินการใหการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในเร่ืองดังกลาว 
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24. การเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม 

24.1 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเม่ือมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใช
หาผลประโยชน 

24.2  ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปดังนี้  

(1)   ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หนวยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีจะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนตองไดรับคะแนนเสียง
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวม 

(ข) ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 
25 รายหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุน
ที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม 

ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออกสียงตามวรรคหนึ่ง (1) บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผู
มีสวนไดเสียดังตอไปนี้ 

(ก) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม  
กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อซ้ือ เชา หรือไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(ข) เจาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม 
กรณีเปนการเพิ่มเงินทุนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมที่จะใชหา
ประโยชน 

(ค)  ผู ถือหนวยลงทุนที่ ได รับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่ เสนอขายให กับผูลงทุน
เฉพาะเจาะจง กรณีเปนการเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง)  ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 

(จ)  บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) 
แลวแตกรณี 
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ในกรณีที่เสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมบางราย หากผูถือหนวย
ลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม
ดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกลาว 

ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพท่ีดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน บริษัทจัดการ
จะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

(2) ขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามท่ี
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด  

(3) ใหขอมูลตามที่ประกาศสํานักงานกําหนดตอผูถือหนวยลงทุนในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผู
ถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร แลวแตกรณี 

24.3 เม่ือบริษัทจัดการไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 24.1.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรางโครงการท่ีจะแกไขเพิ่มเติมและ
รางหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

(2) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม โดยจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวน และจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมตามประกาศเก่ียวกับการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานการ
ใหความเห็นชอบใหเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง 

24.4  กรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะออกใบหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนทกุรายที่รองขอ ซึ่งใบทะเบียนหนวยลงทุนจะตองมีรายการตามท่ีประกาศกําหนด 

24.5 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติม หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   หากบริษัทจัดการยังไมได ย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจงเร่ืองขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อภายใน 14 วันนับแต
วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันไดเนื่องจากความผิดพลาดของ
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บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

(2) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว บริษัท
จัดการจะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุนโดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณ
ตามสัดสวนของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให
แลวเสร็จโดยไมชักชา  

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

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

 
25. การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม 

25.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้  

(1) กองทุนรวมมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไวลดลงจากการประเมิน
คาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 

หากบริษัทจัดการประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเทานั้น โดยในกรณีดังกลาวนี้ ใหบริษัทจัดการมีดุลย
พินิจในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียน รวมถึงพิจารณากําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาในการลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีเห็นสมควรโดยไมตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ขอมติในเร่ืองดังกลาว 

25.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลคาของหนวยลงทุนและปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ เงินที่เฉล่ียคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม 
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(2) ย่ืนคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการ
เฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3) จัดใหมีขอมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวในเว็บไซตของบริษัทจัดการและ
รายงานประจําปของกองทุนรวม  เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได  โดยขอมูลดังกลาวตองมี
รายละเอียดเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

25.3 เม่ือบริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 
แตไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลด
จํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาที่
เสนอขายและเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน และคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุนตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุน
รวมตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมไดมีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคืนเงิน
คาจองซื้อหนวยงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

 
26. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

26.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามท่ีผูจองซ้ือไดระบุในเอกสารการจองซื้อวา
จะเลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ใบหนวยลงทุน 

2. ระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) 

26.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ขอมูลของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมใหถือเปนหลักฐานที่ถูกตองเก่ียวกับสิทธิในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสําหรับการเสนอขายหนวยลงทุน
คร้ังแรก 
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กรณีใบหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุนที่มีรายการตามท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแก
ผูจองซื้อที่แสดงความจํานงขอรับใบหนวยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบหนวยลงทุนที่มีรายการตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแกผูถือหนวยลงทุนที่แสดงความจํานงขอรับใบหนวย
ลงทุนภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

ทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวใน
โครงการ 

กรณีระบบไรใบหนวยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูจองซื้อหนวยลงทุน
เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตามผูจองซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถทํารายการขาย
หนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ เวนแตผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการแจงความประสงคใหนายทะเบียน
ดําเนินการโอนหนวยลงทุนไปเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อหนวยลงทุน ซึ่งเปดไวกับบริษัทนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยเปนการลวงหนาหรือตามที่ผูจองซื้อแจงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด 

และในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไดแจงความประสงคใหนายทะเบียนดําเนินการโอนหนวยลงทุนไปเขาบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือหนวยลงทุน เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยผานตลาดหลักทรัพยฯ นายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (Broker) หรือนํา
หนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อนั้นที่มีอยูกับ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ถามี) ตามที่ผูจองซื้อแจงไวในใบจองซ้ือ
หนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเอกสารการแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งใหกับผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืน หรือโอน
หนวยลงทุนของผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน ใบหนวยลงทุน และ/หรือหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถ
รองขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดง
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สิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือ
วาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 
27. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม (ถามี) 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหารสิทธิเรียกรอง และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

27.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

27.1.1  สิทธิของบริษัทจัดการ 

1)  สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักเกณฑการ
ลงทุนและขอจํากัดการลงทุนตลอดจนโครงการท่ีไดรับอนุมัติทั้งนี้รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและสัญญาตางๆ ที่ไดทําขึ้น 

