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สาส์ นจากบริษัทจัดการ
วันที 11 เมษายน 2559
เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2558 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (กองทุน) ตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกท่าน
โดยผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ทีผ่านมา ถือเป็ นอีกปี หนึงทีกองทุนรวมได้ สร้ างผลประกอบการในระดับ
ทีน่าพอใจ โดยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 29,242.22 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
สินทรั พย์ สุท ธิ ต่อ หน่วยเท่า กับ 13.2169 บาท โดยในรอบการดํ าเนิ นงานระหว่างวัน ที 1 มกราคม 2558 ถึง วัน ที
31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีรายได้ รวมทังสิ
5 5น 3,135.62 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
5 5น 713.83 ล้ านบาท ทําให้
กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 2,421.79 ล้ านบาท และเมือพิจารณาร่ วมกับรายการกํ าไรสุทธิ จากเงินลงทุน
กองทุนรวมจะมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานเพิมขึ 5นในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี 5จํานวน 3,980.44 ล้ านบาท โดย
กองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการในปี 2558 จํานวน 1.0081 บาทต่อหน่วย
ในส่ วนของภาพรวมเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) ได้
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 ว่ า เศรษฐกิจไทยปี 2558 ได้ ฟื>นตัวอย่ างช้ าๆ โดยมีการเติบโตทีร้ อยละ 2.8 ในปี
2558 ปรับตัวดีขึ 5นจากปี 2557 ทีเศรษฐกิจได้ รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองและขยายตัวเพียงร้ อยละ 0.9
โดยในปี 2558 ภาคการท่องเทียวและการใช้ จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็ นแรงขับเคลือนทีสําคัญ
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจฟื น5 ตัวได้ คอ่ นข้ างช้ าเนืองจากการส่งออกทียังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกซึงทําให้ ภาคเอกชน
ส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน และกําลังซื 5อของภาคครัวเรื อนทีลดลงจากราคาสินค้ าเกษตรตกตํารวมถึงภาวะภัยแล้ ง
ภาครัฐเร่ งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีมาตรการระยะสันที
5 เน้ นช่วยเหลือกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยถึงรายได้ ปานกลางและ
ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การให้ สินเชือทีอยู่อาศัยเพือผู้มีรายได้ น้อย การให้ สินเชือผ่านกองทุนหมู่บ้าน การเร่ งลงทุน
โครงการขนาดเล็กของภาครัฐ การปรับลดภาษี และโครงการสินเชือดอกเบี 5ยตําให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs เป็ นต้ น มาตรการ
ส่งเสริ มการใช้ จ่าย เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจํานองอสังหาริ มทรัพย์ และการลดหย่อนภาษี เงินได้ จาก
การซือ5 สินค้ าและบริ การไม่เกิ น 15,000 บาทในช่วงปลายปี เป็ นต้ น และมาตรการระยะกลางถึงระยะยาวซึงจะช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริ มการลงทุนในรู ปแบบคลัสเตอร์ และการกําหนดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีจะได้ รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน เป็ นต้ น
การส่ งออกในปี 2558 ลดลงต่ อเนืAองเป็ นปี ทีAสอง มูลค่าการส่งออกของไทยในรู ปดอลลาร์ สหรัฐฯ ลดลงร้ อย
ละ 5.8 ในปี 2558 ต่อเนืองจากปี 2557 ทีลดลงร้ อยละ 0.4 โดยเงินบาททีอ่อนค่าราวร้ อยละ 10 ไม่ได้ ช่วยการส่งออกมาก
นัก สาเหตุสาํ คัญทีทําให้ มลู ค่าการส่งออกลดลงเกิดจากราคานํ 5ามันดิบในตลาดโลกทีลดลงราวร้ อยละ 50 กดดันให้ ราคา
สินค้ าส่งออกทีเชือมโยงกับนํ 5ามันดิบอย่าง นํ 5ามันสําเร็ จรู ป เคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก รวมถึงยางพารา ซึงมีสดั ส่วนราวร้ อย
ละ 18 ของการส่งออกทังหมดของไทยลดลงตามไปด้
5
วย นอกจากนี 5 การส่งออกของไทยยังได้ รับแรงกดดันจากการชะลอ
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ตัวของภาคอุตสาหกรรมของจีน และการย้ ายฐานการผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ออกจากประเทศไทยอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม
ความต้ องการสินค้ าไทยจากกลุม่ ประเทศ CLMV อันประกอบด้ วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ยังคงเติบโตได้ ดี
สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจในปี 2559 SCB Economic Intelligence Center (อีไอซี) ประเมินว่ าเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวในอัตราร้ อยละ 2.5 เศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้ มฟื 5นตัวอย่างช้ าๆ ต่อไปเนืองจากการส่งออกยังได้ รั บ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิ จจีน ซึงเป็ นความเสียงหลักต่อทัง5 เศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลก และภาค
ครัวเรื อนทีมีกําลังซื 5อจํากัดจากภาระหนี 5ในระดับสูงรวมถึงรายได้ จากภาคเกษตรทีตกตํา ดังนันการเติ
5
บโตของเศรษฐกิจ
ไทยจึงขึ 5นอยูก่ บั แรงกระตุ้นจากภาครัฐให้ เกิดการลงทุนในประเทศของภาคเอกชนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้ าน
ภาษี มาตรการเร่ งรัดโครงการความร่ วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) ในการลงทุนโครงสร้ างพืน5 ฐาน และการเพิม
แรงจูงใจในการลงทุนผ่านสิทธิ ประโยชน์จาก BOI เป็ นต้ น นอกจากนี 5 โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการมี
ความชัดเจนมากขึ 5น โดยโครงการโครงสร้ างพื 5นฐานด้ านคมนาคมขนส่งอีกจํานวน 20 โครงการ วงเงินลงทุนรวมทังสิ
5 5นราว
1.8 ล้ านล้ านบาท ได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี 2558 ซึงการเร่ งรัดการลงทุนในโครงการดังกล่าวจะ
ทําให้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นไปตามเป้าหมายมากขึ 5น ขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้ างความเชือมันให้ ภาคเอกชน และ
เป็ นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ต่อไป
การปรั บขึน> อัตราดอกเบีย> ของสหรั ฐฯ การลดค่ าเงินหยวน และการดําเนิ นมาตรการผ่ อนคลายทาง
การเงินในญีAปุ่นและยูโรโซนเป็ นปั จจัยภายนอกประเทศทีAต้องให้ ความสําคัญในปี 2559 ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยนโยบายเป็ นครัง5 แรกในเดือนธันวาคมปี 2558 และมีแนวโน้ มทีจะปรับขึ 5นต่อไปในปี 2559 ตามการ
ฟื น5 ตัวของเศรษฐกิจและการจ้ างงาน ในทางกลับกันเศรษฐกิจทีชะลอตัวทําให้ ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้ มทีจะปรับลด
อัตราดอกเบี 5ยและปรับลดค่าเงินหยวนลง เช่นเดียวกันกับธนาคารกลางญี ปุ่ นและยูโรโซนทีจําเป็ นต้ องเข้ าซื 5อสินทรัพย์
อย่างต่อเนือง ความแตกต่างของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจหลักของโลกดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความผันผวนของราคา
สินทรัพย์ทางการเงินและการเคลือนย้ ายเงินลงทุนระหว่างประเทศได้ ทังนี
5 5 อีไอซีคาดว่าอัตราดอกเบี 5ยนโยบายของไทยจะ
คงอยูท่ ีระดับร้ อยละ 1.5 ตลอดปี 2559 และเงินบาทจะอ่อนค่าลงสูร่ ะดับ 37 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ สิ 5นปี
สุดท้ ายนี 5 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบ
ความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หารจัดการกองทุนรวมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพือสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป
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ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนืองจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท ได้ ลงทุนในสิทธิการเช่าซึงมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสทีกองทุน
รวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิ การเช่าทีคงเหลืออยู่ ในกรณีทีไม่มีเหตุการณ์ ใดๆ ทีทําให้
สัญญาเช่าถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าทีมี
กําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบกําหนดในวันที 15 สิงหาคม 2638
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วันที 23 สิงหาคม 2548 (เริ มทําการซื 5อขายวันที 23 สิงหาคม 2548)

ประเภทหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน

ระบุชือผู้ถือ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ การลงทุน

เพือระดมเงิ น จากนัก ลงทุนทัวไป ทัง5 ที เป็ นบุค คลธรรมดาและนิ ติบุคคลทัง5 ในและ
ต่างประเทศ ซึงกองทุนรวมจะนําเงินทีได้ จากการระดมทุนไปซื 5อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิo และ/หรื อ สิทธิการเช่า และ/หรื อ
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อ จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ทีกองทุนรวม
ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลียนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ าง
และ/หรื อ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อ ดําเนินการ
ขอใบอนุญาตอืนๆ และ/หรื อ ดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องและจําเป็ นเพือประโยชน์ของ
อสังหาริ มทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อ หลักทรัพย์อืน
และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอืนใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน
ใดทีเกียวข้ องกําหนด

1

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์
การลงทุนครั งแรก
ในการลงทุนครัง5 แรกของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เมือวันที 11 สิงหาคม 2548 ได้ เข้ า
ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง/เช่าอสังหาริ มทรัพย์ซงเป็
ึ นอาคารศูนย์การค้ าจํานวน 2 โครงการ คือ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน ดังนี 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ทีAตัง>

เลขที 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ลักษณะการถือกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม

สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศู
5
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
และสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน พร้ อม
อาคารจอดรถ รวมทังงานระบบสาธารณู
5
ปโภค ระบบบําบัดนํ 5าเสียและสิงอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ น
ระยะเวลา 20 ปี (สัญ ญาสิน5 สุดวัน ที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด

ทีAดินทีAกองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดิน 20 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นผู้
ทรงสิทธิการเช่าทีดิน โดยทีดินตังอยู
5 ่ทีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
เนื 5อทีรวม 53-2-38.4 ไร่ (จากทีดินทังหมด
5
96-2-49.3 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 4313 เนื 5อที 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 4314 เนื 5อที 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 85312 เนื 5อที 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 49534 เนื 5อที 6-0-76.2 ไร่

อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน ซึงเป็ น อาคาร
5 ชัน5 และชันใต้
5 ดิน 1 ชัน5 พร้ อมอาคารจอดรถจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิoเป็ นระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็ น
- พื 5นที Gross Area เฉพาะส่วนทีกองทุนรวมเช่า ประมาณ 251,182 ตาราง
เมตร (จากพื 5นที Gross Area ทัง5 หมดประมาณ272,185 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื 5นทีปล่อยเช่าได้ (พื 5นทีให้ เช่าและพื 5นทีส่วนกลาง) เฉพาะส่วนทีกองทุนรวม
เช่า ประมาณ 131,701 ตารางเมตร (จากพื 5นทีปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
5
137,638 ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทัง5 นี 5 การลงทุนในสิท ธิ การเช่ าอาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 2
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึง
ก) สิทธิการเช่าพื 5นทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
2 ซึงบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทีได้
มีการชํ าระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่า
ระยะยาว เป็ นพื 5นทีประมาณ 5,937 ตารางเมตร (ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ข) พื 5นทีจอดรถบริ เวณชัน5 G ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(Parking Star) ซึงมีเนื 5อทีประมาณ 15,066 ตารางเมตร (ข้ อมูล ณ วันเข้ า
ลงทุน)
งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง สิทธิ การเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํา5 เสียและสิงอํานวยความ
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ทีA
สะดวกต่า งๆ ที ติ ด ตัง5 และใช้ งานภายในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
กองทุนรวมลงทุน
พระราม 2 จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ทีAตัง>
ลักษณะการถือกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม

ทีAดินทีAกองทุนรวมลงทุน

อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน

เลขที 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที ดิ น และอาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ช ดา พระราม 3
บางส่วน และพืน5 ที จอดรถภายในอาคารบางส่วน จากบริ ษัท เซ็น ทรั ล พัฒนา
พระราม 3 จํากัด เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทุนรวมมีสิทธิ ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี โดย
กองทุนรวมชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตามเงือนไขแห่งสัญญาเช่าครัง5 เดียวเต็ม
จํ า นวน นอกจากนี 5 กองทุนรวมได้ ซื อ5 และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิท ธิo ในงานระบบ
สาธารณูป โภคและสิงอํ านวยความสะดวกต่างๆ ที เกี ยวเนืองกับศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี 5 เซอร์ วิส พระราม 3
จํากัด
สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวมมี
สิทธิ ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา พระราม 3 จํ ากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo โดยทีดินตังอยู
5 ่ทีแขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ เนื 5อทีรวม 12-2-44.6 ไร่ (จากทีดินทังหมด
5
12-313.5 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 53132 เนื 5อที 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 53133 เนื 5อที 0-1-61.2 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บางส่วน ซึงเป็ น
อาคาร 8 ชัน5 และชันใต้
5 ดิน 3 ชัน5 ซึงปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า
พื 5นทีจอดรถ และพื 5นทีบริ การ จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิo เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทุ น รวมมี สิ ท ธิ ที จะต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ า ได้ อี ก 2 คราว คราวละ 30 ปี
3

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
แบ่งเป็ น
- พื 5นที Gross Area เฉพาะส่วนทีกองทุนรวมเช่า ประมาณ 169,740 ตาราง
เมตร (จากพื 5นที Gross Area ทังหมดประมาณ
5
187,958 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื 5นทีปล่อยเช่าได้ (พื 5นทีให้ เช่าและพื 5นทีส่วนกลาง) เฉพาะส่วนทีกองทุนรวม
เช่า ประมาณ 65,965 ตารางเมตร (จากพื 5นทีปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
5
169,740 ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทังนี
5 5 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงสิทธิ การเช่าพืน5 ทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ซึงบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ได้
ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า ผู้เช่ารายย่อยทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว และพื 5นทีทีบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด เช่าจากห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล คิดเป็ นพื 5นทีประมาณ 18,217 ตารางเมตร
งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง กรรมสิทธิo (โดยการซื 5อและ/หรื อรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวย
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ทีA
ความสะดวกต่างๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ได้ แก่
กองทุนรวมลงทุน
ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบปรั บ
อากาศ และระบบงานวิศวกรรมทีติดตัง5 และใช้ งานภายในศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา รัชดา พระราม 3 จากบริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี 5 เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด ซึง
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo

การเพิAมเงินทุนของกองทุนรวมครัง> ทีA 1
ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง5 ที 1/2552 วันที 17 สิงหาคม 2552 ได้ อนุมตั ิการเพิมทุนของกองทุนรวมเพือ
เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทังนี
5 5 กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า เมือวันที 4 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน ดังนี 5
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า
ทีAตัง>

เลขที 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/522 และ 7/553 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ

ลักษณะการถือกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม

สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศู
5
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า(บางส่วน) จํานวน 1
อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
5
รวมทังที
5 จอดรถยนต์
ภายในอาคาร นอกจากนี 5 กองทุนรวมจะเช่างานระบบและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง
กับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
(“CPN”) เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2567)
สิทธิการเช่าช่วงทีดินประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) จาก

ทีAดนิ ทีAกองทุนรวมลงทุน

4

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN ซึงเป็ นผู้ท รงสิทธิ การเช่า โดยทีดิน ตัง5 อยู่ทีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ เนื 5อทีรวม 24-2-84 ไร่ (จากทีดินทังหมด
5
24-2-84 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 1041 เนื 5อที 22-0-72 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 1054 เนื 5อที 2-2-12ไร่
โดยกองทุนรวมให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการ
แก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo และ CPN ซึงเป็ น
ผู้ทรงสิทธิการเช่า รวมถึงผู้เช่าพื 5นทีและลูกค้ าของทังสองบริ
5
ษัท
อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน
สิท ธิ ก ารเช่ า อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า บางส่วน จํ านวน 1
อาคาร ซึงเป็ นอาคารสูง 7 ชัน5 และชันใต้
5 ดิน 1 ชัน5 และอาคารสํานักงานทังอาคาร
5
จํ านวน 2 อาคาร ได้ แก่ อาคารเซ็นทรั ล ทาวเวอร์ A ปิ นเกล้ า สูง 26 ชัน5 และ
อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ นเกล้ า สูง 18 ชัน5 พร้ อมทังพื
5 5นทีจอดรถยนต์ภายใน
อาคาร ซึ งสูง 10 ชั น5 และชั น5 ใต้ ดิ น 1 ชั น5 รวมทัง5 งานระบบที เกี ยวเนื องกั บ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงาน และพื 5นทีจอดรถยนต์จาก
CPN ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สัญญาเช่าสิ 5นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2567) แบ่งเป็ น
- พื 5นที Gross Area เฉพาะส่วนทีกองทุนรวมเช่า ประมาณ 185,671 ตาราง
เมตร (จากพืน5 ที Gross Area ทัง5 หมดประมาณ 293,446 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื 5นทีปล่อยเช่าได้ (พื 5นทีให้ เช่าและพื 5นทีส่วนกลาง) เฉพาะส่วนทีกองทุนรวม
เช่า ประมาณ 100,670 ตารางเมตร (จากพื 5นทีปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
5
142,701 ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทัง5 นี 5 การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ นเกล้ า
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงการเช่าพื 5นทีต่อไปนี 5
(u) พื 5นทีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึง CPN ได้
เช่ า จากบริ ษั ท ห้ างเซ็ น ทรั ล ปิ นเกล้ า จํ า กั ด (ส่ ว นพื น5 ที บนอาคาร
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลชัน5 5 และ 6) จํานวนประมาณ 14,249 ตารางเมตร
(`) พื 5นทีภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึง CPN ได้ ให้ เช่าแก่
ผู้เช่าทีได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญา
เช่าระยะยาว เป็ นพื 5นทีประมาณ 23,356 ตารางเมตร
(v) พื น5 ที จอดรถยนต์ จํ า นวนประมาณ 65,744 ตารางเมตร ในส่ ว นที เป็ น
กรรมสิทธิoของอาคารห้ างสรรพสินค้ าและในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของ CPN
ซึงนอกเหนือจากทีได้ ให้ สิทธิ การเช่าแก่กองทุนรวมตามสัดส่วนการใช้ งาน
ของพื 5นทีศูนย์การค้ าและพื 5นทีอาคารสํานักงานทีกองทุนรวมลงทุน
งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง สิทธิ การเช่างานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ทีA
เลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ 5าเสีย และสิงอํานวย
กองทุนรวมลงทุน
ความสะดวกต่างๆ ซึงติดตังและใช้
5
งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรั ล
5

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
พลาซา ปิ นเกล้ า รวมทังสิ
5 ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว
(แล้ ว แต่ ก รณี ) (CPN จะได้ รั บ โอนงานระบบสาธารณูป โภคที เกี ยวเนื องกั บ
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ าจากบริ ษัท เซ็นทรั ล เรี ยลตี 5
เซอร์ วิส จํากัด)
การเพิAมเงินทุนของกองทุนรวมครัง> ทีA 2
ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง5 ที 1/2556 วันที 24 กรกฎาคม 2556 ได้ อนุมตั ิการเพิมทุนของกองทุนรวมเพือ
เข้ าลงทุนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทังนี
5 5 กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เมือวันที 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน ดังนี 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทีAตัง>
ลักษณะการถือกรรมสิทธิXของ
กองทุนรวม

ทีAดนิ ทีAกองทุนรวมลงทุน

เลขที 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
(1) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํ านวน 1 อาคาร รวมทัง5 ทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพืน5 ทีอาคารศูนย์ การค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ทีกองทุนรวมลงทุน)
(2) สิทธิการเช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิoในงานระบบและทรัพย์สินทีเกียวข้ อง
กับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ
(3) สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศู
5
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ทีจอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
สิทธิการเช่าทีดินประมาณ เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 22 เมษายน
2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo โดย
ทีดินตังอยู
5 ท่ ีตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื 5อทีรวม 32-3-56.85 ไร่
(จากทีดินทังหมด
5
35-1-80.60 ไร่) แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 3289 เนื 5อที 15-0-80.75 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 3301 เนื 5อที 2-2-88.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 3313 เนื 5อที 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58660 เนื 5อที 2-1-90 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58661 เนื 5อที 1-1-85 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110632 เนื 5อที 1-1-11.3 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110633 เนื 5อที 2-0-83.1 ไร่
6

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
- โฉนดทีดินเลขที 110634 เนื 5อที 0-2-46 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110635 เนื 5อที 0-0-96 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 15540 เนื 5อที 1-1-2 ไร่
อาคารทีAกองทุนรวมลงทุน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
5 จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพื 5นทีอาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุน
รวมลงทุน) รวมทังงานระบบและทรั
5
พย์สนิ ทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิo เป็ นระยะเวลาประมาณ 30 ปี (สัญญาสิ 5นสุดวันที 22 เมษายน 2587)
แบ่งเป็ น
- พื 5นที Gross Area เฉพาะส่วนทีกองทุนรวมเช่า ประมาณ 122,991 ตาราง
เมตร (จากพื 5นที Gross Area ทังหมดประมาณ
5
174,455 ตารางเมตร)
(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
- พื น5 ที ปล่อ ยเช่ า ได้ (พื น5 ที ให้ เ ช่ า ) เฉพาะส่ว นที กองทุน รวมเช่ า ประมาณ
35,343 ตารางเมตร (จากพื 5นทีปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
5
ku,kkk ตาราง
เมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทังนี
5 5 การลงทุนในสิทธิ การเช่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงการเช่าพื 5นทีต่อไปนี 5
(u) พื 5นทีในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทีเป็ นพื 5นที
ของห้ า งสรรพสินค้ า โรบิ นสัน และพื น5 ที ที ผู้เ ช่ าได้ ทํา สัญญาเช่ า ระยะยาว
(Long-Term Lease) และได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าและพื 5นทีซึงอยู่
ระหว่างปรับปรุง
(`) พื 5นทีจอดรถยนต์นอกเหนือจากส่วนทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
งานระบบสาธารณูปโภคและสิAง สิทธิการเช่างานระบบทีเกียวข้ องกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ทีA
แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื 5นทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบ
กองทุนรวมลงทุน
ไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลือน ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม
จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิo
นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง5 อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครัง5 ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามทีบริ ษัทจัดการมีความเห็น
ว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1) ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
7
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(2) ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุทธิ และ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมือการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิมขึ 5นในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน5
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ 5นงวดปี บัญชีหรื องวดการ
ดําเนินการอืนใดทีจะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีมีการปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือจ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่กรณีทีมีเหตุจําเป็ นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลา
ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ผ่า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือนไขเพิมเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ
0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง5 นันและให้
5
สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับเงิน
ปั นผลทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ นแต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ
กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน5 โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมโครงการ
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ นแต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ
กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน5 โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมโครงการ

รายละเอียดเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ แต่ ละรายการ
สําหรั บรอบระยะเวลาตังแต่ วันที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กองทุนรวมไม่มกี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิมเติม

รายละเอียดเกียวกับกับการปรั บปรุ งในอสังหาริมทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ แต่ ละ
รายการสําหรั บรอบระยะเวลาตังแต่ วันที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
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ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กองทุนรวมได้ มีการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ตามที
ได้ ประกาศแจ้ งไว้ แล้ วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายละเอียดตามหนังสือ จท. 11/580166 ลงวันที 30
มีนาคม 2558
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และสําหรับ ณ สิ 5นรอบปี บัญชีทีผ่านมา ความคืบหน้ าการปรับปรุงโครงการดังกล่าว บริ ษัทจัดการ ได้ มีการแจ้ งไปตาม
หนังสือ จท. 11/590011 ลงวันที 15 มกราคม 2559 ดังแสดง
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รายละเอียดเกียวกับการจําหน่ ายหรื อการโอนสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ แต่ ละรายการสําหรั บ
รอบระยะเวลาตังแต่ วันที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา ไม่มีการจําหน่ายหรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

รายงานการทําธุ รกรรมกับบุค คลทีเกี ยวข้ องสําหรั บรอบระยะเวลาตั งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558
ลําดับ รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม
ทีA
กองทุนรวม
1 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด - ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(มหาชน)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ10ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
5
(2557: ถือหน่วยลงทุนร้ อยละ
26.69)
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ให้ บริ การงานทีเกียวข้ องกับกิจการ
นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ข องกองทุ น รวม
อาทิ การเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีคุณภาพ
โปร่งใส และรับความคิดเห็นจากนัก
ลงทุนผู้หน่วยลงทุน นักวิเคราะห์ นัก

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ลําดับ รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้ องกับ
ทีA
กองทุนรวม

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม
ลงทุน

- ได้ ทําสัญญาเช่าพื 5นทีและสัญญา

`

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด

- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด(มหาชน)

-

บริ การสาธารณูปโภคในอาคาร
สํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ น
เกล้ า และเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ น
เกล้ า โดยได้ เช่าพื 5นทีในอาคาร
ดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 11
ของพื 5นทีให้ เช่าสุทธิ ทังนี
5 5 อัตราค่า
เช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที
กองทุนรวมเรี ยกเก็บใกล้ เคียงกับ
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สาธารณูปโภคทีกองทุนรวมเรียก
เก็บจากผู้เช่าพื 5นทีประเภทเดียวกัน
รายอืนๆ
ได้ ให้ เช่ า ระบบบํ า บั ด นํ า5 เสี ย แก่
กองทุนรวม ซึงการเช่าดังกล่าวเป็ น
ส่ ว นหนึ งของสั ญ ญาเช่ า อาคาร
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 2 โดย
มีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตังแต่
5 วนั ที 15
สิงหาคม 2548 ถึงวันที 15 สิงหาคม
2568 (การลงทุนครัง5 แรกของกองทุน
รวม) โดยในปี 2556 และ 2557
กองทุ น รวมได้ จ่ า ยค่ า เช่ า ระบบ
บําบัดนํ 5าเสียเท่ากับ 5,280,000 และ
6,540,000 บาท ตามลําดับ ทัง5 นี 5
อัต ราค่า เช่ า ดัง กล่า วเป็ นไปตามที
กํ า ห น ด ใ น สั ญ ญ า เ ช่ า อ า ค า ร
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 2

- ได้ ทําสัญญาเช่าพื 5นทีและสัญญา
บริ การสาธารณูปโภคในโครงการ
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 2 โดย
ได้ เช่าพื 5นทีในโครงการดังกล่าวคิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 2 ของพื 5นทีให้
เช่าสุทธิ ทังนี
5 5 อัตราค่าเช่าและ
13
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ลําดับ รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้ องกับ
ทีA
กองทุนรวม

v

d

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

บริ ษัท เซ็นทรัล พระราม 3
จํากัด

- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เซ็นทรัล

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด

- เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด(มหาชน)

พัฒนา จํากัด(มหาชน)
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ค่าบริ การสาธารณูปโภคทีกองทุน
รวมเรี ยกเก็บใกล้ เคียงกับอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภคที
กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื 5นที
ประเภทเดียวกันรายอืนๆ
- ได้ ทํ า สั ญ ญาเช่ า พื น5 ที และสั ญ ญา
บริ ก ารสาธารณู ป โภคในโครงการ
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม 3 โดย
ได้ เช่าพื 5นทีในโครงการดังกล่าวคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 4 ของพื น5 ที ให้ เ ช่ า
สุทธิ ทังนี
5 5 อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สาธารณูปโภคทีกองทุนรวมเรี ยกเก็บ
ใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สาธารณูปโภคทีกองทุนรวมเรี ยกเก็บ
จากผู้เ ช่ า พื น5 ที ประเภทเดี ย วกัน ราย
อืนๆ
- ได้ ทํ า สั ญ ญาเช่ า พื น5 ที และสั ญ ญา
บริ ก ารสาธารณู ป โภคในโครงการ
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา ปิ นเกล้ า
โดยได้ เช่าพื 5นทีในโครงการดังกล่าวคิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 8 ของพื 5นทีให้
เช่าสุทธิ
ทั ง5 นี 5 อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ การ
สาธารณูปโภคทีกองทุนรวมเรี ยกเก็บ
ใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สาธารณูปโภคทีกองทุนรวมเรี ยกเก็บ
จากผู้เ ช่ า พื น5 ที ประเภทเดี ย วกัน ราย
อืนๆ
- ได้ ทํ า สั ญ ญาเช่ า พื น5 ที และสั ญ ญา
บริ ก ารสาธารณู ป โภคในโครงการ
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต โดยได้ เช่าพื 5นทีในโครงการ
ดัง กล่ า วคิ ด เป็ นประมาณร้ อยละ 5
ของพื 5นทีให้ เช่าสุทธิ ทังนี
5 5 อัตราค่าเช่า

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ลําดับ รายชืAอบุคคลทีAเกีAยวข้ องกับ
ทีA
กองทุนรวม

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม
และค่าบริ การสาธารณูปโภคทีกองทุน
รวมเรี ยกเก็บใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่า
และค่าบริ การสาธารณูปโภคทีกองทุน
รวมเรี ย กเก็ บ จากผู้เช่ าพื น5 ที ประเภท
เดียวกันรายอืนๆ

a
6
7

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)

- เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
- ผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
-

เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทย
พาณิชย์ จํากัด โดยถือหุ้นเกิ นร้ อย
ละ 5 ของจํ านวนหุ้นที จํ าหน่ายได้
แล้ วทังหมด
5

- นายทะเบียนกองทุนฯ
- ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

- รับค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
กองทุนรวม
- รับดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
- ชําระค่าเช่าและบริ การให้ กองทุนฯ
- ให้ ก้ ูยืมเงิ นแก่กองทุนรวมเมือวันที 23
เมษายน 2557 เพือให้ เป็ นแหล่งเงินทุน
ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
ครั ง5 ที 2 (โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต) และเพือรี ไฟแนนซ์
เงิ นกู้ยืมตามสัญญาเงิ นกู้ยืมฉบับเดิม
โดยมีจํานวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที
31
ธั น วาคม 2557
เท่ า กั บ
1,955,000,000 บาท มี กํ า หนดจ่ า ย
ชํ า ระคื น ภายใน 12 ปี นับ จากวัน กู้ยื ม
และมีอตั ราดอกเบี 5ยร้ อยละ MLR-2 ถึง
MLR-3 ต่อปี
- ทําสัญญาเช่าพื 5นทีและบริ การ

- รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องกับกองทุนรวมได้ ทีบริ ษัทจัดการโดยตรง โดยกองทุนรวมได้
เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีแนบมา และสามารถตรวจสอบรายชือผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ
และกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการได้ ที website ของบริ ษัทจัดการที http://www.scbam.com

การจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
เป้าหมายหลักของบริ ษัทจัดการในการบริ หารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่าง
สมําเสมอและการเพิมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยบริ ษัทจัดการและผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี 5
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กลยุทธ์ การบริหารอสังหาริมทรั พย์ ทA ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Mall Management Strategy)
เพือตอบสนองต่อความต้ องการของร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง การบริ หารศูนย์การค้ าจะมุง่ เน้ นการ
สร้ างมูลค่าเพิมของอสังหาริ ม ทรั พย์ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยการเสริ มสร้ างความครบถ้ วนและ
หลากหลายของร้ านค้ า และความแข็งแกร่ งทางการตลาด และการบริ หารศูนย์การค้ า เพือผลักดันให
เกิดการขยายตัวทางธุรกิจในศูนย์การค้ าและส่งผลให้ ค่าเช่าพื 5นทีเติบโตควบคู่กนั ไปได้ ตลอดจนการ
ควบคุมเรื องค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี 5
ความครบถ้ วนและหลากหลายของร้ านค้ า (Merchandizing Mix)
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมําเสมอ เพือปรับเปลียนสัดส่วนประเภทของ
ร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้ านค้ า
ใหม่ ๆ จากทัง5 ในประเทศและต่า งประเทศเพื อยกระดับ ให้ ศูน ย์ ก ารค้ า มี ค วามทัน สมัย และสร้ าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
ดําเนิน กลยุทธ์ ทางการตลาดโดยมุ่ง เน้ น ในการดึง ดูดลูกค้ าเป้ าหมายให้ เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร ผลักดัน
ยอดขายให้ กบั ร้ านค้ า และสร้ างสรรค์ประสบการณ์ทีดีให้ แก่ลกู ค้ าโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจยั ตลาด และทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า
บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ซึงดําเนินควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมทีมีความโดด
เด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ (Signature Events) ซึงทังหมดนี
5
5จะมีการสือสารถึงลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ หารและการให้ บริ การสิงอํานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Quality and
Services Excellence)
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพการให้ บริ การสูม่ าตรฐานสากล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพือเพิมความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การ
พัฒนาระบบจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และห้ องนํ 5า เป็ นต้ น

กลยุทธ์ ในการพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ ทA ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Asset Enhancement
Strategy)
มุง่ เน้ นในการสร้ างผลตอบแทนเพิมเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมเข้ า ลงทุ น ได้ แก่ การปรั บ ผัง พื น5 ที และร้ านค้ า เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์พื 5นทีและการเพิมค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ งศูนย์การค้ า
เพือรักษาภาพลักษณ์ทีดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
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กลยุทธ์ ในการสร้ างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ อA ืนเพิAม (Acquisition
Growth Strategy)
กองทุนรวมมุง่ เน้ นการแสวงหาโอกาสให้ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมเพือเพิมผลตอบแทนการ
ลงทุน และมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุน รวม ทัง5 นี 5 บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพื 5นที
และลักษณะผู้เช่า ทําเลทีตัง5 โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิม สภาพทีดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาสิงแวดล้ อม
สําหรั บการลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พย์ เ พิมเติม ครั ง5 ที 2 นัน5 ในกรณี ทีกองทุนรวมได้ รั บอนุมัติ จาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมต่อไปได้ และ CPN ตกลงทีจะแจ้ ง
เงื อนไขและราคาในการต่อ อายุส ัญญาเช่ า อสัง หาริ มทรั พ ย์ โ ครงการศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นี 5ให้ กองทุนรวมทราบอย่างน้ อย 9 เดือนก่อนวันทีสัญญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด
โดย CPN และ/หรื อ บริ ษัทที CPN เป็ นผู้มีอํานาจควบคุม ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื 5อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิo และ/หรื อรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรื อเช่าอสังหาริ มทรั พย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
อย่างไรก็ดีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการทีจะไม่ให้ สิทธิ ในการปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในกรณีทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พ้ นจากการ
ทํ า หน้ า ที ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม ทัง5 นี บ5 ริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพื 5นที
และลักษณะผู้เช่า ทําเลทีตัง5 โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิม สภาพทีดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาสิงแวดล้ อม
นอกจากนี 5 กองทุนรวมมีความประสงค์ทีจะลงทุนระยะยาวในอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี หากในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนมีข้อจํากัดในการสร้ างรายได้ หรื อการเติบโต บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาขาย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ เพือนําเงินทีได้ รับจากการขายไปใช้ ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ทีมีศกั ยภาพในการลงทุนสูงกว่า

รายงานของบริษัทจัดการเกีAยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีก-ค้ าส่ ง ปี 2558
สําหรับรายงานแนวโน้ มทางธุรกิจล่าสุดของ ธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาส d `aabและแนวโน้ มของธุรกิจในไตรมาส
1 โดยมองภาพเกียวกับภาคอสังหาริ มทรัพย์ทงั 5 2 ช่วงดังนี 5

ภาคอสั งหาริมทรัพย์ ในไตรมาสที 4 ปี 2558 ปรับดีขึนจากผลของมาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาฯ โดยงานก่อสร้างของ
ภาคเอกชนยังถูกขับเคลื%อนจากกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ เพื%อที%อยูอ่ าศัยทังแนบราบและอาคารชุด รวมถึงตลาดสานักงานในพืนที%
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑลเป็ นหลัก โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้ า ในขณะที%ตลาดอสังหาฯ ในพืนที%ตา่ งจังหวัดยังซบเซาจาก
กาลังซือที%ยงั อ่อนแอ ทังนี มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาฯ มีส่วนช่วยเร่ งการตัดสิ นใจของ ผูซ้ ือให้เร็วขึน ซึ%งส่วนใหญ่เป็ น
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กลุ่มที%มีความต้องการและมีกาลังซือในระดับหนึ%งอยูแ่ ล้ว สาหรับงานก่อสร้างที%เกี%ยวกับโครงการลงทุนภาครัฐชะลอตัว
เนื%องจากยังรองานประมูลซึ%งเริ% มเมื%อช่วงปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559
สําหรับแนวโน้ มของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาสทีA 1 ปี 2559 คาดว่าจะปรับดีขึ 5นจากไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนหนึง
จากการเร่งตัดสินใจซื 5อและเร่งโอนทีอยูอ่ าศัยก่อนหมดมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ ในเดือนเมษายน 2559 ประกอบกับ
อยู่ในช่วงทีอัตราดอกเบีย5 อยู่ในระดับต่าซึงมีส่วนช่วยผ่อนคลายภาระการกู้ยืมลงได้ ระดับหนึง และงานก่อสร้ างของ
โครงการภาครัฐทีมีแนวโน้ มจะปรับดีขึ 5นหลังมีการประมูลไปในช่วงปลายปี ทีผ่านมา
โดยทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุว่า ในช่วงปี 2558 ทีผ่านมา จากภาวะปั ญหาเศรษฐกิจซบเซาและความเชือมันของ
ผู้บริ โภคทีลดลง ทําให้ ธุรกิจค้ าปลีกโดยรวมขยายตัวเพียง 3.1% ปรับตัวสูงขึ 5นเล็กน้ อยเมือเทียบกับอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2.8% สําหรับปี ทีผ่านมา ถึงแม้ ว่าจะมีการเพิมขึ 5นในช่วงไตรมาสสุดท้ ายโดยเฉพาะ
ในช่วงระหว่างวันที 25 – 31 ธันวาคม 2558 แต่ในช่วงก่อนหน้ านี 5ดัชนียอดค้ าปลีกลดลงต่อเนืองเป็ นระยะเวลา 27 เดือน
ติดต่อกัน นับตัง5 แต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 ทังนี
5 5ดัชนีดังกล่าวทีเพิมขึน5 ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายมี
สาเหตุหลักมาจากแรงหนุนยอดการค้ าปลีกจากจํานวนนักท่องเทียวต่างประเทศทีเดินทางมากขึ 5น และมาตราการการ
ลดหย่อนภาษี สาํ หรับผู้มีรายได้ ทีซื 5อสินค้ าและบริ การในช่วงระหว่างวันที 25 ธันวาคมถึงวันที 31 ธันวาคม 2558
แผนภาพแสดงดัชนียอดค้ าปลีกของประเทศไทยย้ อนหลัง
ตั#งแต่ ช่วงระหว่ างเดือนพฤศจิกายน ปี 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ทีมา บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE)

สําหรับปี 2558 มีพืน5 ทีค้ าปลีกรวมทังหมด
5
502,580 ตารางเมตร ซึงเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี มีพื 5นทีทีเปิ ด
ให้ บริ การมากกว่า 167,800 ตารางเมตร ส่งผลให้ พื 5นทีค้ าปลีกรวมในกรุ งเทพมหานครและพื 5นทีโดยรอบทังหมดประมาณ
5
7,418,600 ตารางเมตร ทังนี
5 5 จํานวนโครงการค้ าปลีกส่วนใหญ่ซึงเป็ นอุปทานในอนาคตมีการเลือนกําหนดการก่อสร้ าง
ออกไป เช่น โครงการศูนย์การค้ าดิ เอ็มสเฟี ยร์ (The EmSphere), โครงการศูนย์การค้ าเมการังสิต (Mega Rangsit),
โครงการศูนย์การแบงค็อก มอลล์ (Bangkok Mall) และโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เอ็ม (Central M) ทัง5 3 โครงการเป็ น
โครงการของผู้ประกอบการค้ าปลีกรายใหญ่ อย่างเดอะมอลล์ และเซ็นทรั ล ทีมีขยายตัวอย่างต่อเนืองในทุกทําเลทัว
ประเทศตังแต่
5 ศนู ย์การค้ าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คาดการณ์ว่าทัง5 3 โครงการจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วงหลังปี 2561
หรื อเกินกว่าในปี ดังกล่าวหากยังไม่ได้ เริ มก่อสร้ างในปี 2559 ในทางตรงกันข้ ามอุปทานสําหรับปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมี
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จํานวนจํากัด ประกอบด้ วยโครงการขนาดเล็กเป็ นส่วนใหญ่คิดเป็ นพื 5นทีประมาณ 234,000 ตารางเมตร โดยอุปทานใหม่ที
เป็ นโครงการขนาดใหญ่ทีจะสร้ างแล้ วเสร็ จในปี 2559 มีเพียง 1 โครงการเท่านัน5 ได้ แก่ โครงการศูนย์การค้ า โชว์ ดีซี
(Show DC) ตังอยู
5 บ่ นถนนจตุรทิศ คิดเป็ นพื 5นทีประมาณ 74,000 ตารางเมตร จากอุปทานใหม่ทงหมด
ั5
ในขณะทีซูเปอร์ สโตร์ หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ตใหม่มกี ารเปิ ดบริ การในประเทศไทยจํานวนน้ อยมากนอกในช่วง 1 – 2 ปี ทีผ่านมา
และคอมมูนิตี 5มอลล์อยูใ่ นช่วงทีขยายตัวลดลงจากทีมีโครงการใหม่เปิ ดให้ บริ การเป็ นจํานวนมากในช่วง 3 – 4 ปี ทีผ่านมา
โดยโครงการคอมมูนิตี 5มอลล์ทีเปิ ดใหม่ในปี ทีผ่านมามีจํานวน 2 โครงการ ได้ แก่ คริ สตัล วีรันด้ า(Crystal Veranda) และ
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ ซึงเป็ นการแข่งขันบริ เวณพื 5นทีย่านเลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา
ตารางแสดงจํานวนอุปทาน, อุปสงค์ และพืน> ทีAว่าง แบ่ งตามพืน> ทีA ณ ไตรมาส 4 ปี 2558
พื 5นทีปล่อยเช่าทังหมดของตลาด
5
พื 5นทีเช่าบริเวณตัวเมือง
พื 5นทีเช่าใจกลางเมือง
พื 5นทีเช่าบริเวณชานเมือง

พืน> ทีAเช่ าทัง> หมด
(ตร.ม.)

พืน> ทีAปล่ อยเช่ าไปแล้ ว
ทัง> หมด (ตร.ม.)

พืน> ทีAว่างทัง> หมด
(ตร.ม.)