2)  สิทธิในการยับย้ังพิ เศษ  (Veto Right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ  ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
แกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอ
ประโยชนของกองทุนรวม 

3)  สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาได รับความเห็นชอบจากผู ถือหนวยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทุนทุกรายแลว ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-   สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงการ และ/หรือตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือส่ังการ  

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

-  สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

4)  สิทธิในการส่ังใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย
ประกาศกําหนด  
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5)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือเงิน
ตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

6)  สิทธิในการกระทําการหรือไมกระทําการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

27.1.2  หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทุนรวมใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุนรวม  

(1)  จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด  

(2)   จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน และ
หนังสือช้ีชวน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือชี้ชวน ที่ผานการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนท่ีเปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก)  กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนใหบริษัทจัดการจัดสงหนังสือชี้ชวน
ใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเร่ิมจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนใหแกประชาชน 

(ข)  ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการใหผูจัด
จําหนายและ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผู
ลงทุนควรทราบพรอมกับใบจองซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอของผูจัดจําหนาย
และของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน แลวแตกรณี เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูที่สนใจ
จะลงทุนไดตลอดเวลาท่ีเสนอขายหนวยลงทุน 

(ค)  เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนส้ินสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได 
และจัดสําเนาใหเม่ือผู ถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
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และ/หรือหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 10 วันทําการ
นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได
มีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

(ง)  จัดให มีใบจองซื้อหนวยลงทุนซ่ึงตองมีคําเตือนตามที่ กําหนดไวในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

(4)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมท้ังการหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการ ซื้อ โอน เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข 
วิธีการที่ กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

(5) ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ
และ/หรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(6) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(7) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด  

(8) จัดใหมีการประกันวินาศภัยอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด 

(9) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ตามขอกําหนดและหลักเกณฑที่กฎหมายหลักทรัพย
กําหนด 

(10) สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของและจําเปนตองใชในการประเมินคาหรือสอบทาน
การประเมินคาตามท่ีบริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกับบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อการประเมินคา และ/หรืออํานวยความสะดวกใหกับผูดูแล
ผลประโยชนในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชน 

(11) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ตามขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ 
ที่ระบุไวในโครงการ  
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(12) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจกระทําได
ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(13) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จะตอง
ไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

(14)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

3) การแตงต้ังบุคคลที่เก่ียวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

(1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน  

(2) แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวใน
โครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม และ
แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนรายอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(4) แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวนั้นจะตองอยูในบัญชีรายช่ือ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5) แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(6) แตงต้ังที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนรวม ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(7) แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และแตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติ
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ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(8) แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนและ
หนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) แตงต้ังบุคคลอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปน เพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม อาทิเชน ผูควบคุม
งานกอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4) การดําเนินการอื่นๆ  

(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

(2) ย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบยีนทรัพยสินกองทุนรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐาน
ดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

(4) ดําเนินการแยกบัญชีและจัดเก็ยทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ 
และนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ หนวยงานอ่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
เวนแตโดยสภาพของทรพยสินนั้นไมสามารถกระทําได 

(5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน  

(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม
ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

(7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหเปนไปตาม
ประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
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(8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอ
ทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ ภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน
สุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ 29.4  

(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดาน
การลงทุนและมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมท้ังจัดทํารายงานของกองทุนรวมท่ีมี
รายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทุกส้ินปการเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับ
แตวันส้ินปการเงิน 

(10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานสอบทานการประเมินคาพรอมดวยสําเนาเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

(11) จัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันเม่ือมีการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย 
และ/หรือสิทธิการเชา 

(ก) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  และสัญญาซ้ือ เชา รับโอน
สิทธิการเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(ข) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน ภายใน 
5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(12) จัดสงสําเนาสัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน สําเนาสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
(ถามี) และสําเนาสัญญษแตงต้ังที่ปรึกษา (ถามี) ใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวัน
ทําสัญญาดังกลาว เวนแตในกรณีเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมซ่ึงมีการแตงต้ังบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ใหบริษัทจัดการสงสําเนาแตงต้ังบริษัทประเมิน
คาทรัพยสินใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน   

(13) รวบรวม  ติดตาม  ดําเนินการ  ส่ั งให ผู มีหน าที่ ต างๆ  ตามสัญญาแตงต้ัง  อาทิ เชน  ผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือ
ดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือ
หนวยลงทุน และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  แตทั้งนี้บริษัทจัดการไมตองรับรอง และ/หรือ
รับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูลตางๆ ซึ่งเตรียมโดยบุคคลดังกลาว อกีทั้งไมตองรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตางๆ ของบุคคลดังกลาว อยางไรก็ดี หากบริษัทจัดการทราบถึงความผิดพลาดของรายงาน



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 145 – 
  

 

ตางๆ และ/หรือการกระทําที่ผิดพลาดโดยบุคคลดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหบุคคลนั้นๆ 
ทําการแกไขใหถูกตองโดยพลัน 

(14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการซ้ือ เชา จําหนาย หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งจัดใหมี
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ  บริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแล
ผลประโยชนภายใน  15 วันนับแตวันที่ซื้อ  เชา จําหนาย  หรือโอนกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว บริษัทจัดการอาจจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคกอนใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันซ้ือ เชา 
จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

 (15) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 

27.1.3 เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

1) เม่ือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ และมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหมขึ้น
ในเวลาใดๆ ระหวางอายุของกองทุนรวม โดยใหถือวาวันที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมัติ
ดังกลาวเปนวันที่ใหมีผลเปนวันส้ินสุดการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการ   

2)  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการตามท่ีกําหนดไวในโครงการตามมติที่ประชุมผู
ถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ อันจะมีผลให
บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง ระเบียบ  และขอบังคับดังกลาว 
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัท
จัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุน
รวมตอไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผลเปนการส้ินสุดการปฏิบัติ
หนาที่ของบริษัทจัดการ โดยท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่
มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทํา
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หนาที่จัดการกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน 180 วัน นับจากวันที่ไดรับ
แจงจากบริษัทจัดการ   

3)  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริหารจัดการกองทุน
รวม หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหนวย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงค
ที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคจะรับ
หนาท่ีตอไป (ลาออก) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 วันกอนวันที่ใหมีผลเปนการส้ินสุดการปฏิบัติ
หนาที่ของบริษัทจัดการ โดยท่ีประชุมผูถือหนวยจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหมที่ มี คุณสมบั ติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพยและได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่จัดการกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใน
โครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 180 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวม 
ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดย
หากเปนกรณีการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการตามที่กําหนดไวในขอ (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดีการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะไมเกินกวา 180 
วันนับจากวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
แลวกองทุนรวมยังไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหมได บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือวาการดําเนินการดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หรือหากเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอก
กลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ (2) หรือขอ (3) ขางตนนี้บริษัทจัดการมีหนาที่ตอง
จัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. อยางนอย 1 ราย ภายในระยะเวลาไมเกินกวา 180 วัน เพื่อเสนอใหผูถือหนวย
ลงทุนมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังเปนบริษัทจัดการ หากผูที่บริษัทจัดการเสนอช่ือไมไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวมไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหมไดภายในระยะเวลา 180 
วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเลิกกองทุนรวมโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการไมวาตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากท่ีผูถือหนวยลงทุนมี
มติใหเปล่ียนบริษัทจัดการตามท่ีกําหนดไวในขอ (1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเปนการส้ินสุดการ
ปฏิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการตามที่กําหนดไวในขอ (2) และขอ (3) บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในอัตราท่ีกําหนดไวในโครงการโดยจะคํานวณคาตอบแทนเปนอัตราสวนของระยะเวลา
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ตามที่ไดปฏิบัติหนาที่จริง และ/หรือคาเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวของบริษัทจัดการ 

 

27.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

        ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง 
ผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่
ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่
ตามมาตรา 125 กฎหมายหลักทรัพย และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาว ผูดูแล
ผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราคร้ังกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายท่ีเกิดจาก
การตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปน
จริงใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เม่ือผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือ
การเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมี
นัยสําคัญ 
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(8) ตรวจสอบการซื้อ เชา เชาชวง จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเปนไป
ตามโครงการและหลักเกณฑที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดง
การรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ฝากไวกับบัญชีทรัพยสิน
ของตนเอง 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการได
คํานวณไวแลวตามที่กําหนดไวในหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดไวในโครงการ และกฎหมายหลักทรัพย โดยผูดูแล
ผลประโยชนสามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการ
จัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่บริษัท
จัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใช
ประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให
เปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

27.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

ไมมี 
 

27.4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(1) สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

(1.1) สิทธิของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจาก
กองทุนรวม  ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(1.2) หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

   ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังตอไปนี้ 
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(ก) ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมตามสัญญาการจาง
ที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ในแตละวันใหอยูในสภาพท่ีดีและพรอม
ที่จะหาผลประโยชนตลอดเวลา 

(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอื่นที่เก่ียวของ 

(ง) ปฏิบัติตามสัญญาหรือ หนาที่อื่นที่ระบุตามสัญญาวาจางผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

27.5 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

(1) ไดรับคาธรรมเนียมในการทาํหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการทีไ่ด
ตกลงกัน 

(2) ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

(3) หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 
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28. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 

28.1 คาธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 
1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน   
 -ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุน

คร้ังแรก 
: ไมมี 

 -ในการเสนอขายเพิ่มเติม : ไมมี 
2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี 
3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน : ไมมี 
4. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวน

เงินที่โอนเขาบัญชีนั้นๆ 
5. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมเกินอัตรารอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่โอน 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน) 

6. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน 

: ไมเกิน 100 บาท ตอรายการ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

7. อื่นๆ : ไมมี 
 

28.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป: 

 บริษัทจัดการมีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ในอัตราไมเกินรอยละ 
1.00 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป: 

 ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะไดรับคาตอบแทน เปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอป 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นๆ 
ตามที่เกิดจริง เชน คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวม เปนตน 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป: 
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 คาใชจายในการดําเนินงานนายทะเบียนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 0.05 ตอป (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมที่คํานวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

(4)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม: ไมมี 

(5)  คาธรรมเนียมในการจดัจําหนายหนวยลงทุน: 

 สําหรับการออกและเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกและสําหรับการเสนอขายเพ่ิมเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของ
กองทุนรวมในคราวตอๆไป คราวละไมเกินอัตรารอยละ 3.0 ของมูลคาที่รับประกันการจัดจําหนาย 

(6)  คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย: 

 ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันส้ินปบัญชีกอนหนา (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนจะ
กําหนดใหไมเกิน 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาท) 

(7)  อื่นๆ: 

 (7.1)  คาธรรมเนียมจัดต้ังกองทุนรวม: 50,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน)  

 (7.2)  คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูสอบบัญชี จะชําระตามอัตราท่ีกําหนดโดยบริษัทจัดการ
รวมกับบุคคลดังกลาว 

 (7.3)  คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่นๆ รวมทั้งที่ปรึกษาอื่นๆ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ 
จะชําระตามอัตราท่ีกําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบคุคลดังกลาว 

 (7.4)  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจาก
กองทุนรวม โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวาง
กองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย สรุปไดดังนี้ 

1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุนรวม ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของ
รายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวม รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจาย
ใดๆ ที่กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพื้นที่
สงเสริมการขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรือผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวของกับการ
ประกอบกิจการศูนยการคาของกองทุนรวม ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยไมรวมเงินชดเชย 
เงินทดรองจาย (Reimbursement) เชน เงินเฉล่ียคาภาษีโรงเรือน สวนเฉล่ียคาเบี้ยประกันที่
ไดรับจากผูเชาหรือผูเชาชวง แลวหักดวยอัตราสวนลดคาเชา 
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2. คาคอมมิชชั่น (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของ
กองทุนรวม เม่ือมีการทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมีการตอสัญญาเชาสําหรับสัญญา
เชาทุกประเภท ทั้งสัญญาเชาระยะส้ันและระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผูเชาโครงการศูนยการคา 
 คาคอมมิชช่ัน คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชา

รายนั้นๆ 
1.  ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา 0.5 เดือน 
2.  ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 4 อัตราข้ึนอยูกับ

อายุสัญญาเชา 
 

- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุไมถึง 1 ป 0.5 เดือน 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุ ต้ังแต 1 ปข้ึนไปแตไมถึง 3

ป 
1.0 เดือน 

- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไป 1.5 เดือน 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุมากกวา 3 ปและผูเชาได

ชําระคาสิทธิการเชาลวงหนา (คาเซง) 
รอยละ 3 ของคาสิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับจากผูเชา

ผูเชาอาคารสํานักงาน 
 คาคอมมิชช่ัน คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชา

รายนั้นๆ 
1.  ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา 0.5 เดือน 
2.  ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 3 อัตราข้ึนอยูกับ

อายุสัญญาเชา 
 

- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุไมถึง 3 ป 0.5 เดือน 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไป 1.0 เดือน 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุมากกวา 3 ปและผูเชาได

ชําระคาสิทธิการเชาลวงหนา (คาเซง) 
รอยละ 3 ของคาสิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับจากผูเชา

ทั้งนี้ หากการทําสัญญาเชาระหวางกองทุนรวมและผูเชาเปนไปในรูปแบบอื่นใดที่นอกเหนือจากกรณี
ดังกลาวขางตน ใหบริษัทจัดการมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขของการจายคาคอมมิชชั่น ตามท่ี
เห็นสมควร 

3. คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

4. คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 
2.35 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (net Property 
Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจากอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและ
คาใชจายท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทน
และคาใชจายของกองทุนรวม เชน คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในขอ 1. และ 2. 
คาตอบแทนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนตน) 
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5. คาธรรมเนียมการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ไดรับในอัตรารอยละ 1.50 ของ
มูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม และไดรับในอัตรารอยละ 0.75 ของมูลคา
การขายอสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม 

6.  คาธรรมเนียมในการควบคุมงานดานการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวม เปนคาตอบแทนท่ีกองทุนรวมจายใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการควบคุมใหมีการ
ดําเนินการของงานในดานพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนํา
ดานการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เพื่อใหอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมมี ศักยภาพและสรางผลตอบแทนให แกกองทุนรวมมาก ย่ิงขึ้ น  (Value 
Enhancement) ในอัตรารอยละ 2.0 ของมูลคาตนทุนในการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาทั้งหมด
ของอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมที่มีการปรับปรุงและ/หรือพัฒนา ทั้งนี้ ตนทุนการปรับปรุง
และ/หรือพัฒนาดังกลาวรวมถึงตนทุนในการซ้ือพื้นที่ซึ่งจะไดทําการปรับปรุงและ/หรือพัฒนา
คืนจากผูเชาเดิมดวย แตไมรวมคาใชจายในการออกแบบ คาที่ปรึกษา คาธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ ทั้งนี้ ใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยเสนอโครงการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมดังกลาว พรอมทั้งคาธรรมเนียมในการควบคุมงาน และรายละเอียดที่เก่ียวของ
ตอบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนคราวๆ ไป 

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน 

(7.5)  คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน จะจายตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับ
บุคคลดังกลาว 

(7.6)  ภาษี คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคานายหนาที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง 

(7.7)  คาเบี้ยประกันวินาศภัย (ถามี) และคาเบี้ยประกันอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม 