%พืน> ทีAว่าง

7.1 ล้ าน
1.5 ล้ าน
2.0 ล้ าน
3.6 ล้ าน

6.6 ล้ าน
1.3 ล้ าน
1.9 ล้ าน
3.4 ล้ าน

0.5 ล้ าน
0.2 ล้ าน
0.1 ล้ าน
0.2 ล้ าน

6.8%
8.9%
7.2%
5.7%

ทีมา บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE)

แผนภาพแสดงอุปทานพืน> ทีAค้าปลีกและอัตราการเช่ าพืน> ทีAของกรุ งเทพมหานคร
ทีมา บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (CBRE)

แผนภาพแสดงอุปทานสะสมและอุปทานทีAสร้ างแล้ วเสร็จ ในช่ วงระหว่ างปี 2550 ถึง 2560F
ทีมา ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล
ประเทศไทย
หมายเหตุ : F คือ ประมาณการณ์พื 5นทีค้ าปลีกที
มีกําหนดแล้ วเสร็ จปี พ.ศ. 2559 - 2560
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อัตราการเช่าพื 5นทีในสําหรับไตรมาส 4 ปี 2558 ยังคงใกล้ เคียงกับไตรมาสที 3 ของปี เดียวกันคือมากกว่า 96% อัตราการ
เช่าเฉลียในทุกทําเลไม่ได้ ลดลงแม้ วา่ จะมีโครงการค้ าปลีกจํานวนมากเปิ ดให้ บริ การในช่วงปี ทีผ่านมา เนืองจากพื 5นทีส่วน
ใหญ่มีผ้ เู ช่าจับจองพื 5นทีของโครงการศูนย์การค้ าก่อนทีเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการ
แผนภาพแสดงอัตราการเช่ าพืน> ทีAค้าปลีกจําแนกตามพืน> ทีA ณ ไตรมาส 4 ปี 2558

ทีมา ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล ประเทศไทย

สําหรับอัตราค่าเช่าเฉลียสําหรับทําเลศูนย์การค้ าทีตังอยู
5 ่ในกรุ งเทพมหานครและพื 5นทีโดยรอบในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558
ยังใกล้ เคียงกับไตรมาส 3 ของปี เดียวกัน แม้ จะมีโครงการค้ าปลีกหรื ออุปทานทีเดใหม่หลายโครงการทีเปิ ดให้ บริ การในปี
2558 โดยส่วนใหญ่จะมีค่าเช่าพื 5นทีสูงกว่าโครงการเดิมทีตังอยู
5 ่บริ เวณทําเลเดียวกัน โดยพื 5นทีบริ เวณในเมืองทีสามารถ
เชือมต่อสถานีรถไฟฟ้ าได้ มีอตั ราค่าเช่าสูงทีสุดประมาณ 4,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนค่าเช่าพื 5นทีคอมมูนิตี 5
มอลล์บางโครงการในพื 5นทีรอบนอกของกรุ งเทพมหานครมีอตั ราค่าเช่าพื 5นทีเริ มต้ นประมาณ 800 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน
อัตราค่าเช่าเฉลียในปี 2559 สําหรับทุกทําเลอาจจะปรับเพิมขึ 5นต่อเนืองในอัตราทีใกล้ เคียงกับปี 2558 หรื อประมาณ 3 –
5% เนืองจากร้ านค้ าหรื อแบรนด์สนิ ค้ าต่างประเทศและไทยยังคงมีความต้ องการเช่าพื 5นทีใหม่รวมไปถึงการขยายสาขาใน
โครงการพื 5นทีค้ าปลีกในประเทศไทย
แผนภาพแสดงอัตราค่ าเฉลีAยจําแนกตามทําเล ณ ไตรมาส 4 ปี 2558

ทีมา ฝ่ ายวิจยั คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล ประเทศไทย
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สําหรับการคาดการณ์ สถานการณ์ การค้ าปลีกในปี 2559 สมาคมผู้ค้าปลีกกล่าวว่าธุรกิจการค้ าปลีกในประเทศไทยจะ
ขยายตัวประมาณ 3 – 5% แต่ยงั คงขึ 5นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และการใช้ จ่ายของภาครัฐบาลเป็ นสําคัญ
โดยอุปทานในอนาคตสําหรับโครงการคอมมูนิตี 5มอลล์จะยังคงเพิมมากขึ 5นแต่เพิมในอัตราทีลดน้ อยลง เนืองจากมีหลาย
โครงการทีไม่ประสบความสําเร็ จในช่วงทีผ่านมา อีกทัง5 การขยายตัวของโครงการค้ าปลีกในประเทศไทยทียังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนืองไปทัวทุกทําเลของประเทศ และการเข้ ามาของผู้พฒ
ั นาโครงการธุรกิจค้ าปลีกต่างชาติบางรายทีเข้ ามา
พัฒนาโครงการในประเทศไทย จากนันจะขยายตั
5
วไปยังประเทศอืนๆ ในอาเซียน อีกทังการแข่
5
งขันทางธุรกิจในรูปแบบของ
ออนไลน์ทีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทําให้ เห็นถึงการเปลียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคทีมีต่อการซื 5อของผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพิมมากขึ 5น ดังนันผู
5 ้ พฒ
ั นาโครงการค้ าปลีกในประเทศไทยจึงพัฒนาและออกแบบให้ โครงการมีความโดดเด่น มี
ร้ านค้ าทีสามารถตอบสนองกับลูกค้ าหรื อคนส่วนใหญ่ในตลาดได้ ทงหมด
ั5

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอาคารสํานักงานกรุ งเทพฯ ปี 2558
ตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานครในปี 2558 ทีผ่านมามีอตั ราการเช่าพื 5นทีสูงทีสุดเมือเทียบกับในช่วงหลายปี ผ่าน
มา เนืองจากความต้ องการพื 5นทีสํานักงานของบริ ษัทต่างชาติและไทยมีมากขึ 5น สําหรับบริ เวณพื 5นทีศูนย์กลางธุรกิจ พื 5นที
ตามแนวถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษกทีมีอตั ราการเช่าพื 5นทีเกือบ 100% โดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรดเอ และ
อาคารสํานักงานแห่งใหม่ทีมีการสร้ างแล้ วเสร็ จในช่วง 1-3 ปี ทีผ่านมา รวมถึงอาคารสํานักงานใหม่นอกพื 5นทีศูนย์กลางเขต
ธุรกิจทีมีอตั ราการเช่าเต็มหรื อเกือบ 100% ในช่วงเวลาไม่กีเดือนทีมีการเปิ ดให้ เข้ าจองพื 5นทีแบบเป็ นทางการเช่นกัน
เนืองจากมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกทีทันสมัย อัตราค่าเช่าตํา พื 5นทีสํานักงานใหม่ และไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชน
อุปทานอาคารสํานักงาน
ทังนี
5 5อุปทานโดยรวมสําหรับอาคารสํานักงานทีเพิมขึ 5นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 คิดเป็ น 0.6% เมือเทียบกับไตรมาส 3 ในปี
2558 หรื อเพิ มจาก 50,000 ตารางเมตร เป็ น 8,450,000 ตารางเมตร โดยพื น5 ที เช่า ที เพิ มขึน5 ส่ว นหนึงมาจากอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่ทีสร้ างแล้ วเสร็ จในปี 2558 จํานวน 3 อาคารได้ แก่ SET @93 รัชดา ซึงเป็ นอาคารสํานักงานของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่), อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ บริ เวณถนนรัชดาภิเษก และอาคาร
สํานักงาน เมเจอร์ ทาวเวอร์ บริ เวณย่านทองหล่อ
ตารางแสดงจํานวนพืน> ทีAของตลาดอาคารสํานักงาน กรุ งเทพมหานคร
พืน> ทีAเช่ า
ทัง> หมด

พืน> ทีAทA ีปล่ อยเช่ าไป
แล้ วทัง> หมด

พืน> ทีAว่าง
ทัง> หมด

%พืน> ทีAว่าง

พื 5นทีเช่าทังหมด
5

8.45 ล้ าน

7.72 ล้ าน

0.31 ล้ าน

8.60%

พื 5นทีเช่าศูนย์กลางธุรกิจทังหมด
5
(ตร.ม.)

4.18 ล้ าน

3.79 ล้ าน

0.40 ล้ าน

9.40%

พื 5นทีเช่าศูนย์กลางธุรกิจ เกรดเอ ทังหมด(ตร.ม.)
5
พื 5นทีเช่านอกศูนย์กลางธุรกิจเกรดเอ ทังหมด(ตร.ม.)
5

1.25 ล้ าน
0.43 ล้ าน

1.12 ล้ าน
0.41 ล้ าน

0.34 ล้ าน
0.02 ล้ าน

10.30%
4.80%

ทีมา : บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE)
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แผนภาพแสดงอุปทานอาคารสํานักงานใหม่
แบ่ งตามพืน> ทีAศนู ย์ กลางธุรกิจ(CBD) และนอกพืน> ทีAศนู ย์ กลางธุรกิจ (Non CBD)

ทีมา : บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE)

แผนภาพแสดงพืน> ทีAอาคารสํานักงานให้ เช่ า แบ่ งตามทําเลทีAตัง>
พืน> ทีAศูนย์ กลางธุรกิจ (CBD) และนอกพืน> ทีAศนู ย์ การธุรกิจ (Non CBD) ปี 2558

ทีมา : บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE) (วิเคราะห์โดย EIC)

อุปสงค์ อาคารสํานักงาน
อุปสงค์ทีมีการเพิมขึ 5นอย่างต่อเนืองในปี 2558 สาเหตุจากพื 5นทีอาคารสํานักงานทีมีอยู่อย่างจํากัดในช่วงทีกําลังจะเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึงเป็ นปั จจัยทีเพิมความต้ องการพื 5นทีอาคารสํานักงานมากกว่า 200,000 ตารางเมตร แสดง
ให้ เห็นถึงการขยายตัวของความต้ องการเช่าพื 5นทีทีผกผันกับอุปทานทีมีอยู่อย่างจํากัด โดยพื 5นทีอาคารสํานักงานใหม่
ประมาณ 318,000 ตารางเมตรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและคาดการณ์ว่าจะแล้ วเสร็ จในช่วงปี 2560 และ 2561
เช่น อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ , อาคารเมโทรโพลิส และ อาคารสํานักงาน เกสร ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ซึงเป็ นอาคาร
สํานักงานให้ เช่าย่านศูนย์กลางเขตธุรกิจ ทําให้ อปุ สงค์การเช่าพื 5นทีในปี 2559 อาจจะสูงกว่าปี 2558 หรื อในช่วงหลายปี ที
ผ่านมา สาเหตุจากความต้ องการเปิ ดบริ ษัทใหม่ของไทยและต่างชาติ รวมทังการขยายพื
5
5นทีจากสํานักงานเดิมทําให้ อตั รา
พื 5นทีว่างโดยรวมทังตลาดเปลี
5
ยนแปลงไปโดยลดลงประมาณ 0.2% เมือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558
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อัตราการเช่ าพืน> ทีAสาํ นักงาน
สําหรับอัตราการเช่าพื 5นทีอาคารสํานักงานเกรดเอ เพิมขึ 5นจาก 90.4% เป็ น 91.1% โดยอัตราค่าเช่าพื 5นทีสํานักงานเกรดเอ
มีการปรับเพิมขึ 5น 1.9% เมือเทียบกับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2558 และปรับเพิมขึ 5น 5.5% เมือเทียบกับปี 2557 และ
2558 หรื อประมาณ 897 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอัตราค่าเช่าพื 5นทีอาคารสํานักงานเกรดเอ นอกศูนย์กลางเขต
ธุรกิจปรับเพิมขึ 5น 1.0% เมือเทียบกับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2558 และปรับเพิมขึ 5น 5.8% เมือเทียบกับปี 2557 และ
2558 หรื อประมาณ 707 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะเดียวกันอาคารสํานักงานเกรดบี พื 5นทีศูนย์กลางเขต
เศรษฐกิจ มีอตั ราการเช่าพื 5นทีไม่เปลียนแปลงจากปี ก่อนอยูท่ ี 91.4% และมีอตั ราค่าเช่าพื 5นทีอยูท่ ี 656 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ปรับเพิมขึ 5น 0.9% เมือเทียบกับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2558 หรื อปรับเพิมขึ 5นจากปี 2557 ประมาณ 5.1%
เนืองจากประมาณ 56% ของพื 5นทีอาคารสํานักงานทังหมดในกรุ
5
งเทพมหานครเป็ นอาคารสํานักงานเกรดบี ทีมีคา่ เช่าพื 5นที
ตํากว่าอาคารสํานักงานเกรดเอซึงอยูใ่ นทําเลเดียวกัน ทําให้ อาคารสํานักงานเกรดเอ นอกพื 5นทีศูนย์กลางเขตธุรกิจมีความ
น่าสนใจมากกว่าอาคารเกรดเอในพื 5นทีศูนย์กลางเขตธุรกิจ เพราะค่าเช่าพื 5นทีทีตํากว่า และยังอยู่ในแนวเส้ นทางระบบ
ขนส่งมวลชนปั จจุบนั
แผนภาพอัตราค่ าเช่ าพืน> ทีAอาคารสํานักงาน แบ่ งตามเกรดอาคารสํานักงาน
พืน> ทีAศูนย์ กลางธุรกิจ (CBD) และนอกพืน> ทีAศนู ย์ กลางธุรกิจ (Non CBD)

ทีมา : บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE)

ทังนี
5 5การคาดการณ์ตลาดอาคารสํานักงานในอนาคต จะมีอตั ราการเช่าและค่าเช่าเฉลียเพิมขึ 5นอย่างต่อเนืองในปี 2559
ถึงแม้ วา่ จะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่อปุ ทานทีคงเหลืออยู่ในปั จจุบนั ทีมีอยู่อย่าง
จํากัด และทีอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างและคาดว่าจะมีกําหนดแล้ วเสร็ จในช่วงปี 2560-2561 มีอยู่ไม่มากนัก แต่จะได้ รับ
ความต้ องอย่างต่อเนือง รวมถึงอาคารสํานักงานใหม่ทีไม่ได้ อยูใ่ นพื 5นทีศูนย์กลางเขตธุรกิจจะได้ รับความน่าสนใจมากกว่า
อาคารสํานักงานในปั จจุบนั แต่พื 5นทีอาคารสํานักงานบริ เวณพื 5นทีศูนย์กลางเขตธุรกิจและพื 5นทีตามแนวเส้ นทางขนส่ง
มวลชนยังคงจะได้ รับความน่าสนใจเช่นเดิม ทังนี
5 5พื 5นทีตามแนวถนนพหลโยธิน และรัชดาภิเษกจะยังเป็ นทําเลทีน่าสนใจ
สําหรับการพัฒนาอาคารสํานักงาน และมีอีกหลายอาคารทีอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพือสร้ างโครงการในอนาคต
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ปั จจัยความเสีAยง
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดทีระบุไว้ ในโครงการ
ฉบับนี 5อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิงปั จจัยความเสียงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี 5ก่อนการตัดสินใจในการซื 5อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี 5แสดงถึงปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสียงทีปรากฏในโครงการฉบับนี 5แล้ วยังอาจมีปัจจัย
ความเสียงอืนๆ ซึงกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี 5หรื อเป็ นความเสียงทีกองทุนรวมพิจารณาในขณะนี 5ว่า
ไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสียงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
5 5 ความ
เสียงทังหลายที
5
ปรากฏในโครงการฉบับนี 5และความเสียงทีอาจมีขึ 5นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คํา อธิ บ ายเกี ยวกับ แนวทางการบริ ห ารเพื อลดความเสียง มาตรการในการป้องกันความเสียง และ/หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสียงข้ อใดข้ อหนึงไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุน
รวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสียงตามทีกําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั5
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อ
ยืนยันว่าความเสียงต่างๆ ตามทีระบุในโครงการฉบับนี 5จะลดลงหรื อทําให้ หมดไป
ทังนี
5 5 เนืองจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสียงยังขึ 5นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ทีปรากฏในรายละเอียดของโครงการฉบับนี 5 เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์
ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
5 “ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกียวกับ
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัท
จัดการกองทุน เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทีปรึ กษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลใดๆ และมิได้ เป็ นการรับรองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการ
รับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิ
5 ได้ เป็ นการรับประกัน และ/หรื อ รับรองว่า
ผลการดําเนินงานจริ งทีจะเกิดขึ 5นในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี 5 ผลการ
ดําเนินงานทีเกิดขึ 5นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี 5ทีอ้ างถึงหรื อเกียวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลทีรวบรวมมา
จากข้ อมูลทีมีการเปิ ดเผยหรื อจากสิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอืนๆ โดยทีกองทุน
รวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่
ควรคาดหวังทีจะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน5 นอกจากนัน5 ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตําลงหรื อสูงขึ 5น หรื อผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน5 ผู้ทีประสงค์จะ
ซื 5อหน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาทีปรึ กษาทีเกี ยวข้ องเพือขอคําปรึ กษาเกี ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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(ก)

ความเสีAยงทีAเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1)

ความเสีAยงของผลประกอบการของกองทุ นรวมขึน> อยู่กับความสามารถของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตังให้
5 บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดย บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะมีหน้ าที
ต่างๆ เกี ยวกับการบริ ห ารจัดการทรั พ ย์ สิน ทีกองทุน รวมจะเข้ าลงทุน ตามที กองทุนรวมจะ
มอบหมายให้ รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจ
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้เช่าพื 5นทีศูนย์การค้ า และสํานักงานรายใหม่หรื อการต่อ
สัญญาเช่าพืน5 ทีและสัญญาบริ การกับ ผู้เช่าพืน5 ทีปั จจุบัน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริ มการขาย การบํารุงรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกให้ อยู่ใน
สภาพทีดีและเหมาะแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริ หารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม หาก บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เนืองจากเหตุผลใดเหตุผลหนึง แม้ วา่ กองทุนรวมได้ กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไว้ เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตังบุ
5 คคลอืน
เพือทําหน้ าทีบริ หารทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หาร
จัดการของ บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึงอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม

2)

ความเสีAยงทีAเกิดขึน> จากการชําระหนีจ> ากคู่สัญญาทีAเกีAยวข้ อง
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการของกองทุนรวมตามทีกําหนดไว้ ในโครงการรวมถึงสัญญา
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง กองทุนรวมมีความเสียงทีจะได้ รับผลกระทบจากภาวะตกตําทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจโดยทัวไป ซึงรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี 5ย อัตราแลกเปลียนเงินตรา ราคาเครื อง
อุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอืน ซึงมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะ
ทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภค
ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

3)

ความเสีAยงจากการทีAค่ ูสัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาเข่า
และ/หรื อเช่าช่วงทีดินและอาคารบางส่วน สัญญาซื 5อขายทรั พย์สิน (เฟอร์ นิเจอร์ และเครื อง
อุปกรณ์) และสัญญาตกลงกระทําการเพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ
ทีเกียวข้ องกับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายทีเกียวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อ
สัญญาต่างๆ ทีเกี ยวเนืองกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพือ
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ประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการ
ใดๆ เพือให้ ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์
ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี 5 แม้ กองทุนรวมจะมีสทิ ธิทีจะบอก
เลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าทีชําระไปแล้ วก็ตาม
แต่เหตุการณ์ทีคูส่ ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการ
กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามทีกําหนดไว้ ดงั กล่าว
ได้ เช่ น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิท ธิ ของกองทุน รวมตามข้ อกํ าหนด หรื อในกรณี ที
คู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญาทีเกียวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชําระ
ค่าเสียหายตามทีกองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน5 กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื องดังกล่าวเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลทีเกี ยวข้ อง ซึงการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงิน
ทีกองทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี 5 ผลแห่งคดี
ขึ 5นอยู่กับดุลพินิจของศาลทีเกียวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี
กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมี
ความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้
4)

ความเสีAยงจากการทีAผลการดําเนินงานทีAแท้ จริ ง และทรั พย์ สินของ กองทุนรวม อาจ
แตกต่ างจากประมาณการทีAได้ ระบุไว้
การประมาณการซึงอาจเกิ ดขึน5 จริ งหรื อไม่ก็ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนรวมขึ 5นอยูก่ บั ข้ อสมมติฐานหลายข้ อซึงอาจเปลียนแปลงได้ ซึงสมมติฐานเหล่านี 5มีความ
ไม่แน่นอนและอยูเ่ หนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การลดลงของการครอบครองพื 5นที และ
อัตราค่า เช่า ทีลดลง การผิดสัญญาการชํ า ระค่าเช่ าของผู้เ ช่า เป็ นต้ น ซึงปั จจัยเหล่านี อ5 าจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตามได้ มีการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของประมาณการดังกล่าวประจํางวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
เพือศึกษาผลกระทบจากการแปรผันของความสามารถในการปรับขึ 5นค่าเช่าและค่าบริ การ และ
อัตราการเช่าพื 5นทีของผู้เช่าทีมีต่อเงินปั นผลต่อหน่วย ซึงจากผลการศึกษาพบว่า เงินปั นผลต่อ
หน่วยทีผู้ถือหน่วยจะได้ รับในกรณีเลวร้ ายทีสุด (Worst Case) แตกต่างจากเงินปั นผลต่อหน่วย
ทีผู้หน่วยจะได้ รับในกรณีฐาน (Base Case) น้ อยกว่าร้ อยละ 5.0 ซึงน่าจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที
ยอมรับได้ ทังนี
5 5 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมได้ จากภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

5)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุ นรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้ าทีของ บริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินทีกองทุนรวม
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จะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ยังอาจเกิ ดขึ 5นได้ เนืองจากบริ ษัท
เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ยังคงทําหน้ าทีในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้ า และอาคารสํานักงานแห่งอืนๆ นอกเหนือจากโครงการทีกองทุนเข้ าลงทุน ตามที
เปิ ดเผยในโครงการ
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพื 5นทีศูนย์การค้ า และสํานักงานทีแตกต่างกันในการ
เลือกสถานทีเช่า เช่น สถานทีตัง5 สิงอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าพื 5นทีจึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทํา
การเช่าพืน5 ทีศูนย์การค้ า และอาคารสํานักงานแห่งใด นอกจากนี 5 ทางกองทุนรวมได้ ว่าจ้ าง
บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ า กัด (มหาชน) ให้ บ ริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ที กองทุน รวมจะลงทุน ผ่ า น
โครงสร้ างสัญญาทีจะสร้ างแรงจูงใจให้ บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) สร้ างผลกําไร
ให้ แก่กองทุนรวมอย่างต่อเนือง ซึงช่วยลดความเสียงทีเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวได้
บริ ษัทจัดการได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึงมีรายละเอียดตามโครงการทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ ว ข้ อมูลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงผู้จัดการ
กองทุนสามารถเปลียนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 5
กรณีทีอัตราการปล่อยเช่าเฉลีย (Occupancy Rate) ในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
ลงทุนลดลงตํากว่าร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่อเนืองกันเกินกว่า 3 เดือน บริ ษัทจัดการ
อาจเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี 5ได้
และหากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของกองทุ
5
นรวมให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี 5
ทังนี
5 5 อัตราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ให้ คิดคํานวณจากจํานวนพื 5นทีทีปล่อยเช่าจริ ง
หารด้ วยพื 5นทีทีสามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั5
(Net Leasable Area) โดยจํานวนพื 5นทีทีปล่อย
ให้ เช่าได้ ทงหมดไม่
ั5
รวมถึงพื 5นทีส่วนกลาง (Common Area) พื 5นทีจัดการประชุม (Convention
Centre) พืน5 ทีทีไม่สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ในขณะใดขณะหนึง เนืองจากเหตุสุดวิสยั หรื อ
เนืองจากการซ่อมแซม ตกต่าง พิ 5นทีดังกล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน (monthly
Report) ในการคํานวณอัตราการปล่อยเช่าดังกล่าว
6)

ความเสีAยงจากการเปลีAยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับ
ใหม่ หรื อมีการปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี เนื 5อหาสาระทีจะมีการเปลียนแปลงในมาตรฐาน
ทางบัญชี ไ ม่อาจคาดหมายได้ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่สามารถประเมิน ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงดังกล่าวได้ อีกทังไม่
5 สามารถประกันได้ ว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
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7)

ความเสีAยงทีAอาจเกิดขึน> จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ทีกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงิ นตามหลักเกณฑ์ทีกํ าหนดไว้ ในโครงการ
กองทุ น รวมอาจมี ค วามเสี ยงที อาจเกิ ด ขึ น5 จากการกู้ ยื ม เงิ น ดั ง กล่ า วได้ เนื องจากการ
เปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี 5ยและความสามารถในการชําระหนี 5ของคู่สญ
ั ญา
ทีเกียวข้ องซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพ
คล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสียงทีจะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้ น
และดอกเบี 5ยลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพือลดความ
เสียงดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี 5ย หรื อการขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี 5 เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะ
คํานึงถึงข้ อกํ าหนดตามกฎหมายทีเกี ยวข้ อง และประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ

(ข)

ความเสีAยงทีAเกีAยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1)

ความเสีAยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปั จจัย มหภาคอืAนๆ
ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงานทีกองทุนรวมจะลงทุน มีความเสียงจากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม
นอกจากนีศ5 ูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงานอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงจาก
ปั จจัยมหภาคอืนๆ เช่น การวางผังเมือง การเปลียนแปลงทางโครงสร้ างประชากร หรื อการ
โยกย้ ายของชุมชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังซื 5อ หรื อปริ มาณผู้มาจับจ่ายในศูนย์การค้ า
หรื อปริ มาณความต้ องการพื 5นทีในอาคารสํานักงานได้

2)

ความเสีAยงทีAเกิดขึน> เมืAอต้ องมีการปรับปรุ งซ่ อมแซมศูนย์ การค้ า
ศูนย์การค้ าแต่ละแห่งจะต้ องซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์การค้ าให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ อง
กับรู ปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกค้ าอยู่เสมอ เพือดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ
ในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนือง โดยปกติการปรับปรุง หรื อ การซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณี ทีเป็ นการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมใหญ่ซงเป็
ึ นการปรับปรุงเพือเปลียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในศูนย์การค้ า
หรื อเป็ นการเปลียนงานระบบสําคัญของศูนย์การค้ า ซึงปกติจะดําเนินการทุกๆ 10 - 15 ปี และ
โดยทัวไปศูนย์การค้ าจะไม่มีการหยุดดําเนินการในระหว่างช่วงการปรับปรุ งนันๆ
5 การปรับปรุ ง
จะดําเนินการเป็ นส่วนๆ เฉพาะพื 5นทีทีต้ องการปรับปรุ งเท่านัน5 ดังนันผลกระทบต่
5
อรายได้ ของ
กองทุน รวมจะเกิ ด ขึน5 เฉพาะบริ เ วณพื น5 ที ที มีก ารปรั บ ปรุ ง เว้ น แต่ หากพิจ ารณาว่า การปิ ด
ศูนย์การค้ าเพือดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็ นประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ น
ส่วนๆ
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อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง5 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน)) จะมีการวางแผนเพือให้ เกิดผลกระทบต่อร้ านค้ า และ ลูกค้ าน้ อยทีสุด
และจะต้ องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนทีได้ รับทุกครัง5 ก่อนดําเนินการ ทังนี
5 5 การ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมใหญ่ ถื อ เป็ นสิ งที จํ า เป็ นในการประกอบธุ ร กิ จ ศูน ย์ ก ารค้ า เพื อรั ก ษา
ภาพลักษณ์ ความทันสมัย และสอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา
เพือสร้ างความน่าสนใจของศูนย์การค้ า และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อันจะเป็ นการ
เพิมจํานวนลูกค้ า ซึงก็หมายถึงการรักษาและเพิมรายได้ และกระแสเงินสดให้ กบั กองทุนรวมได้
ในระยะยาว
3)

ความเสีAยงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่า ส่งผลกระทบถึงการชําระค่าเช่า การต่อสัญญาเช่า
หรื อ การยกเลิกสัญญาเช่ าก่อ นครบกํ าหนด ซึงล้ ว นแต่ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของ
กองทุนรวมทังสิ
5 5น
อย่า งไรก็ ต ามสัญ ญาเช่ า ส่ว นใหญ่ จ ะมี อ ายุ 3 ปี ทํ า ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถ
ปรับเปลียนร้ านค้ าในศูนย์การค้ าได้ นอกจากนี 5 การทําสัญญาเช่าทุกสัญญาจะมีการเรี ยกเก็บ
เงินประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่า 3 - 6 เดือน ซึงสามารถใช้ นํามาชดเชยเป็ นรายได้
ของกองทุนรวมในกรณีทีไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนันๆ
5 ได้

4)

ความเสีAยงจากการสูญเสียผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants)
การมีผ้ ูเช่ าหลัก เป็ นปั จจัยหนึงในการดึงดูดลูกค้ าเพือให้ มาซือ5 สิน ค้ า และใช้ บ ริ ก ารภายใน
ศูนย์การค้ า เช่น การมีห้างสรรพสินค้ า หรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทํา
ให้ ความน่าสนใจของศูนย์การค้ าลดลงและปริ มาณผู้ซื 5อสินค้ าและใช้ บริ การลดน้ อยลง และอาจ
มีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื 5นทีของผู้เช่าประเภทอืนๆ และรายได้ ค่าเช่า
ของศูนย์การค้ าด้ วย

5)

ความเสีAยงจากการเปลีAยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
ศูนย์การค้ าทีกองทุนรวมลงทุน อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตทีเกียวกับความต้ องการซื 5อสินค้ าหรื อรู ปแบบการเลือกซื 5อสินค้ าซึงอาจมีผลกระทบ
ต่อจํานวนลูกค้ าทีมาซื 5อสินค้ าหรื อใช้ บริ การในศูนย์การค้ าหากศูนย์การค้ าไม่สามารถปรับปรุ ง
เปลียนแปลงรูปแบบร้ านค้ าหรื อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้ าได้ ทนั ต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว
ดังนันศู
5 นย์การค้ าทีจะประสบความสําเร็ จในระยะยาว ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องมีความ
เข้ าใจในเรื องของรู ปแบบการใช้ ชีวิตและการเปลียนแปลงของธุรกิจศูนย์การค้ าและตลาดค้ า
ปลีกเป็ นอย่างดี และต้ องดําเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมศูนย์การค้ าให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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6)

(ค)

ความเสีAยงจากการแข่ งขันทีAสูงขึน>
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การ
เพิมขึ 5นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดทีจะส่งผลให้ อุปทานของตลาดเพิมขึ 5น ทําให้ มีการ
แข่งขันสูงขึ 5น

ความเสีAยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1)

ความเสีAยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกบริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูล
รายละเอี ย ดของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นั น5 ๆ โดยทํ า การตรวจสอบเอกสารที เกี ยวข้ อง (Due
Diligence) ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์ สินโดยทีปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจ
สภาพอสังหาริ มทรัพย์ทีได้ จดั ทําขึ 5นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง5 แรกอย่างเต็มทีตามมาตรฐานวิชาชี พของทีปรึ กษานันๆ
5 อย่างไรก็ตาม การ
กระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อ
ความบกพร่ อง ทีอาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมิน
ราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์ สินโดยทีปรึ กษากฎหมาย และ
รายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกทีบริ ษัทจัดการใช้ เป็ น
พืน5 ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถูกต้ อ ง
เนืองจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื องจากข้ อ จํ า กัด ในการตรวจสอบ รวมไปถึ ง เทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารที ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบ หรื อปั จจัยอืนๆ ทีเป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
5 ้ ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนันแล้
5 ว ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ
ข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งการศึ ก ษาข้ อ มูล รายละเอี ย ดและการ
ตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง
อาจจะส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายทีเกินกว่าทีบริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ก่อนการลงทุน
หรื อก่อให้ เกิดหน้ าทีทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทีเกียวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวทีถูก
กําหนดโดยหน่วยราชการทีเกียวข้ อง

2)

ความเสีAยงอัน เป็ นผลกระทบจากความเสียหายทีAเกิดขึน> ในพืน> ทีAทA ีกองทุน รวมไม่ ได้
ลงทุน
เนืองจากการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนในพื 5นทีของอาคารศูนย์การค้ าบางส่วน เช่น
การลงทุนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
และศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ กองทุน รวมไม่ไ ด้ ล งทุน ในพื น5 ที ที เป็ นส่ว นของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล และ/หรื อห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ เป็ นผู้จดั หา
ประกันภัยรวมถึงใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องสําหรับการคุ้มครองความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน5 ในพื 5นที
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ดังกล่าว ดังนัน5 ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ส่วนของห้ างสรรพสินค้ าซึงเป็ นพื 5นทีทีติดกันกับ
พื 5นทีทีกองทุนรวมลงทุน ความเสียหายดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในการจัดหา
รายได้ รวมถึงการให้ เช่าพื 5นที การให้ บริ การของกองทุนรวมได้ ซึงกรณีเช่นนี 5 ถึงแม้ กองทุนรวม
จะได้ จดั ให้ มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้ วก็ตาม แต่
กองทุนรวมอาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเนืองจากการประกันภัย
ดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะแต่ความเสียหายทีกระทบกับทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมลงทุนเท่านัน5
3)

ความเสีAยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิ จของกองทุนรวมมีความเสียงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรก เนืองจากแม้ วา่ กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัย
ในทรั พย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง5 แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึงจะเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที
คุ้มครองความเสียงบางประเภททีอาจเกิดขึ 5นได้ หรื อแม้ วา่ กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
ได้ แต่อตั ราเบี 5ยประกันอาจไม่ค้ ุมกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทุนรวมอาจได้ รับ เช่น
ความสูญเสียจากสงคราม หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น หรื อกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
5
อบางส่วน หรื ออาจเกิด
ความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยทีไม่ใช่ความผิด
ของกองทุนรวม ดังนัน5 กองทุนรวมอาจมีความเสียงจากความสูญเสียทางการเงิ นเมือเกิ ด
เหตุการณ์ ร้ายแรงทีกองทุนรวมอาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่
สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทน
ทีผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ ต าม บริ ษั ทจัดการจะดํา เนิ นการให้ ก องทุน รวมเป็ นผู้รั บผลประโยชน์ ภายใต้ ก าร
ประกันภัยทีมีอยู่เดิมของทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรก เพือให้ กองทุนรวมได้ รับ
การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สิน
สําหรั บความเสียงทุกประเภท กองทุน รวมจะเป็ นผู้รั บผลประโยชน์ แต่เ พียงผู้เดีย ว โดยจะ
กําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ทีไม่รวมค่าทีดิน
และฐานราก ซึงประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนทีจะ
มีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึงบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํากว่ามูลค่า
ทดแทน (Replacement Cost) ทีไม่รวมค่าทีดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ ว่าอายุ
ของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เนืองจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะ
เพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
5
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลทีสามทีได้ รับความเสียหายจะเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามทีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะทีการ
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ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนรวมจะกําหนดวงเงิน
เอาประกันทีกองทุนรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ ของกองทุน
รวมระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว
4)

ความเสีAยงโดยทัAวไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัวไป ทังในระดั
5
บประเทศและระดับโลก ซึงรวมถึงอัตราเงิน
เฟ้ อ อั ต ราดอกเบี ย5 อั ต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา ราคาเครื องอุ ป โภคและบริ โภค ราคา
อสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานราชการอืน อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุน
ของกองทุนรวม นอกจากนี 5 ภาวะตกตําทางเศรษฐกิ จโดยทัวไปตลอดจนการลดลงของความ
ต้ องการของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวม ซึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื 5อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึงอาจมีราคาสูง
หรื อตํากว่าราคาทีได้ เสนอขาย
นอกจากนี 5 ราคาของหน่วยลงทุนทีซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึงเป็ นปั จ จัย ที กองทุน รวมไม่ ส ามารถควบคุม ได้ อาทิ เ ช่ น ความ
เคลื อนไหวหรื อความเปลี ยนแปลงของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ อั ต ราดอกเบี ย5
ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลียนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
5
อ
ทางอ้ อมที มีผ ลการต่อนํ าเข้ าหรื อ ส่งออก สภาวะของธุ รกิ จ ท่อ งเที ยว เงิ น ตราต่า งประเทศ
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสียงในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทัวไป ความผันผวนของตลาดเครื องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี
อากร และนโยบายอืนใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึงไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลียนแปลงของ
ปั จจั ย ภายนอกดั ง กล่ า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํ า คั ญ ต่ อ ราคาของหน่ ว ยลงทุ น
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม

5)

ความเสีAยงจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญาเช่ าช่ วงของผู้ให้ เช่ าช่ วงสิทธิในทีAดินและการ
เช่ าสิAงปลูกสร้ างในศูน ย์ การเซ็น ทรั ลพลาซา พระราม 2 และศูน ย์ การค้ าเซ็น ทรั ล
พลาซา ปิA นเกล้ า
เนืองจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงสิทธิการเช่า
ช่วงและสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ แม้ ว่าการลงทุนในสิทธิ การเช่าช่วงและสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมจะได้ มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าระยะยาวไว้ ต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังคงมีความเสียงทีอาจเกิดขึ 5นเนืองจากการเลิก
สัญญาเช่ าช่ว ง และ /หรื อ สัญญาเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว ซึงจะมีผลทําให้ กองทุน รวม
สูญ เสีย สิท ธิ ใ นการได้ รั บ รายได้ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึงจะส่ง ผลกระทบต่ อ อัต ราการจ่ า ย
ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในทีสุด เพือลดความเสียงดังกล่าวทีอาจเกิดมีขึ 5น กองทุนรวม
จึงได้ จดั ให้ มีการดําเนินการเพือเป็ นประกันความเสียงดังกล่าว ดังนี 5
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ก) ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงือนไขในการเช่าช่วงทีดินกับเจ้ าของทีดิน ตาม
สัญญาเช่าทีดินทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด มีอยู่กับเจ้ าของทีดิน พร้ อมกับ
กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีการป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึ 5นจากการระงับไปซึงสัญญาเช่าทีดิน
ดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิจากเจ้ าของทีดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าทีดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด
ณ วันที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทุนรวมยังไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวจากเจ้ าของทีดิน ดังนัน5
กองทุนรวมจึงได้ ตกลงกับ บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด ในการวางมาตรการเพิมเติมจนกว่ากองทุนรวมจะได้ มาซึงสิทธิใน
การสวมสิท ธิ ต ามสัญ ญาเช่ า ที ดิ น (โดยกองทุน รวมและบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ า กัด
(มหาชน) และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนี 5แล้ วเสร็ จ
ตังแต่
5 วนั ที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
1. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ให้ สิทธิแก่กองทุนรวมในการชําระค่าเช่าทีดิน
แทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ในกรณีทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
2 จํากัด ไม่ชําระค่าเช่าทีดินให้ แก่เจ้ าของทีดินตามสัญญาเช่าทีดิน
2. บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2 จํ ากัด จะจัดส่งหลักฐานการชําระค่าเช่ามาให้ แก่
กองทุนรวมทุกๆ เดือน
3. บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2
จํากัด จะดําเนินการให้ หลักประกันทีกองทุนยอมรับได้ เพือเป็ นประกันในการชําระค่า
เช่าตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าทีดินที บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จํากัด จะต้ องชําระแก่เจ้ าของทีดินในระยะเวลา 2 ปี
4. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าทีจําเป็ นเพือให้
เป็ นบริ ษัททีมีความเสียงตํา โดยจะมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนที
เกียวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยให้ สอดคล้ องกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที
จําเป็ นเท่านัน5
5. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตกลงจะรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที
กองทุนรวมยอมรับได้ โดยจะเป็ นอัตราส่วนเดียวกับที บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) มี ข้อตกลงกับเจ้ าหนีเ5 งิ นกู้ยื มต่า งๆ ซึงได้ แก่ อัตราส่ว นหนี ส5 ินต่อทุน (D/E
Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี 5สิน (DSCR: Debt Service
Coverage Ratio) หากบริ ษัทเซ็ นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) ไม่ส ามารถรั กษา
อัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3 เดือน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด หรื อ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะต้ องวางเงินประกัน
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หรื อจํานําตราสารทีกองทุนรวมเห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าทีดินที บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด มีภาระจะต้ องชําระแก่เจ้ าของทีดินคงเหลือทังหมด
5
ทังนี
5 5 มาตรการเพิมเติมดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกยกเลิกเมือกองทุนได้ รับสิทธิจากเจ้ าของทีดิน
ในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าทีดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด เรี ยบร้ อยแล้ ว
หรื อมีแนวทางอืนทีกองทุนรวมยอมรับได้ มาทดแทน
ข) ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) แก้ ไขสัญญาเช่าทีดินอันเป็ นทีตังของ
5
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ระหว่างบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด โดยกําหนดให้ กองทุนรวมสามารถเข้ าสวมสิทธิตาม
สัญญาเช่าทีดิน ในกรณีทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
ทีดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่าทีดิน และรวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าทีดิน โดย
กําหนดให้ ในกรณีทีบริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิo
ในทีดินอันเป็ นทีตังของศู
5
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
จํากัด จะต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิoในทีดินจะต้ องรับไปซึงสิทธิและหน้ าทีทังปวงที
5
ผู้ให้ เช่ามีอยูก่ บั ผู้เช่า ตามทีกําหนดในสัญญาเช่าทีดิน
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าสัญญาเช่าช่วงทีดินจะสิ 5นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม กองทุนรวมก็
ยังคงดํารงสถานะเป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคารจากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ ตอ่ ไป ทังนี
5 5 ในกรณีที
สัญญาเช่าช่วงทีดินสิ 5นสุดลงอันเนืองมาจากความผิดของบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด
(มหาชน) และกองทุนรวมไม่หรื อไม่สามารถใช้ สิทธิ ในการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าทีดินแทน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วงทีดินได้
กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าช่วงทีดินทีได้ ชําระล่วงหน้ าคืนจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงทีดินทีเหลืออยู่
6)

ความเสีAยงจากการทีAกองทุ น รวมไม่ มีสิท ธิบนพืน> ทีAของห้ างสรรพสิน ค้ าเซ็นทรั ล ใน
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิA นเกล้ า
ห้ า งสรรพสิ น ค้ าเซ็ น ทรั ล ที ตัง5 อยู่ใ นศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา รั ช ดา-พระราม 3 และ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ไม่ใช่ผ้ เู ช่าพื 5นทีในศูนย์การค้ าและไม่ได้ ให้ สทิ ธิการเช่าช่วง
ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
5 5ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย หรื อให้ เช่าช่วงทีดินและ
พื 5นทีดังกล่าวแก่ผ้ หู นึงผู้ใดโดยกองทุนรวมไม่มีสิทธิโต้ แย้ ง ซึงการกระทําดังกล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อกับการบริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมได้

7)

ความเสีAยงจากการอาจไม่ ได้ รับการต่ อสัญญาเช่ าศูนย์ การค้ า เซ็นทรั ลพลาซา รั ชดาพระราม 3 ในปี ทีA 30 และปี ทีA 60
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เนืองจากสัญญาเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ทีกองทุนรวมจะทํากับบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด นัน5 จะมีกําหนดเวลา 30 ปี โดยเมือสิ 5นสุดกําหนดเวลาการ
เช่าดังกล่าวบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ได้ ตกลงให้ คํามันแก่กองทุนรวมว่าจะให้
กองทุนรวมมีสทิ ธิทีจะต่อสัญญาเช่าได้ อีก 2 คราวๆ ละ 30 ปี ทังนี
5 5 แม้ ว่ากองทุนรวมจะมีสิทธิ
ในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวตามคํามันทีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัดได้ ให้ ไว้ ตาม
สัญญาเช่าก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ ไม่ว่าจาก
สาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด หรื อ
การมีการเปลียนแปลงกฎหมายหรื อข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายเกียวกับสัญญาเช่า หรื อผู้รับโอน
กรรมสิ ท ธิo ใ นทรั พ ย์ สิ น ที เช่ า ซึ งเป็ นบุ ค คลภายนอกไม่ ป ฏิ บัติ ต ามคํ า มั น หรื อ การเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น5 ฟูกิจการของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ นต้ น
เพือเป็ นการลดความเสียงในเรื องดังกล่าว กองทุนรวมจึงกําหนดเงือนไขในสัญญาเช่าให้ บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ให้ คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิo ใน
ทรัพย์สินทีเช่า ทังนี
5 5 เพือดํารงสถานะของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่า และกําหนดให้ กองทุนรวมมี
สิทธิในการซื 5ออสังหาริ มทรัพย์ทีเช่าได้ หากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ไม่สามารถ
ให้ กองทุนรวมใช้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามทีได้ ให้ คํามันไว้ รวมทัง5 บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจควบคุมบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ตก
ลงทีจะควบคุมดูแลให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี 5 กองทุนรวมได้ จดั ให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด นําทรัพย์สนิ ที
ให้ เช่ามาจํานองกับกองทุนรวม เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความ
เสียหายทีเกิดขึ 5นกับกองทุนรวมจากการทีไม่สามารถใช้ ทรัพย์สนิ ทีเช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วย
อย่างไรก็ดีการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายทังหมดที
5
เกิดขึ 5นแก่
กองทุนรวมได้
8)