(7.8) คาธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงการจดทะเบียนเพิ่ม
หรือลดขนาดกองทรัพยสินจากการเพิ่มทุนของกองทุนรวมรวมถึงคาธรรมเนียมวิชาชีพทาง
กฎหมายในการดําเนินการดังกลาว  

(7.9)   คาธรรมเนียมรายป และคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 

(7.10)   คาใชจายในการจัดทําใบจองซ้ือหนวยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนรวม รวมทั้งคาจัดทํา คาพิมพ คาแปลหนังสือชี้ชวน 
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คําขอจัดต้ัง เพิ่มทุนกองทุนรวม เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนรวม และคาใชจายในการ
จัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(7.11)  คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ  และการออกใบหนวยลงทุน  

(7.12) คาเอกสารทะเบียนหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

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

(7.14)   คาใชจายในการจัดทํา คาแปล และจัดสงรายงานและจดหมายตางๆ เชน รายงานประจําป 
รายงานผูถือหนวยลงทุน เปนตน สําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

(7.15)   คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อ เชา 
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

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

(7.17)  คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ (ในกรณีเปนอสังหาริมทรัพยที่อยู
ระหวางการกอสราง) 

(7.18)   คาใชจายท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาใชจายที่
เกียวกับพนักงาน คาใชจายสํานักงาน คาอุปกรณสํานักงาน คาจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสังหาริมทรัพย คาดําเนินการ คาบํารุงรักษา คาซอมแซม คาปรับปรุง คาตอเติม คา
สาธารณูปโภค คาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

(7.19) คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) อาทิ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามการบอก
กลาว หรือดําเนินคดีใดๆ เพื่อบังคับชําระหนี้หรือคืนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม คาธรรมเนียม
ศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาเสียหายหรือคาใชจาย 

(7.20)   คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่กอขึ้นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน
ตามหนาที่เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7.21)   คาใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
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(7.22)   คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินในกรณีที่มีการลดทุน 
และ/หรือจายเงินปนผล เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คา
โทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(7.23)   คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 

(7.24)   คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน คาอากรแสตมป หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดประชุม
คณะกรรมการลงทุนและเบี้ยประชุม คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบ
กับผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  คาโฆษณาหรือ
ประกาศหนังสือพิมพ (ถามี) รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เปนตน  

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

(7.26)   คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ตามที่จายจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดใหมีการประชุมบริษัท
จัดการจะพิจารณาจายคาเบี้ยประชุมกรรมการลงทุนเฉพาะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก
บริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากผูที่มีความรูความสามารถทางดานอสังหาริมทรัพย และ
กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
- กรรมการท่ีได รับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากผูที่ มีความรู

ความสามารถทางดานอสังหาริมทรัพย จํานวนไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง 
- กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวยลงทุน จํานวนไม

เกิน 10,000 บาทตอคร้ัง 

(8)   คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

คาธรรมเนียมการจัดการรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะเรียกเก็บจากกองทุน
รวมเปนรายเดือนภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป  หรือภายใน 3 วันทําการหลังจากผูดูแลผลประโยชน
รับรองการคาํนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แลวแตกรณี 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการ
หลังจากไดรับแจงหนี้ 

การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนรายป จะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสุดทายของแตละเดือน เวนแตในระหวางเดือนที่
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กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม หรือจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการ
คํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนรายป โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของชวงกอนการเพิ่มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวม 
หรือจายเงินปนผล และชวงหลังการเพิ่มหรือลดเงินทุน หรือจายเงินปนผลดังกลาว คิดเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม
จํานวนวัน 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม คาธรรมเนียมในการจัดจําหนาย คาใชจายในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย และคาใชจายอื่นๆ จะตัดจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมตามท่ีจาย
จริง   

อยางไรก็ตามบริษัทจัดการมีสิทธิตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ดังกลาวในงวดเดียว หรือเฉล่ีย
ตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเปนจํานวนเทาๆ กัน หรือตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  
ทั้งนี้ การตัดจายคาใชจายดังกลาว จะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่
เก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

หมายเหตุ:  คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หากไดปฏิบัติดังนี้ 

(1) กรณีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจาย 

(1.1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน โดย 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วัน ติดตอกัน และ 

(ข) ปดประกาศในท่ีเปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน 

(1.2) แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันเปล่ียนแปลง 

ภายในรอบระยะเวลา 1 ป กองทุนรวมสามารถเพ่ิมคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายใดๆ ที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวมไดไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายที่กําหนดไวเดิม  

(2) กรณีเปล่ียนแปลงลดลงของคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจาย 

(2.1) ปดประกาศในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน 

(2.2) แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันเปล่ียนแปลง 
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29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา
หนวยลงทุน 

29.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวม โดยอยางนอย ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแต
วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้  มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการ
คํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

29.2 การคํานวณและประกาศขอมูลตามขอ 29.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล 

(2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวิธีการขางตน บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

29.3 การเปดเผยขอมูลตามขอ 29.1 บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและปด
ประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน 
พรอมทั้งเปดเผยช่ือ ประเภทและที่ต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย หรือรายละเอียด
ขอมูลอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

29.4 ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 29.1 อันมีผลกระทบ
ตอมูลคาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญบริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวใน
การประกาศตามขอ 29.1 ดวยและหากเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการ
ประกาศตามขอ 29.1 แลวบริษัทจัดการจะประกาศเร่ืองดังกลาวเพิ่มเติมโดยพลัน 

29.5 ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพย และ/หรืองานระบบ บริษัทจัดการจะใชราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคาหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินคาคร้ังลาสุด แลวแตกรณี (ทั้งนี้กองทุนรวมจะไมรับรูคาเส่ือมและคา
ตัดจายของเงินลงทุนดังกลาวในงบดุล และงบกําไรขาดทุนของกองทุนรวม ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชีในประเทศไทยท่ีเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวม) เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแตละรายการเปนคร้ังแรกบริษัทจัดการจะใชราคาที่ซื้อหรือเชา
อสังหาริมทรัพยในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิจนกวาจะไดสอบทานราคาหรือประเมินคา
อสังหาริมทรัพยและงานระบบนั้น 
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(2) ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และ
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 29 ขางตน เวนแต
กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น  

 
30. การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน 

30.1 รายงานของกองทนุรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงใหผูถือหนวยลงทุน
ที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) รายการแสดงทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวโดยแยกตามประเภททรัพยสิน ทั้งนี้ หากเปน
ทรัพยสินประเภทเดียวกันแตในสาระสําคัญเปนเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกตางกัน หรือมีความเส่ียงของ
ตราสารที่แตกตางกันเน่ืองจากมีสินคาหรือตัวแปรท่ีแตกตางกัน ใหแยกแสดงรายการออกจากกันดวย เชน 
อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พันธบัตรรัฐบาล หุนกูทั่วไป ต๋ัวเงินทั่วไป ต๋ัวแลกเงินที่มีการ
จายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เปนตน พรอมทั้งมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาทรัพยสินตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม พรอมอัตราสวนตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม และมูลคาหนวยลงทุน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมทุกรายการโดยระบุสาระสําคัญอยางนอยเก่ียวกับชื่อ 
ที่ต้ัง ลักษณะ ประเภทการใชงาน ขนาดพื้นที่ อายุการเชา มูลคาที่ไดจากรายงานการประเมินคร้ังลาสุด 
รายไดตอป และภาระผูกพันตางๆ เปนตน 

(3) รายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการในรอบป
บัญชี โดยระบุสาระสําคัญอยางนอยดังนี้ 

(3.1) วันที่ ราคา เหตุผลที่ซื้อหรือเชา และผูขายอสังหาริมทรัพยหรือผูโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(3.2) รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินคากอนการซ้ือหรือเชาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย เชน 
วันที่ทําการประเมินคา ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา และวิธีที่ใชในการประเมินคา เปนตน 
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(3.3) คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการซ้ือหรือเชา 

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการ
ในรอบปบัญชี ซึ่งตองระบุสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปนี้ 

(4.1) วันที่ ราคา เหตุผลที่จําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชา และผูซื้ออสังหาริมทรัพยหรือผูรับ
โอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(4.2) รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินคากอนการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาของบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย เชน วันที่ทําการประเมินคา ราคาท่ีไดจากรายงานการประเมินคา 
และวิธีที่ใชในการประเมินคา และช่ือบริษัทประเมินคาทรัพยสิน เปนตน 

(4.3) กําไรหรือขาดทุนจากราคาจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิ
การเชาและคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของ 

(4.4) ราคาที่ไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนายหรือโอน 

(4.5) รายงานของบริษัทจัดการท่ีแสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนและแนวโนมของธุรกิจดังกลาว 

(5) รายงานของบริษัทจัดการที่แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนและแนวโนมของธุรกิจดังกลาว 

(6) ขอมูลที่เกียวกับการกูยืมเงิน (ถามี) ของกองทุนรวม ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งตอง
ระบุสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปนี้ 

(6.1) ระยะเวลาการกูยืมเงิน วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดสัญญากูยืมเงิน 

(6.2) จํานวนเงินกูยืม ณ วันทําสัญญา จํานวนเงินกูยืมคงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และสัดสวน
การกูยืมเงินของกองทุนรวม 

(6.3) หลักประกันการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน (ถามี) 

(7) งบดุลและงบกําไรขาดทุนที่ไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี 

(8) อัตราสวนคาใชจายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 

(9) ความเห็นของผูดูแลผลประโยชนเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 

(10) ขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ (ถามี) 

(11) ชื่อ และท่ีอยูที่ปรึกษา และผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมทุกราย (ถามี) 
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(12) รายงานอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด 

30.2 รายงานการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการซ้ือ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอน
กรรมสิทธิ์  และ /หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมให ผู ถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย โอน หรือรับ
โอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูล
ตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมได รับอนุ มั ติให เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ เชา จําหนาย 
หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

30.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหนา
ของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (Website) ของบริษัทจัดการดวย 

เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวบริษัทจัดการ
จะแจงความคืบหนาขางตนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

 
31. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 

31.1 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) กอนที่จะซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย 

(2)  กอนที่จะจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

31.2 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 161 – 
  

 

(2) ผู ดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ  เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

31.3 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก 1 ปนับ
แตวันที่มีการประเมินคาคร้ังลาสุดไปแลว 

31.4  ในการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา บริษัทจัดการจะไม
แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เดียวกันติดตอกันเกิน 2 คร้ัง 