ความเสีAยงจากราคาของหน่ วยลงทุน อาจจะเปลีAยนแปลงภายหลังจากการออกและ
เสนอขายหน่ วยลงทุนเพิAมเติมครัง> ทีA 2
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีซื 5อขายทีตลาดหลักทรัพย์ ซึงอาจจะ
มีการซื 5อขายในราคาทีตํากว่าหรื อสูงกว่าราคาทีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติมครัง5 ที 2 ทังนี
5 5
ขึ น5 อยู่กั บ หลายปั จ จั ย เช่ น ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุน รวม ความผัน ผวนของตลาด
หลักทรัพย์ ความต้ องการซื 5อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น

9)

ความเสีAยงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ> ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนืองจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
สภาพคล่องในการซื 5อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี และปริ มาณการซื 5อขายหน่วย
ลงทุนนันในตลาดหลั
5
กทรั พย์ ทังนี
5 5 อยู่บนพื 5นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 5อ-ผู้ขาย
(bid-offer) ซึงปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 5อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ 5นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
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ทีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน5 จึงมีความ
เสียงทีหน่วยลงทุนนี 5จะขาดสภาพคล่องในการซื 5อขายในตลาดรอง
10)

ความเสีAยงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน5 อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกิด
จากการซื อ5 หรื อ ขายหรื อ โอนหรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิo ห รื อ โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ซึงกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
5
อบางส่วน โดยทีอัตราค่าธรรมเนียม
และอัตราภาษี ทีกองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี 5 ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับการซื 5อขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลียนแปลงไปจาก
อัตราในปั จจุบนั

11)

ความเสีAยงจากการทีAกองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน5 มูลค่าของสิทธิ การเช่าอาจจะลดลง
เนื องจากการลดลงของระยะเวลาการเช่ า ที เหลื อ อยู่ หรื อ มู ล ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาจมี ก าร
เปลียนแปลง อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของการประเมินราคาของมูลค่าสิทธิเช่า หรื อการ
เปลียนแปลงของค่าเช่าพื 5นที ซึงปั จจัยต่างๆ เหล่านี 5อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิมขึ 5นหรื อลดลงได้

12)

การเปลีAยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีAเกีAยวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงิ นปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรั บปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึงเป็ นปั จจัยที
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด
ระเบี ยบ ข้ อบัง คับ บทบัญ ญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คํ า สัง ของหน่ว ยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน5
กองทุนรวมจึ งไม่สามารถที จะประเมิน ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่า วได้ และไม่
สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม

13)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึง
ขึ น5 อยู่กั บ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศ
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลียนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับทรัพย์สิน
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ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน5 จึงมีความเสียงทีนักลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที
คาดการณ์
14)

ความเสีAยงจากเงินชดเชยทีAได้ จากการทําประกันภัยอสังหาริมทรั พย์ อาจได้ ไม่ ครบตาม
ค่ าเสียหายทีAเกิดขึน> จริง
กองทุนรวมอาจได้ รับความเสียหายทางการเงินเนืองจากเงินชดเชยทีได้ จากการประกันภัยอาจ
ชดเชยความเสียหายได้ ไม่ทัง5 หมด และความเสียงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกันภัย
คุ้มครองได้ ในกรณี ทีเกิ ดความเสียหายในส่วนทีไม่ได้ รับความคุ้มครองหรื อความเสียหาย
ดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าวงเงินประกัน หรื อกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้ ครบถ้ วน
ตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่า ยเพิมมากขึน5 ทํา ให้ รายได้ ในอนาคตของ
อสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั 5 เป็ นตามประมาณการ
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ ทําการประกันภัยเพือคุ้มครองอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม
ประเภทต่างๆ โดยได้ มีการพิจารณาให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมตาม ลักษณะของการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งาน และลัก ษณะของการบริ ห ารกองทุน รวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นประเทศไทยที พึ ง กระทํ า นอกจากนั น5 เงิ น ที ได้ จากการประกั น ภั ย
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมเช่ า มี ห น้ าที ต้ องนํ า ไปใช้ ซ่ อ มแซมความเสี ย หายของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือให้ อยูใ่ นสภาพทีสามารถส่งคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ ตามสภาพเดิม

15)

ความเสีAยงทางการเมือง
ความขัดแย้ งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึงอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุน
รวม ทังนี
5 5 จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อใน
อนาคต หรื อการเปลียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรั ฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิ จการ สภาวะทางการเงิ น ผลการดําเนินกิ จการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม

16)

ความเสีAยงจากกรณีการถูกเวนคืนทีAดิน
กองทุนรวมมีความเสียงในกรณีทีมีการเวนคืนทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกโดย
หน่วยงานของรัฐ ซึงทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรกเพือ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ในกรณีทีเกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าทีกองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีกองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรก ซึงอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามทีประมาณการไว้ ทงในส่
ั 5 วนของเงินปั นผลและเงินคืนทุนจากการลงทุน
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อย่างไรก็ดี จากการทีบริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่
สํานักงานโยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้ อมูลเท่าทีมีอยู่ ณ ปั จจุบันทีสามารถตรวจสอบได้ ในเบื 5องต้ น
พบว่าทีตัง5 ของทรั พย์ สินของกองทุนรวมทีจะเข้ าลงทุนครั ง5 แรกดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขต
เวนคืนของเส้ นทางโครงการรถไฟฟ้ าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการไม่สามารถประเมิน
ถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนืองจากการเวนคืนทีดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้
พื 5นทีของรัฐบาลในเวลานัน5
17)

ความเสีAยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อืนๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ 5นไม่
บ่อ ยครั ง5 นัก แต่ห ากเกิ ด ขึน5 ในบริ เ วณทีตัง5 ของทรั พย์ สิน ที กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ครั ง5 แรก
นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์ สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ ดี กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยในลักษณะจํากัด
วงเงินทีครอบคลุมความเสียหายทีเกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อืนๆ อาทิ ความเสียหายต่อ
เครื องจักร ภัยโจรกรรม ภัยต่อเครื องไฟฟ้ า ไว้ สาํ หรับทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรก
ทังนี
5 5 เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึงกองทุนรวมได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐาน
ทัวไป โดยมี ก ารทํา ประกันคุ้ม ครองวิ น าศภัย และประกัน ภัย ซึงครอบคลุม ความรั บ ผิ ด ต่อ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาทีกองทุนรวมลงทุนตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

18)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลีAยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากทีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัท
จัดการไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ว่ าสภาวะการซื อ5 ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ มต้ นของการซื 5อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึงราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม ซึงราคาซื 5อขายของหน่วยลงทุนนัน5 ขึน5 อยู่กับหลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื 5อขายของหน่วย
ลงทุน ฯลฯ ดังนัน5 ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถทีจะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาทีเสนอขายหน่วยลงทุน
หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม

19)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีAแท้ จริ งซึAงกองทุนรวมจะได้ รับ
หากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง> หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมซึงได้ กล่าวไว้ ณ ทีนี 5 ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมิน ค่า ทรั พ ย์ ส ิน ที ลงทุน เป็ นข้ อ มูล พืน5 ฐาน ดังนัน5 ในกรณี ทีกองทุนรวมต้ องจํ าหน่าย
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมเพื อการปรั บโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
38
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ดังกล่าวอาจสูงหรื อตํากว่ามูลค่าทีแท้ จริ งซึงกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจํ าหน่ายทรั พย์ สิน
ออกไปทังหมด
5
หรื อบางส่วน
20)

ความเสีAยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืAน
การที กองทุนรวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํากว่าร้ อยละ ka ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุน
กระจุกตัวอยูใ่ นอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะทีกองทุนรวมประเภทอืนจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

21)

ความเสีAยงจากการใช้ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซือ> ขายหน่ วยลงทุน
การคํานวณมูลค่า ทรัพย์สิน สุท ธิ (NAV) ของกองทุน รวมที บริ ษัท จัด การประกาศ เป็ นการ
คํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั ง5 ล่าสุด
เป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจะซื 5อขาย
ได้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

22)

ความเสีAยงเรืA องการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เพิAมเติมในอนาคต (กองทรั สต์ เพืAอการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT))
จากมติทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั ง5 ที 1/2556 วันที 24 กรกฏาคม 2556
ได้ อนุมตั ิการเพิมทุนของกองทุนรวมครัง5 ที 2 เพือลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เมือวันที 23 เมษายน 2557
แต่ภ ายหลัง ปี พ.ศ. `aaŒ กองทุน รวมมีข้ อ จํา กัด ในการลงทุน ในอสัง หาริ มทรัพ ย์เพิ มเติม
ภายหลังจากการลงทุนเพิมเติมครั ง5 ที 2 หากกองทุนรวมมีความจําเป็ นต้ องเพิมเงินทุนหรื อ
กู้ยืม เงิน เพื อการลงทุน ในอนาคตดัง กล่า ว โดยกองทุน รวมจะต้ อ งมีก ารแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT อนึง ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เป็ น REIT นั 5น กองทุน รวมจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจ ากผู้ถือ หน่ว ยลงทุน เพื อทํา การแปลง
สภาพดัง กล่า ว โดยเงื อนไขดัง กล่า วจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ อง
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กองทุนฯ มีข้อพิพาททางกฎหมาย ต่อ บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) คดี
หมายเลขดําที พ.156/2558 ลงวันที 18 มีนาคม 2558 จํานวนทุนทรัพย์หรื อราคาทีเรี ยกร้ องเป็ นเงิน 70,528
บาท แต่อย่างไรก็ตาม เมือวันที 9 กรกฎาคม 2558 ได้ มีการเจรจาไกล่เกลียระหว่างโจทก์และจําเลย และโจทก์
ขอถอนฟ้ องจําเลย ดังแสดง
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41

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

การย้ ายทีAทาํ การของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
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แจ้ งการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนเรืA องเปลีAยนแปลงทีAทาํ การของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
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การย้ ายทีAทาํ การของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม

44

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับด ูแลกิจการ
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ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารทีAกองทุนฯ เป็ นผู้ออก
หน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารทีAกองทุนฯ เป็ นผู้ออก
I.

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จํานวนเงินทุนโครงการปั จจุบนั

22,124,767,000 บาท

จํานวนเงินลงทุนในการเสนอขายครังแรก
จํานวนเงินลงทุนในการเพิ%มทุนครังที% 9
จํานวนเงินลงทุนในการเพิ%มทุนครังที% :

10,915,000,000 บาท
16,363,267,000 บาท
22,124,767,000 บาท

มูลค่ าทีAตราไว้ ของหน่ วยลงทุน

หน่ วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่ วยลงทุนปั จจุบัน

2,212,476,700 หน่ วย

จํานวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก
จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิ%มทุนครังที% 9
จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิ%มทุนครังที% :

1,091,500,000 หน่วย
1,636,326,700 หน่วย
2,212,476,700 หน่วย

ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุชA ือผู้ถอื

ราคาของหน่ วยลงทุน
ราคาหน่วยลงทุนที%เสนอขายวันแรก
ราคาหน่วยลงทุนที%เสนอขายเพิ%มเติมในการเพิ%มทุนครังที% 9
ราคาหน่วยลงทุนที%เสนอขายเพิ%มเติมในการเพิ%มทุนครังที% :
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบัน

11.50 บาทต่อหน่วย
9.05 บาทต่อหน่วย
18.20 บาทต่อหน่วย
22,124,767,000 บาท

II. ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันทีA 30 ธันวาคม 2558

17.10 บาทต่ อหน่ วย

มูลค่ าตามราคาตลาด ณ วันทีA 30 ธันวาคม 2558

37,833,351,570 บาท

มูลค่ าการซือ> ขายเฉลีAย

24,550,000 บาท/วัน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ (NAV) ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558

13.2169 บาทต่ อหน่ วย
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ข้ อมูลผู้ถอื หน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถอื หุ้น ณ วันทีA 10 กุมภาพันธ์ 2559 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน : XD
(1) กลุ่มผู้ถอื หน่ วยทีAถอื หน่ วยสูงสุด 25 รายแรก
ลําดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

1. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

% หุ้น

590,521,686

26.69

2. MRS.ARUNEE CHAN

54,030,200

2.44

3. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C

49,265,765

2.23

4. บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

44,971,300

2.03

5. บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

33,300,020

1.51

6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG

25,600,000

1.16

k. กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็ อพเพอร์ ตี 5เวลท์ ฟั นด์

24,491,101

1.11

b. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

20,719,300

0.94

‘. บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

18,000,000

0.81

u’. บริ ษัท สินมันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

14,994,476

0.68

uu. กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็ อพเพอร์ ตี 5 ดิวิเดนด์ ฟั นด์

13,725,907

0.62

u`. บริ ษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน).

13,300,000

0.6

uv. กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็ อพเพอร์ ตี

12,814,404

0.58

ud. กองทุนเปิ ด วรรณ พร็ อพเพอร์ ตี 5 พลัส ดิวิเดน ฟั นด์

12,645,181

0.57

ua. ธนาคาร ออมสิน

68,004,833

3.07

uŒ. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

53,664,610

2.43

uk. GIC PRIVATE LIMITED

47,318,237

2.14

ub. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

37,367,952

1.69

u‘. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

28,744,784

1.3

`’. กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็ อพเพอร์ ตี 5เวลท์ ฟั นด์

24,491,101

1.11

`u. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

20,719,300

0.94

``. กองทุนเปิ ดธนชาตพร็ อพเพอร์ ตี 5 เซ็คเตอร์ ฟันด์

20,066,700

0.91

`v. AIA COMPANY LIMITED- AIA D-PLUS

16,509,181

0.75
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`d. บริ ษัท สินมันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

14,994,476

0.68

`a. กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็ อพเพอร์ ตี 5 ดิวิเดนด์ ฟั นด์

13,725,907

0.62

(2) ผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ (ถือหน่ วยลงทุนตัง> แต่ ร้อยละ tu ขึน> ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลําดับ
1.

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

590,521,686

% หุ้น
26.69

(3) กลุ่มผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ ของกองทุนทีAโดยพฤติการณ์ มีอทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่ างมีนัยสําคัญ
ลําดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

--- ไม่มี ---

ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
ครัง> ทีA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รอบระยะเวลาดําเนินงาน
11 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2548
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2549
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2549
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2549
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2549
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2550
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2550
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2550
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2550
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2551
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2551
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2551
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2551
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2552
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2552
1 ก.ค. – 31 ต.ค.2552
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2552

บาท/หน่ วย
0.2908
0.1886
0.2058
0.1988
0.1880
0.2044
0.2103
0.2019
0.2064
0.2164
0.2155
0.2238
0.2159
0.2294
0.2239
0.3046
0.1622
49

วันทีAจ่ายเงินปั นผล
6 มี.ค. 2549
15 มิ.ย. 2549
13 ก.ย. 2549
6 ธ.ค. 2549
30 มี.ค. 2550
18 มิ.ย. 2550
18 ก.ย. 2550
14 ธ.ค. 2550
31 มี.ค. 2551
17 มิ.ย. 2551
15 ก.ย. 2551
16ธ.ค. 2551
30 มี.ค. 2552
15 มิ.ย. 2552
11 ก.ย. 2552
15 ธ.ค. 2552
15 มี.ค. 2553

% หุ้น

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ครัง> ทีA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

รอบระยะเวลาดําเนินงาน
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2553
1 เม.ย. –30 มิ.ย. 2553
1 ก.ค. –30 ก.ย. 2553
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2553
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2554
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2554
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2555
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2555
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2555
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2555
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2556
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556
1 ต.ค - 15 ธ.ค 2556
16 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557
1 เม.ย. - 15 เม.ย. 2557
16 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2557
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557
1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2557
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2558
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2558
รวม
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บาท/หน่ วย
0.2450
0.2435
0.2478
0.2547
0.2517
0.2569
0.2644
0.2500
0.2723
0.2823
0.2863
0.2880
0.2949
0.3167
0.3167
0.3000
0.3600
0.0500
0.2730
0.3230
0.3200
0.3031
0.2500
0.2245
0.2305
10.3920

วันทีAจ่ายเงินปั นผล
14 มิ.ย. 2553
13 ก.ย. 2553
14 ธ.ค. 2553
18 มี.ค. 2554
15 มิ.ย. 2554
13 ก.ย. 2554
14 ธ.ค. 2554
13 มี.ค. 2555
31 พ.ค. 2555
31 ส.ค. 2555
16 พ.ย. 2555
14 ก.พ. 2556
22 พ.ค. 2556
15 ส.ค. 2556
15 พ.ย. 2556
15 ม.ค. 2557
7 พ.ค. 2557
10 มิ.ย. 2557
28 ส.ค. 2557
26 พ.ย. 2557
20 ก.พ. 2558
25-พ.ค.2558
21-ส.ค.2558
23-พ.ย.2558
23-ก.พ.2559
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โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทจัดการ
I.

II.

ชืAอ ทีAอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของบริษัทจัดการ
ชือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

ชัน5 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริ ษัท

’u’aava’dbv‘b

โทรศัพท์

’-`‘d‘-ua’’

โทรสาร

’-`‘d‘-ua’u

เว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชืAอผู้ถอื หุ้น รายชืAอกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทซึงมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละu’’) ไม่สง่ ผลต่ออํานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนืองจากบริ ษัทมีคณะกรรมการ
บริ ษัททําหน้ าทีควบคุมการบริ หาร โดยมีอํานาจเป็ ดเสร็ จเด็ดขาดในการบริ หารงาน และไม่มีการ
แทรกแซงของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ างองค์ กร

จากโครงสร้ างบริ หารภายในบริ ษัทข้ างต้ น การดําเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ าง
พื 5นฐานมีความเป็ นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุม่ งานอืน โดยกลุม่ การลงทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื 5นฐาน
มีขนตอน
ั5
และระเบียบในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน รวมถึงอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง กลุม่ กํากับและควบคุม (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึงมีความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัท และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพือป้องกันการทุจริ ตหรื อความบกพร่ องในหน้ าทีของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
รายชืAอกรรมการบริษัท
1) นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

ประธานกรรมการบริ ษัท

2) น.ส.เฮเลน นอร์ ราห์ ไรอัน

กรรมการ
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3) นายชลิตติ เนืองจํานงค์

กรรมการ

4) นางอภิพนั ธ์ เจริ ญอนุสรณ์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

5) น.ส.ศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

6) นายสมิทธ์ พนมยงค์

กรรมการผู้อํานวยการ

รายชืAอผู้บริหารบริษัท
u) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

`) นายณรงค์ศกั ดิo ปลอดมีชยั

กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารการลงทุน

v) น.ส.พิณแก้ ว ทรายแก้ ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจกองทุนสํารองเลี 5ยงชีพ

d) นางปิ นสุดา ภูว่ ิภาดาวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน

a) นางนันท์มนัส เปี ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน

Œ) น.ส. จารุภทั ร ทองสงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนตราสารทุน

k) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ อํ า นวยการอาวุ โ ส กลุ่ม การลงทุ น อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
โครงสร้ างพื 5นฐาน

b) น.ส. สมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน

‘) น.ส. วริ ษา ลพานุกรม

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน

u’) น.ส. อมรมาลย์ อัมพรพิสฏิ ฐ์

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ ธุรกิจตัวแทนจําหน่าย

รายชืAอคณะกรรมการบริหารความเสีAยง
u) น.ส.เฮเลน นอร์ ราห์ ไรอัน

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ อาวุโส บริ หารความเสียงด้ านตลาดและ
การดําเนินงาน กลุม่ บริ หารความเสียง

`) นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

v) นายกิรดิศ อารมย์ดี

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสียงสินเชือ

d) นายณรงค์ศกั ดิo ปลอดมีชยั

กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารการลงทุน

a) น.ส. สุพรรณิการ์ เกียรติดรุ ิ ยกุล

ผู้อํานวยการ ฝ่ ายควบคุมเครดิต

Œ) นายกฤษฎา สุขทิศ

ผู้จดั การบริ หารความเสียง SCBAM กลุม่ บริ หารความเสียง

k) นางปิ ยะวดี ฉลาดกิจศิริกลุ

ผู้จดั การทีมบริ หารความเสียง SCBAM กลุม่ บริ หารควมเสียง
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b) นางนันท์มนัส เปี ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน

รายชืAอผู้ จัดการกองทุ น รวมสิ ท ธิ การเช่ า อสัง หาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท ณ วัน ทีA 31
ธันวาคม 2558
1)
2)
3)
4)
5)

นายสมิทธ์ พนมยงค์
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
น.ส. วรรณพรรธน์ น้ อมกล่อม
น.ส. พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
น.ส. อรอนงค์ ชัยธง

รายชืAอผู้จัดการกองทุนเพืAอบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
III.