31.5  บริษัทจัดการจะสงสําเนารายงานการประเมินคาทรัพยสินและรายงานการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันและใหสํานักงานภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

เม่ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว หากมีการประเมินคาทรัพยสินและ
การสอบทานการประเมินคาทรัพยสินตามขอ 31.1 ขอ 31.2 และขอ 31.3 บริษัทจัดการจะแจงขอมูลเก่ียวกับกรณี
ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยดวย 

 
32. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี    วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก  วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 

 
33. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

33.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  
ผูถือหนวยลงทุนรวมทั้งกลุมบุคคลเดียวกันกับผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปขอเงิน
ปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการน้ีเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่ไมเกินกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

33.2  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหัวขอ 9 “การโอนหนวยลงทุน” ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะไมอนุญาตใหโอนหนวสยลงทุนได หากการโอนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
ใดๆ ถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

33.3 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 
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ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติในเร่ืองตางๆ ดังนี้ ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใดๆ บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดๆ ในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมารวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 
(1) การลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวม หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการน้ัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในโครงการนี้ 

(2) การลงมติเก่ียวกับการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเก่ียวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ตามวิธีการที่กําหนดไวในหัวขอ 24 
“การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม”  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียในเร่ือง
ใดๆ บริษทัจัดการจะไมนับรวมจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของกับผูถือ
หนวยลงทุนรายนั้นๆ เปน (1) จํานวนหนวยลงทุนในการลงมติ และ (2) ฐานในการคํานวนมติ 

33.4  สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 
ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนตามสัดสวนหากกองทุนรวมตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะ
จัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการ
จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงิน และ/หรือ
ทรัพยสินอื่น คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในขณะท่ีเลิก
กองทุนรวม  

33.5 สิทธิประโยชนอื่นๆ 

สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดจํานวนเงินทุน 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดเงินทุนจดทะเบียนตามที่ระบุไวในโครงการ 

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

สิทธิในการขอออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชในการจํานํา 
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะนําหนวยลงทุนไปจํานํา จะตองนําใบหนวยลงทุนมาย่ืนพรอมกรอกคําขอออกใบ
หนวยลงทุนเพื่อการจํานําดวยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการ
ขายหนวยลงทุน เพื่อสงใหนายทะเบียนหนวยลงทุนออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชในการจํานํา 
ทั้งน้ี นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการระงับการทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนไวกอนจนกวาจะมีการจดแจง
จํานําตอนายทะเบียนหนวยลงทุนก็ได 
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34. การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 

34.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําส่ัง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ
ตามท่ีเห็นสมควรในกรณีที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดมีการเปล่ียนแปลง แกไข ประกาศกําหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผอน
ผันในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียด
ตางๆ ฯลฯ โดยการแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดังกลาวจะตองเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

34.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ  

หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไข
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม เปนตน โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 27  
“สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย” หรือเก่ียวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 28 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียก
เก็บจากผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน
หนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุนรวม มติดังกลาวจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุนรวม (แลวแตกรณี) หลังจากนั้นตองผานความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุนจะตองไม
ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชนของ
กองทุนรวม 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย 
(ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติแกไข แลวแตกรณ ี
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การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับย้ังพิเศษ (Veto Right) สําหรับการ
ลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือทําใหเกิดความเสียหายหรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมี
ผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซ่ึงเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

34.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวยลงทุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุน 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอ
มติในการดําเนินการตางๆ ดังนี้ 

(1) การแตงต้ังหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ซึ่งไมรวมถึงขอ 27.1.3 (2) และ (3) ใหบริษัทจัดการจัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อขอมติ หรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับรวมหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของ
กับผูถือหนวยลงทุนรายนั้นๆ เปน (1) จํานวนหนวยลงทุนในการลงมติ และ (2) ฐานในการคํานวนมติ 

(2) การพิจารณาและอนุมัติเงื่อนไขและรายละเอียดในการแตงต้ังหรือถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับรวมหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของ
กับผูถือหนวยลงทุนรายนั้นๆ เปน (1) จํานวนหนวยลงทุนในการลงมติ และ (2) ฐานในการคํานวนมติ 

(3) การพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการลงทุนหรือบริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองมีผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวย
ลงทุนรวมกันแลวคิดเปนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมเขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม 
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35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

35.1 จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย  ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

35.2 จํานวนเงินทุนจดทะเบียนลดลงตํ่ากวา 500 ลานบาท  เม่ือคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน  โดยให
เลิกกองทุนรวมภายในวันทําการถัดไป  เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

35.3 บริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวในโครงการได  เวนแต
ในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดยบริษัทไดดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการลด
จํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาที่
เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทุน พรอมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุน แลว 

35.4 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจาก 

(1) บริษัทจัดการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 (รวมทั้งที่แกไขหรือเพิ่มเติมตอไป) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
หรือ 

(2) บริษัทจัดการมีการเสนอขาย จําหนายและจัดสรรหนวยลงทุนโดยฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของสํานักงานในเร่ืองการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกใหแกผูจองซื้อทั่วไป หรือผูจองซื้อ
หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือ
กลุมบุคคลเดียวกัน หรือขอกําหนดของสํานักงานในเร่ืองการเสนอขายหนวยลงทุนเพื่อการเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียน 