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิง
นางสาวธุวดารา สุรเมฆ
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
นางสาววรารัตน์ จันทร์ ชืน
นายรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร

หน้ าทีAและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน คือจะต้ องบริ หารและจัดการ
กองทุน รวมทัง5 ทรั พย์ สินและหนีส5 ินของกองทุน ด้ วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซือสัตย์สุจริ ตเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริ หารและจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
โครงการจัด การกองทุน ข้ อผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ว ยลงทุนกับ บริ ษัท จัดการ มติ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน
หนังสือชี 5ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึงกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการ (เพือวัตถุประสงค์
ในการบริ หารจัดการกองทุน) หรื อทังกองทุ
5
นและบริ ษัทจัดการเป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบทีจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 5
1) การบริหารและจัดการกองทุน
ในการบริ หารและจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 5
ก) จัดการกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ มติผ้ ูถือหน่วยลงทุน หนังสือชีช5 วน กฏหมาย
หลักทรั พย์ และข้ อตกลงต่าง ๆ ซึงกองทุนเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครั ด รวมถึงปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
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ข) จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี ช5 วน ทีมีสาระไม่ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญา
แต่งตังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี 5ชวนฉบับร่างทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ค) จัดให้ กองทุนมีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากสาระสําคัญทีแสดงไว้ ลา่ สุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของกองทุน และในกรณีทีมีการเปลียนแปลงลักษณะของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการ
ให้ กองทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554
ง) แก้ ไ ขเพิ มเติ ม โครงการจัดการกองทุน หรื อ แก้ ไ ขวิ ธีก ารจัด การตามข้ อ กํ า หนด เงื อนไข และ
หลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และดําเนินการให้ การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการ
กองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการเป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี 5ชวน และโครงการจัดการกองทุน และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ (ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชี 5ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี 5
1) บริ ษัทจัดการจะต้ องเปิ ดเผยร่างหนังสือชี 5ชวนทียืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วย
วิธีการทีผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ มเสนอขายหน่วยลงทุน โดยร่ างหนังสือชี 5
ชวนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลทีครบถ้ วน ถูกต้ อง เพียงพอ และไม่ก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจ
คลาดเคลือน
2) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี 5ชวนทีมีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับร่ างให้ แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่าหนึงวันทําการก่อนการเริ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ช5 วนแก่ผ้ ู
ลงทุน และจัดส่ง หนัง สือ ชี ช5 วนดัง กล่า วผ่า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มูล หนัง สือชี ช5 วนและ
รายงานกองทุน (Mutual Fund Report and Prospectus System ("MRAP")) และ
3) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชีช5 วนแก่ผ้ ูลงทุนทีสนใจจะลงทุนในหน่วย
ลงทุน โดยให้ มีระยะเวลาทีพอสมควรแก่การทีผู้ลงทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช5 วน
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหน่ว ยลงทุน ทัง5 นี 5 เมือรวมกับระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ า ง
หนังสือชี 5ชวนตาม (1) ต้ องไม่น้อยกว่า 14 วัน
ฉ) ในการเผยแพร่ ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลทีถูกต้ อง
และไม่มีลกั ษณะทีทําให้ ผ้ ูลงทุนสําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับ
การโฆษณาเพือสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ช) ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการประสงค์จะตัง5 บริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าทีในการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ทีจะ
จําหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 5นฐานทีกองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพือให้ มีการกระจายข้ อมูลเกียวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย
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ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุนและในการควบคุมการจัดการดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
ต้ องดําเนินการและควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตามสาระสําคัญทีได้ ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุน และบริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อกําหนดในเอกสารสัญญาทีเข้ าทําหรื อจะเข้ าทํา
เกียวกับการจัดการทรัพย์สิน เพือให้ ผ้ ูเช่า ผู้รับสิทธิ หรื อผู้รับจ้ างทีนําทรัพย์สินของกองทุนไป
จัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าทีรายงานข้ อเท็จจริ งและเหตุผลต่อบริ ษัทจัดการโดยไม่ชักช้ า เมือมี
เหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ทีกองทุนเข้ าลงทุน
ญ) ได้ มาเพิมเติมและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 5นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมายหลักทรัพย์
ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องทําให้ มนใจได้
ั
ว่ า
กองทุนจะไม่ประกอบกิจการทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัพย์สินทีกองทุน
เข้ าลงทุนและบริ ษัทจัดการเอง แต่จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวโดยการให้ เช่า ให้
สิทธิ หรื อให้ ผ้ ูอืนดําเนินการเท่านัน5 และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ การจัดหาผลประโยชน์
จากทรั พ ย์ สิน ทีกองทุน เข้ า ลงทุน เป็ นไปตามข้ อ กํ าหนดในโครงการจัดการกองทุน และตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฏ) ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง ในกรณีทีปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึง รวมกันเกินหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
นฯ
ฐ) ดําเนินการทีจําเป็ นเพือควบคุมดูแลและให้ มนใจได้
ั
ว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ
ขณะใดขณะหนึง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกินสัดส่วนทีบังคับใช้
ฑ) เพิมหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนและ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธี การทีกํ าหนดไว้ ในประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์ อืน ๆ ที
ประกาศใช้ บงั คับโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ รวมทังเป็
5 นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์
ณ) จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุน และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครัง5
ถัด ๆ มาให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน และตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ได้
กําหนดไว้
ด) ดําเนินการเลิกกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์
ต) จัดให้ มีและคงไว้ ซึงระบบงานทีเหมาะสมสําหรับการบริ หารและจัดการกองทุนฯ อย่างน้ อยใน
เรื องดังต่อไปนี 5
1) การคัดเลือกและแต่งตังบุ
5 คลากรทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนฯ ให้ มีความรู้
ความสามารถทีเหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนและดําเนินการให้ มนใจได้
ั
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ว่าบุคลากรทีแต่งตังดั
5 งกล่าวมีความรู้ ความสามารถทีเหมาะสมเพือบริ หารและจัดการ
กองทุนฯ
2) การวิ เ คราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ นไปได้ ที สมบูร ณ์ ข องการจัด ตัง5 กองทุน ฯ ทัง5 การ
ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินทีจะลงทุน ตลอดจนการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการจัดตังกองทุ
5
นและทรัพย์สนิ กิจการโครงสร้ างพื 5นฐานทีถูกต้ อง
และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ
3) การกํ ากับดูแลบริ หารและจัดการความเสียงทีเกี ยวกับทรั พ ย์ สินทีกองทุนเข้ าลงทุน
เพือให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนฯ และเพือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ถ) บริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการกองทุนฯ ด้ วยตนเอง และไม่มอบหมายอํานาจให้ บคุ คลอืนใด
เว้ นแต่บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ อู ืนบริ หารจัดการกองทุนฯ เฉพาะในส่วนทีเกียวกับการ
ลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์ ใ นทรั พย์ สินอื นทีมิ ใ ช่ท รั พ ย์ สิน ที กองทุน เข้ า ลงทุนและการ
ปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน ทัง5 นีก5 ารมอบหมายดังกล่าว (หากมี) ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์
ท) ตรวจสอบการบริ หารจัดการทรัพย์สินทีกองทุนเข้ าลงทุน รวมทังต้
5 องกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ
หรื อค่าตอบแทนอืนทีเกียวข้ อง ตลอดในเงือนไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพือประโยชน์ทีดี
ที สุ ด ของกองทุ น ฯ และมี ล ัก ษณะเดี ย วกั บ ที วิ ญ •ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู่ ส ัญ ญาทั วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน
ธ) ดําเนินการอืน ๆ เพือให้ เป็ นไปตามและบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนฯ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั 5 5 การดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืน
ๆ ทีเกียวข้ อง
2) การลงทุน
บริ ษัทจัดการและผู้จดั การกองทุน ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 5
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
2.1

บริ ษั ทจัดการต้ องมี การวิ เคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื อ5 หรื อเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทังตรวจสอบและสอบทาน
5
(การทํา due diligence)
แล้ ว และมีความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัวไป
(ข) มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
5 ่ในทําเลทีดีและมีทางเข้ าออกทีเหมาะสมตาม
สภาพ ไม่มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลียนลักษณะ
57

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
การใช้ งานเป็ นประการอืนได้ ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงรายใหม่
เป็ นต้ น ทังนี
5 5 ในการพิจารณาให้ ความเห็นในเรื องดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีความเห็น
ของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพือใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
(ค) มีเอกสารสิทธิหรื อเอกสารสัญญาทีครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมายและเพียงพอต่อ
การทีกองทุนรวมจะใช้ ดําเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
ในกรณี ทีอาจมีความเสียงจากการลงทุนตามวรรคหนึง บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลความเสียงที
ครบถ้ วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
2.2

อสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนต้ องตังอยู
5 ใ่ นประเทศไทย

2.3

ต้ องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพทีเหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าโครงการ ณ วันทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
5
ดการ
กองทุนรวม และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าทีดินทีเป็ นทีตังของโครงการ
5
ทังนี
5 5 สัดส่วน
ความคืบหน้ าของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

2.4

ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื 5อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึงสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิ เหนือ
พื 5นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิoหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมทีจะขาย ให้ เช่า หรื อให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั 5

2.5

อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาท
ใดๆ เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.6

อสังหาริ มทรั พย์ ต้องไม่เป็ นทีดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ ทีจะส่งเสริ มให้ เกิ ด
รายได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.7

ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าทีมีข้อตกลงหรื อเงือนไขทีก่อให้ เกิดหน้ าที
มากกว่าหน้ าทีอันเป็ นปกติทีผู้เช่าพึงต้ องกระทําเมือสัญญาเช่าสิ 5นสุดลง หรื อทําสัญญาเช่าช่วง เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี 5
(ก) ต้ องเป็ นการเช่าจากผู้มีสิทธิทีจะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั 5 ทังนี
5 5 ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ที
เช่าเป็ นทีดิน ทีดินนันจะต้
5 องมีการออกโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แล้ ว
(ข) ในกรณีทีเป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีทีเป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิงปลูก
สร้ างทีผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิo ตามโฉนดทีดินหรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนัง สือ รั บ รอง
การทําประโยชน์ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีสถาบันการเงิ นตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี 5ยเงิน
ให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายทีอาจเกิดขึ 5นจาก
การบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อในกรณีทีมิได้ จดั ให้ ผ้ รู ับประกันความเสียหายเพือ
ป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน5 บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยความเสียงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ อง
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ระบุไว้ ในหนังสือชีช5 วนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ 5นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิoตามโฉนดทีดิน หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา
2.8

บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันทีจดทะเบียนกอง
ทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวม หรื อวันจดทะเบียนเพิมเงินทุน สําหรั บกรณี การเพิมเงินทุนจดทะเบียนเพือ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมแล้ วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วน
การลงทุนดังกล่าวทุกวันสิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี 5
(ก) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ 5นอายุโครงการ หรื อ
(ข) กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.9

บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุ น ไว้ อย่ า งน้ อย 1 ปี เว้ นแต่ มี เ หตุ จํ า เป็ นและสมควรโดยได้ รั บ การผ่ อ นผั น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.10

ในกรณี ทีกองทุนรวมลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องไม่จัดหา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าว นอกจากการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนทีไม่มีนยั สําคัญ เป็ นการทํา
ธุรกรรมในลักษณะทีมิได้ มีความเกียวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) และได้ ระบุไว้
ในโครงการแล้ ว

2.11

ในกรณี ที กองทุน รวมได้ มาซึ งกรรมสิ ทธิo ในอสัง หาริ มทรั พย์ และบริ ษั ท จัดการประสงค์ จะจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม บริ ษัทจัดการต้ องกําหนดค่าเช่า
ทีเรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะทีเป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคู่ค้า
ทัวไปทีเป็ นบุคคลภายนอก

2.12

ภายหลังทีกองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง5 แรก กองทุนรวมจะจัดให้ มีการ
ประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมทีมีต่ออสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน เพือคุ้มครองความเสียหายทีจะเกิดขึ 5นกับกองทุนรวม
โดยจะจัดให้ มีการประกันภัยตามทีระบุไว้ ในโครงการ

2.13

ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(ก) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะลงทุนใน
ราคาทีไม่สงู กว่าราคาทีเปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาทีจะลงทุนซึงเปิ ดเผยไว้
ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาตําสุดทีได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละ 10
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บริ ษัทจัดการจะชี 5แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกล่าวในไว้ ในรายละเอียด
โครงการและหนังสือชี 5ชวน
(ข) การขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมได้ มาจากการ
ลงทุน บริ ษัทจัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผยและเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทุนรวมเป็ นสําคัญ
หากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีราคาทีตํากว่า
ราคาสูงสุดทีได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละ 10 บริ ษัทจัดการจะชี 5แจงข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลที จํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ โอนสิทธิ ก ารเช่า อสังหาริ มทรั พย์ ใ นราคา
ดังกล่าวไว้ ในหนังสือสรุ ปข้ อมูลสําคัญทีจัดทําขึ 5นตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) รายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (ก) และ (ข) บริ ษัทจัดการจะจัดทํา
ขึ น5 ล่ ว งหน้ าก่ อ นการลงทุ น ในหรื อจํ า หน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สิน
ใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อปั จจัยใดๆ ทีทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินทีทําการประเมินมีการเปลียนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
2.14

การทําธุรกรรมกับบริ ษัทจัดการ บุคคลทีเกียวข้ องกับบริ ษัทจัดการ และบุคคลทีเกียวข้ อง บริ ษัทจัดการ
จะปฏิบตั ิ ดังนี 5
(ก) ในการลงทุนครัง5 แรก หากเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องยืนคํารับรองของบุคคล
ทีจะแต่งตังให้
5 เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึงได้
รับรองว่าผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับรายงานการประเมินของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงาน
เกี ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และรั บรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ ว และเห็นว่าเป็ นธุรกรรมในลักษณะทีเป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนการทําธุรกรรม
กับคู่ค้าทัวไปทีมิได้ มีความเกียวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทังนี
5 5 เมือ
บริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ จัดตังและจั
5
ดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
5 คคลทีทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ น
แต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
จากการลงทุนครัง5 แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สน. 29/2549 เรื อง การกระทํา
ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ใน การป้องกัน
ลงวันที 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และทีแก้ ไขเพิมเติม ซึงรวมถึงการได้ รับความเห็นชอบหรื อการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ การได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี 5 หาก
ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
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จัดการจะดําเนินการได้ ต่อเมือผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
แล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะทีเป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้ าทัวไปทีมิได้ มีความเกียวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)
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บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื 5นทีโดยตรง หรื อให้ เช่า
แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอืนเพือนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
5 5 ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี 5
(u) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ูประกอบ
กิจการโรงแรมเท่านัน5
(`) หากเป็ นการให้ เช่ า พืน5 ทีและมี ก ารจัดหาผลประโยชน์ โ ดยการให้ บริ การประกอบด้ ว ย เช่ น
Serviced Apartment บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 5
(ก) ดําเนินการให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการให้ เช่าพืน5 ทีและการให้ เช่าเครื องใช้ อุปกรณ์
ตกแต่ ง ที เกี ยวเนื องโดยตรงจากการให้ เช่ า พื น5 ที นั น5 เช่ น ชุ ด รั บ แขก ชุ ด ครั ว
เครื องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมดที
ั5
ได้ จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั5
ญชีประจําปี ใดๆ
(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ 5นรอบปี บัญชี
(ค) หากกองทุน รวมมี รายได้ น้ อยกว่าที กํ า หนดตาม (ก) บริ ษัท จัด การจะดํ าเนิน การให้ ผ้ ู
ประกอบกิ จ การรายอื นนํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจั ด หาผลประโยชน์ หรื อ จํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิท ธิ การเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ดงั กล่าว หรื อ เลิก กองทุนรวม
ภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น สิ น5 รอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจํ า ปี และแจ้ งให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการดังกล่าว
แล้ วเสร็ จ
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บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
รายได้ ทงหมดของกองทุ
ั5
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี 5
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ทีสิ 5นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมือได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

`.uk

เงือนไขพิเศษ
(1) ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมครัง5 แรกแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี และทุกๆ
วันสิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสของกองทุนรวม หากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในตลาดหลักทรัพย์ (ซึงคํานวณจากราคาปิ ดของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถัวเฉลียถ่วง
นํ 5าหนักด้ วยปริ มาณการซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสนันๆ)
5 ตํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสเดียวกันทีประกาศ
โดยบริ ษัทจัดการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง เกินกว่าร้ อยละ 20
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณานําทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนออกเสนอขาย โดยวิธีการเปิ ดเผย
และให้ โอกาสผู้ทีประสงค์จะซื 5อทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างเสมอภาคกัน
(2) หากราคาทีผู้ทีประสงค์จะซื 5อเสนอมามีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วัน
สิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสข้ างต้ น หรื อราคาสูงสุดทีได้ จากรายงานการประเมินค่า
(แล้ วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) เกินกว่าร้ อยละ 30 บริ ษัทจัดการอาจจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวของ
กองทุนรวม ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ดัง
ต่อไป
- ในกรณี ที การขอมติ ก ระทํ า โดยการส่ง หนัง สื อ ขอมติ ไ ปยัง ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ต้ อ งได้ รั บ
คะแนนเสียงเกินกึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
5
มีสิทธิออกเสียง
ของกองทุนรวม
-

ในกรณีทีการขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกิน
กึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนทัง5 หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ทัง5 นี 5 บริ ษั ท จัดการจะไม่นับคะแนนเสีย งของผู้ถือ หน่วยลงทุนที มี ส่ว นได้ เ สีย กับ การลงทุน
ดังกล่าวในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3) การเรียกเก็บและชําระเงินในนามของกองทุนฯ
ดําเนินการเกียวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงินตอบแทนอืนใด
จากกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4) การแต่ งตัง> บุคคลทีAเกีAยวข้ องเพืAอการบริหารจัดการกองทุนฯ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 5
ก) จัดให้ มีคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน.
1/2554 และแต่งตังบุ
5 คคลเข้ าแทนทีกรรมการในคณะกรรมการทีปรึ กษาการลงทุน โดยแต่งตัง5
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อเงือนไขทีกําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ข) จัดให้ มีการแต่ง ตัง5 บุคลากรทีมี คุณสมบัติตามที กํ าหนดไว้ ในประกาศทีเกี ยวข้ องซึงออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้จัดการ
กองทุนเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายและประกาศเกียวกับการจัดตังและจั
5
ดการกองทุนฯ ทีใช้
บังคับกับบริ ษัทจัดการ และปฏิบตั ิหน้ าทีโดยยึดมันในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพทีได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะต้ องรายงานการแต่งตังและ
5
การสิ 5นสุดการแต่งตังผู
5 ้ จัดการกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศทีเกียวข้ องซึงออกโดย
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สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ
5 ดเผยรายชือผู้จดั การกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานหรื อเอกสารทีจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง5 และเปิ ดเผยไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
5 5 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงข้ อมูล ให้ บริ ษัทจัดการปรับปรุ งข้ อมูล
ให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
ค) แต่งตังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์และเปลียนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยการแต่งตังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์ราย
ใหม่ (โดยอํานาจของมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน) ซึงมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดและ
เป็ นไปตามข้ อเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) แต่งตัง5 นายทะเบีย น และเปลียนตัว นายทะเบีย นโดยการแต่งตัง5 นายทะเบีย นรายใหม่ ซึงมี
คุณสมบัติตามทีกฎหมายหลักทรั พย์กําหนด และแจ้ งหน่วยงานทีเกียวข้ องถึงการแต่งตังนาย
5
ทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีของนายทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อ กํ า หนดเกี ยวกับ ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามประกาศของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญา
แต่งตังนายทะเบี
5
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
จ) แต่งตังนิ
5 ติบคุ คลทีมีประสบการณ์และความรู้ ความเชียวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื น5 ฐานเป็ นผู้ป ระเมิน ค่าซึงจะประเมิน ค่าทรั พ ย์ สิน กิ จ การโครงสร้ างพื น5 ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ฉ) แต่งตังที
5 ปรึกษา (หากมี) เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษาของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อของกองทุนฯ
หรื อบุคคลอืน ๆ เกียวข้ องและจําเป็ นเพือปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับกองทุนฯ อาทิ ทีปรึ กษาทางการ
เงิน และทีปรึกษากฎหมาย
ช) แต่งตัง5 ผู้สอบบัญชี ของกองทุนฯ ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีอยู่ในบัญชี ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ และเปลียนตัวผู้สอบบัญชีใหม่ซงเป็
ึ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ซ) แต่งตัง5 ผู้ชําระบัญชี ของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าทีเก็ บ
รวบรวมและแบ่ง ทรั พ ย์ สิน ของกองทุนฯ ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน รวมถึ ง ปฏิ บัติ ห น้ า ทีอื น ๆ ที
กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็ จ
สิ 5นเมือมีการเลิกกองทุนฯ
ฌ) จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึงได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าทีขายหน่วย
ลงทุนหรื อให้ คําแนะนํากับผู้ลงทุนรายย่อย
5) หน้ าทีAความรับผิดชอบอืAน ๆ
บริ ษัทจัดการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี 5
ก) จัดให้ มีการยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้ แก่เงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
เป็ นกองทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั สิ 5นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ และประกาศทีออกโดยอาศัยอํ า นาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
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ข) จัดให้ มี การยื นคํ าขอจดทะเบี ยนหน่วยลงทุน เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์
ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบีย นกองทุน ฯ หรื อนับแต่วันสิน5 สุดการเสนอขายหน่ว ยลงทุน
เพิมเติมเพือการเพิมเงินทุนของกองทุนฯ
ค) ดูแลให้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีทีข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
หรื อโครงการจัดการกองทุนฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
กฎ และ/หรื อ คําสังนัน5 ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพือให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนฯ โดยไม่ชกั ช้ า
ง) เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ โครงการจัด การกองทุน ฯ และกฎหมาย
หลักทรัพย์
จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการต้ องแสดงข้ อมูลเพือประกอบการตัดสินใจของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึงรวมถึงความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ในเรื อง
ทีขอมติ และผลกระทบทีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ รับจากการลงมติในเรื องดังกล่าว เป็ นต้ น
ฉ) ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีบริ ษัทจัดการต้ องให้ ความเห็นตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึงรวมถึง
ความสมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน และในเรื องทีจะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
ช) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี การออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนทีเป็ น
ปั จจุบนั โดยมีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการและบุคคลอืนได้ ทังนี
5 5 เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและทําให้ มนใจได้
ั
ว่าบุคลากรของบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทีออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทังจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
5
ปฏิบตั ิงานทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ บุค คลดัง กล่า วสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ของตนในส่ ว นที เกี ยวกับ กองทุ น ฯ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรั พย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนําทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ และผลประโยชน์ทีได้ จากการนําทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ไปลงทุนไป
ฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
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ฏ) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฐ) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนฯให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบ ทังนี
5 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฑ) คํานวณมูล ค่า ทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พ ย์ สินสุทธิ และมูล ค่า ของหน่ว ยลงทุน และเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์
ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และนําส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
ณ) จัดทํารายงานประจําปี ของกองทุนฯ โดยมีข้อมูลตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ทกุ รอบ
ระยะเวลาสิ 5นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิ 5นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ
ด) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้ าเมือปรากฏเหตุการณ์ หรื อการ
เปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินกิ จการโครงสร้ างพืน5 ฐานทีกองทุนฯ
ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศทีเกียวข้ อง
ต) จัดทํา จัดให้ มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับกองทุนฯ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสังการต่อบุคคลต่าง ๆ ซึงมีหน้ าทีรับผิดชอบตามสัญญาต่าง ๆ อาทิ ผู้
ประเมินค่าทรั พย์ สิน ผู้จัดการกองทุน ทีปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามสัญญาแต่งตัง5 ที
เกียวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามหน้ าทีและความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ องและการปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงดําเนินการตามทีระบุไว้
ในสัญญาแต่งตัง5 และ/หรื อ ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ และ
ท) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็ นหน้ าทีของบริ ษัทจัดการ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
I.

ชืAอ ทีAอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชือ
: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่
: เลขที 999/9 อาคารสํานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชัน5 31 ถนนพระรามที 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
: 02-667-5555
โทรสาร
: 02-264-5593

II.

รายชืAอกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารทรัพย์ สิน
รายชืAอกรรมการ ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558
1) นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์
2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิศกั ดิo จิราธิวฒ
ั น์
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายปรี ชา เอกคุณากูล
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นางสุนนั ทา ตุลยธัญ
นายการุณ กิตติสถาพร
นางโชติกา สวนานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รายชืAอผู้บริหาร ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558
1) นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
2) นายสมชาติ บาระมีชยั
3) นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิ น บัญชี
และผู้บริ หารความเสียง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายการตลาด
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สํ า นั ก กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สนิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ
พิเศษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกลยุทธ์องค์กร

4) นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
5) ดร. ณัฐกิตติo ตังพู
5 ลสินธนา
6) นางนาถยา จิราธิวฒ
ั น์
7) นางปณิตา สุขศรี ดากุล
8) พันตรี นฤต รัตนพิเชฏฐชัย
9) เรื ออากาศเอกกรี เดชชัย
10) นางเอพริ ล ศรี วิกรม์
หน้ าทีAและความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์ สิน
(u)

สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(u.u)

สิทธิของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในการทํ า หน้ าที ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสัญญาการจ้ างทีทําขึ 5นระหว่างกองทุนรวมกับ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(u.`)

หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิ หน้ าที และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี 5
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(ก) ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จากกองทุนรวม
ตามสัญญาการจ้ างทีทําขึ 5นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ดูแลรั กษาและจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้ อยู่ใน
สภาพทีดีและพร้ อมทีจะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
(ค) จัดเก็ บรายรั บและจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอืนที
เกียวข้ อง
(ง) ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อหน้ าที อื นที ระบุ ต ามสั ญ ญาว่ า จ้ างผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
(จ) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้ เ ป็ นหน้ า ที ของ
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์ หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที อื นใดตามที บริ ษั ท จั ด การ
มอบหมาย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
I. ชืAอ ทีAอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

เลขที vv/d อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม ‘ เเขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ u’vu’

II.

โทรศัพท์

’-`dk’-v`’u

โทรสาร

’-`dk’-u‘‘Œ-k

สถานทีAเก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชือ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

และ/หรื อ สถานทีอืนใดทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรื อในกรณีทีมีการเปลียนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของกองทุนรวมไว้ ทีสํานักงานของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สนิ ทีลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท
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จัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน ได้ แก่ โฉนดทีดิน หรื อหนังสือ
รั บ รองการทํ า ประโยชน์ และสัญ ญาซื อ5 ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สัญ ญาเช่ า หรื อ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ทีสํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้ นใน
การเก็บทรัพย์สนิ ทีโดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้
III.

หน้ าทีAและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานทีAจัดเก็บรักษาทรัพย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 5
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง5
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทีทําขึ 5นกับบริ ษัทจัดการ
ข) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าทีตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมทีได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันทีทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้
ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทุนรวม
หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที ตามมาตรา 125 และข้ อ กํ า หนดอื นๆ ที เกี ยวข้ อ ง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทํารายงานเกียวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียดและส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
5 วนั ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ร้ ู หรื อ
มีเหตุอนั ควรทีจะรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ค) ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าทีของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
5 5 เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
5
หรื อเมือได้ รับ
คําสังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ง)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี 5
(1)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ

(2)

ทุกหนึงปี นับแต่วนั ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง5 ก่อนแล้ วเสร็ จ ทังนี
5 5 ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจาก
การตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

จ) บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเริ มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั 5
ฉ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีผู้ดแู ลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ
ช) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมือผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี ยนแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น5 อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ มู ล ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
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ซ) ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมให้ เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ฌ) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมทีรับฝากไว้ รวมทังจั
5 ดทําบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ญ) รั บรองว่าการคํานวณมูลค่าทรั พย์ สิน มูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ และมูล ค่าหน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวม
ถูกต้ อ งและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด โดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์สามารถใช้ ข้อมูลทีได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึงอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานทีบริ ษัทจัดการ
จัดทําและได้ รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรื อทีบริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์หรื อ
บุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมอืนทีบริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ หรื อบุคคลทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมอื นนัน5 ได้ ลงนามรั บรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้
ฎ) ให้ ความเห็นเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
ฏ) มีสทิ ธิ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนตามทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์
ฐ) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็ นหน้ าทีของผู้ดแู ลผลประโยชน์
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นายสมิทธ์ พนมยงค์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์
กรรมการ
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 5อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึงอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื 5นฐาน ตามทีผู้จัดการกองทุนฯ ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทังนี
5 5 การลงทุน
ดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิมทุน และ/หรื อ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื องงบประมาณทีเกียวเนืองกับการจัดการทรัพย์สินทีกองทุนฯ ตามทีผู้ดแู ล
ทรัพย์สนิ นําเสนอแก่กองทุนฯ เพือให้ เป็ นไปตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื 5นฐาน กลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสียงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอืนๆ ตามทีผู้จัดการกองทุนฯ นําเสนอ รวมทัง5
พิจารณากําหนดเงือนไขและข้ อจํากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นําไปปฏิบตั ิ ทังนี
5 5 ต้ องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนทีได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
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จ) กํากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทังกํ
5 ากับดูแลให้ การลงทุน
เป็ นไปตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทัง5 กํ ากับดูแลให้ การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที
กฎหมายกําหนด
ฉ) กํ ากับดูแ ลและพิ จารณาผลการดําเนินงานของผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และการทํา หน้ า ทีของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอืนทีเกียวข้ องทีมีหน้ าทีตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ทีมีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ตํากว่า u’
ล้ านบาท ทังนี
5 5 สัญญาทีจะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ
ทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว
ซ) กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ทีได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
ฌ) ดํา เนิ น การเรื องอื นใดตามมติ ของผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ทัง5 นี 5 ต้ อ งไม่ขัด แย้ ง กับ กฎหมายทีเกี ยวข้ อ ง และ
ข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื องอืนใดทีเกียวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ ห ารจัด การกองทุนฯ และอนุมัติ สงการตามที
ั
จํ าเป็ นและเห็ น สมควร และไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ
กฎหมายทีเกียวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตังกรรมการที
5
เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีทีกรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
5 แล้ ว
ชีAอ ทีAอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี >
1) ผู้สอบบัญชี
ชือ

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ทีอยู่

ชัน5 a’-au อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

0-2677-2000

โทรสาร

0-2677-2222

2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
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ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ u อาคาร 2 ชัน5 3 เลขที 1060 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์

0-2256-2323-8

โทรสาร

0-2256-2405-6

3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชือ

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด

ทีอยู่

121/101 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชัน5 vk ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร u’d’’

โทรศัพท์

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

โทรสาร

0-2642-2711

ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
ข้ อมูลประวัติก ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ ของบริ ษัท จัดการ กรรมการ ผู้ บริ ห าร และผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่ วง 5 ปี ทีAผ่านมา
การจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา กองทุนรวมฯ บริ ษัท
จัดการ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน ไม่ถูกลงโทษ และการ
เปรี ยบเทียบปรับ สามารถตรวจสอบข้ อมูลเพิมเติมได้ ทีเว็บไซท์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามทีอยูเ่ ว็บไซท์ดงั แสดง
http://capital.sec.or.th/webapp/enforce/finequerythai_p`.php?cmbdoc_id=all&cmbref_no=a&query_t
ype=M&txtSection=&txtStartDate=&txtEndDate=&txtMeet_no=&txtMeet_yy=&txtFine_no=&txtFine_yy
=&txtOffender_name=&txtother=&content_id=a
การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการ
จัดตังคณะกรรมการที
5
ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพือพิจารณาในรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการ
ลงทุน และมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์คอยสอบทานการทํางานของบริ ษัทจัดการอีกด้ วย
โดยทางบริ ษัทจัดการ ได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลทางด้ านต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการ
ลงทุน เป็ นต้ น
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2. คณะกรรมการลงทุ น ของกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ าเช่ าอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN
รี เ ทล โกรท
(“คณะกรรมการลงทุน”)
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าทีในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการบริ หารกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน ด้ วยความโปร่งใส สุจริ ต และตังอยู
5 บ่ นพื 5นฐานของการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการลงทุนนี 5 ใช้ บงั คับกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื 5นฐาน (“กองทุนรวม”) ทุกกอง เว้ นแต่กรณีทกองทุ
ี
นรวมใดกําหนดให้ มคี ณะกรรมการลงทุนเพือพิจารณาใน
เรื องทีกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ นําขอบเขตหน้ าทีของคณะกรรมการลงทุน ไปใช้ กบั กองทุนรวมดังกล่าวเท่าที
ไม่ขดั ต่ออํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
5
หน้ าทีAและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
1. พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 5อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึงอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ โครงการโครงสร้ างพื 5นฐาน ตามทีผู้จดั การกองทุน ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน
ทังนี
5 5 การลงทุนดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
2. พิจารณาผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิมทุน และ/หรื อ การลดทุนของแต่
ละกองทุน ตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื องงบประมาณทีเกียวเนืองกับการจัดการทรัพย์สินทีกองทุนฯ
ตามทีผู้บริ หารสินทรั พ ย์ นําเสนอแก่ก องทุนฯ เพือให้ เป็ นไปตามทีกํ าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนฯ
5. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื 5นฐาน กลยุทธ์ การ
บริ หารความเสียงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอืนๆ ตามทีผู้จัดการกองทุน
นําเสนอ รวมทังพิ
5 จารณากําหนดเงือนไขและข้ อจํากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนนําไปปฏิบตั ิ
ทังนี
5 5 ต้ องเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนทีได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
6. กํากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของของกองทุนฯ
ตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทัง5
กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามกรอบทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทังกํ
5 ากับดูแลให้
การลงทุน ให้ เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
7. กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารทรัพย์ สิน และการทําหน้ าทีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลอืนทีเกียวข้ องทีมีหน้ าทีตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ทีมีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่
ตํากว่า 10 ล้ านบาท ทัง5 นี 5 สัญญาทีจะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้เชียวชาญทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว
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9. กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ทีได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
10. ดําเนินการเรื องอืนใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง
และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
11. พิจารณาการแต่งตัง/5 ถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (CPN) / ผู้จดั การกองทุน
12. พิจารณาเรื องอืนใดทีเกียวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในนโยบายและ
หลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ และอนุมตั ิสงการตามที
ั
จําเป็ นและเห็นสมควร และไม่
ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายทีเกียวข้ อง เช่น กรณีเกิดข้ อพิพาททางกฏหมาย การทําประกันภัย การ
ปรับปรุงสินทรัพย์ (Major renovation) เป็ นต้ น
13. พิจารณาแต่งตังกรรมการที
5
เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีทีกรรมการท่าน
เดิมมิได้ ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
5 แล้ ว
3. การดูแลเรืAองการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริ ษัทจัดการ ได้ มีการออกข้ อปฏิบตั ิเรื องการซื 5อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกียวข้ องอืนทีมี
โอกาสใช้ ข้อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรง และเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี 5
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทฯ มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาทีจะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน และ
จะต้ องดําเนินงานด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและยุติธรรม เพือให้ การจัดการกองทุนภายใต้ การบริ หาร เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน และรั ก ษาไว้ ซึงผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า โดยผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า ต้ อ งมาก่ อ น
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ หรื อผลประโยชน์สว่ นตัวกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพือตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทังกฎ
5 ระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพือทีบริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับ
ดูแลการซื 5อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
4. การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุ่มการลงทุน อสังหาริ มทรั พย์ และโครงสร้ างพื น5 ฐาน จะเข้ าทํ าการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due
diligence) วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื 5อทรัพย์สินเข้ ากองทุนฯ ตลอดจน
ตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขนตอนตามขั
ั5
นตอนการปฏิ
5
บตั ิงานทีชัดเจนและ
เป็ นกระบวนการ ทังยั
5 งมีคณะกรรมการการลงทุนช่วยกลันกรองการพิจารณาเพือหลีกเลียงการขัดแข้ งทาง
ผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ 5น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี 5
เกณฑ์ในการพิจารณา
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1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชือถือและชือเสียงทีผ่านมาของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ เพือ
พิจาณาถึงความสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเมือเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงาน
ของกองทุนฯ
2) ทําเลและศักยภาพของอสังหาริ มทรัพย์ สภาพทีตัง5 ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของอสังหาริ มทรัพย์ทีจะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนฯ จะเข้ าลงทุน
5. การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์ สนิ
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอืนในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการให้ ความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าทีผู้บริ หารทรัพย์สนิ โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อม
ในการดําเนินงานของผู้บริ หารสินทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพือพิจารณารายทีเหมาะสมก่อนดําเนินการแต่งตัง5
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี 5
1) ประสบการณ์ ชือเสียง และความน่าเชือถือในการปฏิบตั ิงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หรื อทีตังของทรั
5
พย์สนิ
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การทรัพย์สนิ
4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของทีดิน
5) ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ หน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อืนๆ ทีกรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชียวชาญอาจเสนอเพิมเติม
6. การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารทรัพย์ สนิ
การให้ บริ การของผู้บริ หารทรั พย์ สิน จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดชั นีประเมินผลงาน ตามทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญาบริ การหลัก ดัชนีวดั ผลประกอบด้ วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณ
ทีคาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานทีตังทรั
5 พย์สนิ หากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลทีกําหนด
ไว้ จะมีการลดค่าบริ การ โดยจะพิจารณาและปรับปรุ งดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่ วมกันตามข้ อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาบริ การหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอํานาจในการบริ หารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะกํากับดูแลการบริ หารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในทีเป็ นทียอมรับ พร้ อมทังติ
5 ดตาม ควบคุมผลประกอบการ
เป็ นไปตามงบประมาณประจําปี ของสินทรัพย์ทีจัดทําร่วมกันทุกปี เพือดํารงซึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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เป็ นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินทีผู้จดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริ หารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดําเนินการให้ มีการจัดทําประกันภัยที
พอเพียงและเป็ นไปตามทีเปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ
7. การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ในการจัดการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าทีและความ
รับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าทีและความ
รับผิดชอบทีเกียวข้ อง เช่นจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการทีได้ รับอนุมัติจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อผูก พัน ระหว่า งบริ ษัท จัด การและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
บทบัญญัติในมาตรา u`a และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
`ava อย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ปฏิ บัติ ก ารอื นๆ เพื อให้ บ รรลุซึงวัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน รวมและรั ก ษาไว้ ซึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการกองทุน
รวม ทังนี
5 5 จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องนอกจากนี 5 ยังจัดให้ มีการตรวจ
ตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทีได้ รับแต่งตัง5 จากบริ ษัทจัดการ ซึงได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) มีหน้ า ที
โดยตรงในการควบคุม และดูและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์สินต่างๆ
ของกองทุนฯ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิ รายได้
สัญญาเช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทุนฯ
8. ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ u.’’ ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทีปรับปรุงแล้ ว คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยในรอบปี
บัญชีทีผ่านมาได้ เรี ยกเก็บจริ งเป็ นจํานวน 33.80 ล้ านบาท
9. การเปิ ดเผยข้ อมูล/สารสนเทศต่ อผู้ถอื หน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื องการการเปิ ดเผย
ข้ อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้ อย่างเคร่งครัด และนอกจากนัน5 ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ อง
ของข้ อมูลและได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศทีเกียวข้ อง ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย
อาทิเช่น
1) การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน da วันนับแต่วนั สิ 5นไตรมาส บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึงฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชือ ประเภท และทีตังทรั
5 พย์สนิ ของกองทุนฯ
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2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ รวมทังงบ
5
การเงิน (ทัง5 รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจํ าปี เหตุการณ์ สําคัญทีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อืนใดตามที ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) กําหนด
10. การจัดประชุมผู้ถอื หน่ วย
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง หรื อหนังสือเวียนตามทีได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื องการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วย ไว้ อย่างเคร่ งครัด และนอกจากนัน5 ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทํา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื องทีต้ องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบทีอาจเกิดขึ 5นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงเป็ นผลมาจากการลงมติใน
เรื องดังกล่าว
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ านับจากวันทีมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
นฯ เข้ าชือกันทําหนังสือ
ขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ าชือกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลา
ทีกําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงมีชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
กําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน5 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมทีเคยแจ้ งไว้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามทีเคย
แจ้ งไว้ นนั 5
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึงมีชือ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
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ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลทีถูกต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน5 การจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้ซึงมีชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงมี
ึ ชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการทีบริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
ก) การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึงหนึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นการขอมติในเรื องใด
เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ข) การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
5
โดยมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
นฯ
เว้ นแต่ทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี 5
(ข) องค์ ประชุมที กํ า หนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ างต้ น มิใ ห้ นํา มาใช้ บัง คับ กับ การขอมติ เพื อแก้ ไ ขเพิมเติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึงจะต้ องกระทําตามทีกําหนดไว้

II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื องทีจะลงมติใด
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องทีจะลงมตินนั 5
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ จะต้ องงดออกเสียงสําหรับ
หน่วยลงทุนส่วนทีถือเกินอัตรานัน5

III.