(3) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน  

(4) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือ
ธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ซึ่งบริษัทจัดการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของไมสามารถช้ีแจง แสดง
เหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐานได หรือ ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเช่ือไดวาการจัดต้ัง
กองทุนเปนการจัดต้ังกองทุนที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเปนการท่ัวไปอยางแทจริง หรือไมสามารถ
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ทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด เพื่อให
กองทุนมีการเสนอขายหนวยลงทุนเปนการทั่วไปอยางแทจริงได  

(5) บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 

35.5 เม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุน 

35.6 เม่ือครบอายุโครงการ (ถามี) 

35.7  เม่ือมีการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

 การโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมไปยังทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท  

 เม่ือผูกอต้ังทรัสตไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการ
ออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เพื่อแลกกับ
ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ซึ่งประกอบไปดวยสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาท่ีกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล โกรท เปนคู สัญญาในปจจุบัน รวมทั้ ง
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ไดลงทุนอยูใน
ปจจุบัน จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซึ่งรวมไปถึงสัญญาตาง ๆ ทั้งหมดที่
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ไดเขาทําเพื่อจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนและ
ยังคงมีผลใชบังคับกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ซึ่งจะถูกโอนไปทรัสตเพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท โดยจะมีการเขาทําสัญญาโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาตาง ๆ 
ดังกลาว  

 อนึ่ง ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท จะเปนไปตามขอมูลมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ที่ไดรับการยืนยันจากผูดูแล
ผลประโยชนคร้ังลาสุดกอนการโอนทรัพยสินใหแกทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โก
รท ซึ่งทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ที่จะโอนไปยังทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท จะไมรวมรายการดังตอไปนี้ 

  (ก) ทรัพยสินหรือเงินที่กันไวเพื่อการชําระหนี้ 

(ข) เงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ซึ่งยังมิไดชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินนั้น 
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(ค)   คาธรรมเนียมและคาใชจายใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท และการชําระบัญชีของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท 

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเลิกโครงการ 

เม่ือเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม เชน กองทุน
รวมขาดสภาพคลองและไมสามารถเพิ่มเงินทุนไดตามจํานวนท่ีตองการ  กองทุนรวมไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  เปนตน 

 
36. การดําเนนิการของบริษัทจัดการ การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและ/หรือทรัพยสินอ่ืน

คืนใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม 
ในกรณีที่มีการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท  บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม และชําระบัญชี โดยในขั้นตอน
การชําระบัญชี ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โก
รท ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันกําหนดสิทธิในการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต (ซึ่งจะไดกําหนดและประกาศตอไป) (ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนหนวยทรัสตจะกลายเปนผูถือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท หลังจากไดรับการแบงหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท จากผูชําระบัญชี แตอาจไมไดเปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดเขารวมประชุมเพื่ออนุมัติ
การแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1)  

 
อนึ่ง อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม กับหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (Swap Ratio) ที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม จะไดรับ คือ 1 หนวยลงทุน ตอ 1 
หนวยทรัสต ทั้งนี้ ในการดําเนินการเพื่อสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว จะไมมีการรับซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
จากผูถือหนวยลงทุนที่เขาประชุมในการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม คร้ังที่ 1/2560 และที่ออกเสียง
คัดคานกับการแปลงสภาพ 

 
ทั้งนี้ ผูชําระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Delist) โดยผูจัดการกองทรัสตจะ
ดําเนินการใหหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โก
รท  เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

ผูชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวัน
เลิกกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุ



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม  2560 

- 168 – 
  

 

จําเปนและสมควร และผูชําระบัญชีจะย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพรอมทั้งจัดสงรายงานและผลการชําระบัญชีตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ชําระบัญชีแลวเสร็จ 

 
37. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมมี 
 

38. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษทัจัดการรูหรืออาจ
รูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจ
ขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
 

39. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซ่ึงถือหนวย
ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุน   
นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ใน
การดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การแตงต้ังหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ตองจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตองไดรับมติเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม  

2. เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 34.1 หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดตอเม่ือไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดย
การประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณ
อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ทั้งนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก บริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไขหรือภายใน 
15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอ
มติไปยังผูถือหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกลาวไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคนเปน
ลายลักษณอักษรและผานระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
อยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโดยผูถือหนวยลงทุน แลวแตกรณี 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนนั้น ผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมจะตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเปนองค
ประชุม  

อยางไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตองมีผูถือหนวยลงทุนมา
ประชุมไมนอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวย
ลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุมและตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อขอมติการเพิ่มทุนดังกลาว ตองมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม และ/หรือ  

ข. เพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพท่ีดี และมีความพรอม
ที่จะใชหาผลประโยชน 

 
40. อ่ืนๆ 

40.1 การรับผลประโยชนตอบแทน  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการใช
บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อให
กองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี 

40.2 การปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการใหขอมูล และ/
หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา  ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัท
จัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล และ/
หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม
ครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ 
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/
หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ 

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผู
ถือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเช่ือถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัดการ 

 



















































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8 
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