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหน่วยลงทุนทีตนถือ
(ข) เว้ นแต่กรณีทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี 5 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี 5 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1) การได้ มาเพิมเติมหรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 5นฐานทีมีมลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
5 ร้อยละ 30 ขึ 5นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมี
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การได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพือให้
บริ ษัททีกองทุนฯเป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื 5นฐานโดยกองทุนฯ ทีมีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตังแต่
5 ร้อยละ 30 ขึ 5นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาทีมีการเข้ าทํา แก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพือให้
บริ ษัททีกองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอืน
(ง) มติเกียวกับการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในหัวข้ อ 7.14.1 “วิธีแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน” ตามหนังสือชี 5ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชําระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด ตังแต่
5 วัน 1
มกราคม 2558 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงินรวม 0.69 ล้ านบาท
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
กองทุนรวมฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม โดยในรอบปี บัญชี `aab กองทุนรวมฯ ได้
มีการดําเนินการเพือสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนือง อาทิเช่น
1. การดําเนิ นการให้ มีการปรั บ ปรุ งคุณภาพนํา5 เสีย ให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานก่อ นปล่อยออกสู่ระบบระบายนํ า5
สาธารณะ
2. รณรงค์ให้ มีการติดตังอุ
5 ปกรณ์และเครื องใช้ ในการประหยัดพลังงานและรักษาสิงแวดล้ อม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีAยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้จัดการกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสียงที
สําคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี 5
(1) เพือให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสียงทีสําคัญในการทําหน้ าทีผู้จดั การกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพือให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสียง การป้องกันความเสียง รวมทังตระหนั
5
กในหน้ าทีความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสียงในการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
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บริ ษัทใช้ กรอบการกํากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"5 ในการบริ หารความเสียง
(1) แนวป้องกันชันที
5 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทีเกียวข้ อง ซึงรับผิดชอบในการบริ หาร
ความเสียงทีเกิดขึ 5นในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้ องกัน ชัน5 ที 2 ได้ แ ก่ หน่ว ยงานบริ ห ารความเสี ยง ซึงดูแ ลและควบคุม ความเสี ยง และแนะนํ า
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ในการนําเครื องมือบริ หารความเสียงมาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) แนวป้องกันชันที
5 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ ซึงจะให้ ความมันใจแก่คณะกรรมการบริ ษัท ว่า
บริ ษัทมีสภาพแวดล้ อมในการควบคุมทีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลทีAเกีAยวข้ อง/เกีAยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ ทน. 1/2554 เนืองจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบุคคลทีเกียวโยงกันของธนาคารให้ ก้ ูยืมเงินแก่กองทุน, ทําสัญญาเช่า
พื 5นทีและบริ การ และ รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทุนรวมตามทีได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในโครงการ อีกทัง5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ยังถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
5
ษัทจัดการ
รายการระหว่ างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลทีAเกีAยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นบุคคลทีเกียวข้ องของกองทุนรวมฯ ในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน
รวมฯ และทําธุรกรรมทําสัญญาเช่าพื 5นทีและบริ การ รวมถึงรับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนืAองจากการทีAกองทุนฯ ใช้ บริการบุคคลอืAน (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

80

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท สําหรั บรอบ
ระยะเวลาตัง> แต่ วันทีA 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558
กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนทังสิ
5 5น 3,135.62 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ คา่ เช่าซึงประกอบไปด้ วยค่าเช่าและค่าบริ การ
รวมจํานวน 3,037.59 ล้ านบาท รายได้ จากดอกเบี 5ยรับจํานวน 6.78 ล้ านบาท และรายได้ อืนจํานวน 91.25 ล้ านบาท
ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
5 5น 713.83 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การ 123.87 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 49.48 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ 466.60 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายอืนๆ 0.04 ล้ านบาท และต้ นทุน
ทางการเงิน 73.25 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ คิดเป็ นจํานวน 2,421.79 ล้ านบาท ทังนี
5 5
กองทุนรวมรับรู้ ผลกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 1,558.65 ล้ านบาท ทําให้ ในรอบการดําเนินงาน 1 มกราคม 2558 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานเพิมขึ 5น 3,980.44 ล้ านบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม
2558 กองทุนรวมมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงสิ
ั 5 5น 29,242.22 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 13.2169 บาทต่อหน่วย
สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
5 วนั ที u มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ
กองทุนรวมได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวน 1.0081 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี 5
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที 1 เมษายน 2558 – 30 มิถนุ ายน 2558
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

จํานวน 0.3031 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.2500 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.2245 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.2305 บาทต่อหน่วย

ความเห็นของผู้จดั การกองทุนเกีAยวกับการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเมืAอเทียบกับปี ก่ อนหน้ า
1. ภาพรวมของการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีเกิดขึ 5นอย่างมีนยั สําคัญ
• ผลการดํ าเนิ นงานโดยรวมของกองทุน
ในระหว่างรอบบัญชีปี 2558 ทีผ่านมา รายได้ ค่าเช่าและบริ การของกองทุนลดลง 147.55 ล้ านบาท
หรื อประมาณร้ อยละ 4.63 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปิ ดปรับปรุ งศูนย์ การค้ าที
กองทุนเข้ าลงทุนระหว่างรอบปี บัญชี ในขณะทีด้ านรายจ่ายของกองทุน ปรับตัวเพิมขึ 5น 87.98 ล้ าน
บาท หรื อ ประมาณร้ อยละ 14.06 จากปี ก่ อ นหน้ า โดยมี ส าเหตุม าจากค่ า ธรรมเนี ย มบริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งแบ่ ง เป็ นสองส่ ว นคื อ ค่ า บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละค่ า ตอบแทนการขาย
(Commission) เนืองจากในช่วงระยะเวลารอบบัญชีทีผ่านมามีการกลับมาเปิ ดศูนย์การค้ าและเริ มทํา
สัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ทําให้ มีคา่ ตอบแทนการขายเพิมขึ 5น โดยถือเป็ นรายการพิเศษ ไม่ได้ มีเกิดขึ 5น
ประจําในทุกรอบปี บัญชี และสําหรับการเพิมขึ 5นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานของกองทุนในรอบ
บัญชีปี 2558 เพิมขึ 5น 769.53 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.97 เนืองมากองทุนมีกําไรทียังไม่เกิดขึ 5น
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีกองทุนเข้ าลงทุน
• การเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึ+ นอย่างมี นยั สําคัญ

สํา หรั บ การเปลียนแปลงที เกิ ด ขึน5 อย่า งมี นัย สํา คัญ ของกองทุน ระหว่า งรอบปี บัญ ชี 2558 คื อ การ
ปรั บ ปรุ ง ศูน ย์ ก ารค้ าซึ งได้ มี ก ารระบุ ไ ว้ แล้ ว ในหัว ข้ อ “รายละเอี ย ดเกี ยวกับ กับ การปรั บ ปรุ ง ใน
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อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ละรายการสําหรั บรอบระยะเวลาตัง5 แต่วันที 1
มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558”
• อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าเฉลีย

อัตราการเช่าของกองทุนในระหว่างรอบปี บัญชีทีผ่านมา ใกล้ เคียงกับอัตราการเช่าเทียบกับปี 2557
ยกเว้ นในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีมีการปิ ดปรับปรุงศูนย์การค้ า ระหว่างปี ทําให้ อตั ราการ
เช่าลดลงร้ อยละ 65.05 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 สําหรับอัตราค่าเช่าเฉลียก็มีทศิ ทางเช่น
เดียวกันกับอัตราการเช่า คือในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า มีการปรับตัวลดลง เนืองมากจาก
การปิ ดปรับปรุงศูนย์การค้ าเช่นเดียวกัน
โดยในภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีก อัต ราค่า เช่ าเฉลียมี ก ารเติ บโตประมาณ 2-4% ซึงสําหรั บ
ศูนย์การค้ าทีกองทุนรวมเข้ าลงทุนมีอตั ราการเติบโตเฉลียใกล้ เคียงกับอุตสาหกรรม เนืองด้ วยผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นผู้เล่นรายใหญ่ของอุตสาหกรรม มีอํานาจการต่อรองต่อผู้เช่าและ
ต่อปั จจัยภายนอกสูง รวมถึงเป็ นกึงผู้กําหนดตลาดของอุตสาหกรรมค้ าปลีกด้ วย
2. ความสามารถในการชําระหนี 5
กองทุนได้ มีการบริ หารการโดยการนําอัตราส่วนทางการเงินทีแสดงความสามารถในการชําระหนี 5เป็ น
ตัวชี 5วัดการบริ หาร ได้ แก่
• อัตราส่วนหนีส+ ิ นต่อส่วนของทุน (Debt to Equity ratio)
ปั จจุบนั กองทุนมีการดํารงอัตราส่วนหนี 5สินต่อส่วนของทุน (D/E Ratio) หรื อ Leverage Ratio อยูท่ ี
0.07 เท่า ซึงตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ยมื ทีกองทุนมีนนกํ
ั 5 าหนดให้ ไม่มากกว่า 1.50 เท่า (ไม่สงู กว่า
1.50 : 1)
ทังนี
5 5 อัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) ของกองทุนรวม โดยยิง
มีคา่ น้ อยเท่ากับว่าความเสียงทางการเงินของกองทุนตํา
• อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี + (Debt Service Coverage Ratio)
ปั จจุบนั กองทุนมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนี 5 (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที ’.v’
เท่า ซึงตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมทีกองทุนมีนนั 5 กําหนดให้ ไม่เกิน 1.20 เท่า (ไม่เกิน 1.20 : 1) ซึง
คํ า นวณมาจากกระแสเงิ น สดที ได้ จ ากการดํ า เนิ น งานต่อ ภาระหนี เ5 งิ น ต้ น พร้ อมดอกเบี ย5 สํา หรั บ
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือนของกองทุนรวม
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รายการแสดงทรั พย์ สินทีAกองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ โดยแยกตามประเภททรั พย์ สิน
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สรุ ปมูลค่ าทรัพย์ สนิ ทรัพย์ สนิ สุทธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ณ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าทรัพย์สนิ
32,783,934,941 บาท
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
29,242,216,296 บาท
จํานวนหน่วย
2,212,476,700 หน่วย
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
13.2169 บาทต่อหน่วย

ข้ อมูลเกีAยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2558
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ผู้ให้ ก้ ู
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา
วันที 23 เมษายน 2557 ถึงวันที 22 เมษายน 2569
จํานวนเงินกู้ยืม ณ วันทําสัญญา (บาท)
1,955,000,000
จํานวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 (บาท)
1,936,437,500
คิดเป็ นสัดส่วนการกู้ยืม ณ วันที 31ธันวาคม 2558
ร้ อยละ 6.62 ของ NAV
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง> หมดทีAบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมสิทธิการ
เช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
สําหรับรอบบัญชี ตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558
ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
5 `
O ค่าธรรมเนียมการจัดการ
O ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
O ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
O ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี หรื อตาม
สัญญาจ้ างทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วใน
หนังสือชี 5ชวนข้ อ 28.2 วรรคที 7
ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี 5
ชวนข้ อ 28.2

O ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน
O ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
O ค่าสอบบัญชี
O ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
O ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การ
O ค่าใช้ จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้ เช่าพื 5นที
O ค่าเบี 5ยประชุมคณะกรรมการลงทุน

O ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก
ไม่มี
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก
ไม่มี
O ต้ นทุนทางการเงิน
ตามทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี 5
ชวนข้ อ 4. การกู้ยมื เงิน
O ค่าใช้ จ่ายอืนๆ
ตามทีได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี 5
ชวนข้ อ 28.2
รวมค่ าใช้ จ่าย

จํานวนเงินทีA
เก็บจริง1
(ล้ านบาท)
33.80
4.61
3.07
425.12
ไม่มี
ไม่มี
0.69
49.48
123.87
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
73.25
0.04
713.83

หมายเหตุ:
1. ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง> หมดทีAบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ไม่มี
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หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี5สินอืน
ส่ วนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
การแบ่งปันส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่าย
การเพิมทุนและการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
เครื องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี5
งบการเงินนี5ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากผูบ้ ริ หารของกองทุนรวมเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559
1

ข้ อมูลทั&วไป
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตั5งเมือวันที 11 สิ งหาคม
2548 โดยไม่มีการกําหนดอายุโครงการ และเป็ นกองทุนรวมที จัดตั5งขึ5 นโดยมี วตั ถุประสงค์เพื อระดมเงิ นทุ นและนํา
เงิ นทุนส่ วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และอุปกรณ์ทีเกียวข้องและลงทุนในสิ ทธิ เรี ยกร้องที มีอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นหลักประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 4 โครงการ คือ
ศูนย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา รั ชดา พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา
ปิ นเกล้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ งถือหน่ วยลงทุน
ร้อยละ 26.69 (2557: ร้ อยละ 26.69)
บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุ นรวม โดยมี ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบี ยน และมี
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี5 จดั ทําขึ5นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกี ยวข้อง นอกจากนี5 งบการเงิ นได้จดั ทําขึ5 นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106
เรื อง “การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ งมี ผลบังคับใช้ต5 งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 ในเบื5องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที ออกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ น5 ัน มี ผ ลให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี ข องกองทุ นรวมในบางเรื อง การ
เปลียนแปลงนี5ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
13
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นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน ๆ ซึ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี5 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 16
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงิ นนี5 จดั ทําขึ5 นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุนเดิ ม ยกเว้นรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
(ค) สกุลเงินที"ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี5จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ข้อมูล
ทางการเงินทั5งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ น
อย่างอืน
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ งมี ผ ลกระทบต่ อการกํา หนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที
เกียวกับ สิ นทรัพย์ หนี5สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ5นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวีธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที สําคัญซึ งมี ความเสี ยงอย่างมี นัยสําคัญที เป็ นเหตุ ให้ตอ้ งมี การ
ปรับปรุ งจํานวนเงิ นทีรับรู ้ในงบการเงิ น ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงิ นลงทุนในสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
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3

นโยบายการบัญชีที&สําคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี5ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ สําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เงินลงทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสิ นทรัพย์ทีซื5 อและ/หรื อลงทุนโดยกองทุนรวมรวมถึงทีดิน อาคาร และ เครื องตกแต่ง
ติดตั5ง และอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับการดําเนิ นธุรกิจจะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงิ นลงทุ นในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พย์แสดงด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมโดยไม่ คิ ดค่ าเสื อมราคา มูลค่ ายุติ ธรรมของ
อสังหาริ มทรั พย์ได้มาจากราคาประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระที ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ งกองทุนรวมจะจัดให้มีการประเมินค่าอย่างน้อยทุก 2 ปี นับจากวันถัดจากวันทีได้อสังหาริ มทรัพย์
นั5นมาหรื อวันที ประเมินล่าสุ ด และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกไตรมาสนับแต่วนั ที มีการประเมินค่าครั5ง
สุ ดท้ายไปแล้ว บริ ษทั จัดการจะไม่แต่งตั5งบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ งให้ประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อเกิน 2 ปี
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงิ นลงทุ นจะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยราคาทุ น ณ วันที กองทุ นรวมมี สิทธิ ในเงิ นลงทุ นนั5น ราคาทุ นของเงิ นลงทุ น
ประกอบด้วยรายจ่ายซื5 อเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงทีกองทุนรวมจ่ายเพือให้ได้มาซึ งเงินลงทุนนั5น
เงินลงทุนในตราสารหนี5แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตราสาร
หนี5 ไทย ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน เงินลงทุนทีไม่มีตลาดซื5 อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี5 ทีไม่มีตลาดซื5 อขายคล่องรองรับของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึ5นในงบกําไรขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ5าหนัก
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(ข) เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก
(ค) ลูกหนี.ค่าเช่ าและบริ การ
ลูกหนี5ค่าเช่าและบริ การแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี5หกั ค่าเผือหนี5สงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี5 และการคาดการณ์เกี ยวกับการชําระหนี5 ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี5จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี5สูญ
(ง)

เจ้ าหนี.อื"น
เจ้าหนี5อืนแสดงในราคาทุน

(จ) รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ าจากสิ นทรัพย์ลงทุนรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า และรายได้จากการ
ให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ารับรู ้เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดอกเบีย( รั บ
ดอกเบี5ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฉ) ค่ าใช้ จ่าย
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทั5งสิ5 นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ5นจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีทีมีรายการดังกล่าว
(ช) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี5ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี5 สินส่ วนทีเพิมขึ5นเนื องจากเวลาทีผ่าน
ไป และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
(ซ) ภาษีเงินได้
กองทุ นรวมนี5 เป็ นกองทุนที ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึ งไม่มีการบันทึ กภาระภาษีเงิ นได้
นิติบุคคลในงบการเงิน
(ฌ) การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายปันผลเป็ นเงินสด
4

บุคคลหรือกิจการที&เกีย& วข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั5งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคล
หรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกองทุนรวมอยู่ภายใต้การควบคุม
เดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย สํา คัญ เดี ย วกัน กับ บุ ค คลหรื อ กิ จการนั5น การเกี ยวข้อ งกัน นี5 อ าจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี5
ชื&อกิจการ

ประเทศที&จดั ตั3ง/
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะธุรกรรม
สั ญชาติ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
ประเทศไทย - เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ - ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
จํากัด (มหาชน)
ซึ งถือหน่วยลงทุนร้อยละ
บริ การ
26.69 (2557: ร้ อยละ26.69)
- เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ - รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
ประเทศไทย - เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุนรวม - รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
จากกองทุน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิ ชย์ จํากัด
- เป็ นนายทะเบียน

- ให้กยู้ ืมเงินแก่กองทุน
- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ
- รับค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนจากกองทุน

ธนาคาร กสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

- เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์

- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ
- รับค่าธรรมเนียมการดูแล
ผลประโยชน์จากกองทุน

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ให้เช่าระบบบําบัดนํ5าเสี ยแก่
กองทุน
- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ

บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื5นทีและ
บริ การ

18

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี5
รายการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้อืน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ต้นทุนเช่าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการกําหนดราคา
- ราคาตลาดโดยขึ5นอยูก่ บั ทําเล จํานวนพื5นที รู ปแบบของ
การเช่า ระยะเวลาทีเช่า และประเภทของการเช่า
- อัตราเดียวกับอัตราทีกิจการอืนในธุรกิจเดียวกันเรี ยกเก็บ
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
- ราคาตลาด
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
- ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ5 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี5
2558

2557
(พันบาท)

รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

RS,284
14,037
36,625
99,946

51,873
14,628
31,452
97,953

รายได้อืน
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

3,508

5,342

425,122

371,781

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2558

2557
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด

33,796

29,303

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

4,609

3,996

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

3,072

2,664

ต้นทุนเช่าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
รวม

17,682
5,470
23,152

10,682
6,540
17,222

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

23,870

12,839

ต้นทุนทางการเงิน
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

73,248

56,261

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี5
2558

2557
(พันบาท)

ลูกหนี.ค่าเช่ าและบริ การ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
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15,240
108
2,378
17,726

24,382
118
1,560
26,060

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2558

2557
(พันบาท)

เงินมัดจํารั บล่ วงหน้ า
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินกู้ยมื ระยะยาว
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
หนี.สินอื"น
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

7,242
12,515
11,761
31,518

2,942
5,895
8,347
17,184

139,127
2,924
666
399
143,116

66,585
2,769
653
378
70,385

1,936,437

1,955,000

511
1,156
1,891
3,558

511
1,156
5,304
6,971

ภาระผูกพันที&มกี บั กิจการที&เกีย& วข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนรวมมีภาระผูกพันจากการเช่าระบบบําบัดนํ5าเสี ยกับบริ ษทั เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ นส่ วน
หนึงของสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั5งแต่วนั ที 15 สิ งหาคม
2548 ถึงวันที 15 สิ งหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี5

21

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2558

2557
(พันบาท)

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที"ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
5

5,660
23,780
30,400
59,840

5,470
23,480
36,360
65,310

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
กองทุนรวมได้ลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์โดยการซื5 อและ/หรื อการเช่ าและเช่ าช่ วงที ดิ นพร้อมอาคาร
ศูนย์การค้าและระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 (สัญญาเช่าระยะเวลา
30 ปี สิ5 นสุ ดวันที 15 สิ งหาคม 2578 โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ าได้อีก 2 ครั5ง ครั5งละ 30 ปี ) โครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 (สัญญาเช่ าช่ วงระยะเวลา 20 ปี สิ5 นสุ ดวันที 15 สิ งหาคม 2568) โครงการศูนย์การค้า
เซ็ นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้า (สัญญาเช่ าและเช่ าช่ วงระยะเวลา 15 ปี สิ5 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2567) และโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี สิ5 นสุ ดวันที 22 เมษายน 2587) ซึ งเป็ น
โครงการของ บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ

2558

2557
(พันบาท)

เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ราคาทุน
เงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตน้ ปี
บวก โครงการศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่
แอร์พอร์ต
บวก เครื องตกแต่ง ติดตั5งและอุปกรณ์ และส่ วนปรับปรุ ง
ในสิ ทธิ การเช่าเพิมขึ5นระหว่างปี
หั ก เครื องตกแต่ง ติดตั5งและอุปกรณ์ และส่ วนปรับปรุ ง
ในสิ ทธิ การเช่าลดลงระหว่างปี
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ปลายปี

22

13

UV,SWX,SYZ

17,079,641

-

10,790,938

314,621

76,835

(7,962)
@A,243,609

(10,464)
27,936,950

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2558

2557
(พันบาท)

กําไรสุ ทธิที&ยงั ไม่ เกิดขึน3 จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
กําไรสุ ทธิ ทียังไม่เกิดจากขึ5นเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ต้นปี
บวก กําไรสุ ทธิ ทียังไม่เกิดขึ5นจากการประเมินราคาระหว่างปี
กําไรสุ ทธิที&ยงั ไม่ เกิดขึน3 จากเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
ปลายปี
เงินลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ ปลายปี

1,982,988
1,563,403

1,455,359
527,629

3,546,391
31,790,000

1,982,988
29,919,938

กองทุนรวมได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซึ งกองทุนได้ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้เป็ นราคายุติธรรม
ดังนี5
31 ธันวาคม 2558

โครงการ

วันทีประเมิน

กําไร (ขาดทุน) ที
ยังไม่เกิดขึ5นจาก
การประเมินราคา
สิ ทธิ การเช่า
ราคายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์
(พันบาท)
X,571,000
37,763

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

30 ธันวาคม UYYf

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3

30 ธันวาคม UYYf

8,568,000

1,395,790

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า

30 ธันวาคม UYYf

5,359,000

(308,583)

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต
รวม

30 ธันวาคม UYYf

11,292,000
31,790,000

438,433
1,563,403

23

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2557

โครงการ

6

กําไร (ขาดทุน) ที
ยังไม่เกิดขึ5นจาก
การประเมินราคา
สิ ทธิ การเช่า
ราคายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์
(พันบาท)
6,463,000
(19,018)

วันทีประเมิน

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

31 ธันวาคม 2557

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3

31 ธันวาคม 2557

7,164,000

740,330

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้า

31 ธันวาคม 2557

5,502,000

(186,886)

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต
รวม

17 มีนาคม 2557

10,790,938
29,919,938

(6,797)
527,629

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2558

2557

(พันบาท)
2,279
428,875
431,154

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

1,919
301,629
303,548

ณ วันที 31 ธันวาคม กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ดังนี5
2558
2557
อัตราดอกเบี5ย
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0.85

24

2558

2557
(พันบาท)

1.75

740

732

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2558
2557
อัตราดอกเบี5ย
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิ ต5 ีแบงก์ เอ็น.เอ
รวม

1.00
0.375
0.62
1.05

2558

2557
(พันบาท)

1.70
0.25
0.50
1.00
1.05

53

53
3
2,878
212,602
85,361
301,629

4,050
292,400
131,632
428,875

เงินสดและเงินฝากธนาคารทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นสกุลเงินบาท
7

เงินกู้ยมื ระยะยาว
เมือวันที 8 ตุลาคม 2552 กองทุนรวมได้กยู้ ืมเงินจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000 ล้านบาท โดย
มีอตั ราดอกเบี5 ยร้อยละ MLR ลบ 1.00 ถึงร้อยละ MLR ลบ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ ืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์
คํ5าประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมจ่ายคืนเงินกูย้ ืมแล้วจํานวน 660 ล้านบาท
ต่อมาเมือวันที 27 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมได้ตกลงแก้ไขสัญญาโดยได้ทาํ สัญญาวงเงิ นสิ นเชื อกับธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ในวงเงินสิ นเชือรวม 2,475 ล้านบาท โดยวงเงินสิ นเชื อดังกล่าวจะใช้เพือวัตถุประสงค์
ในการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตในวงเงินจํานวน 1,650 ล้านบาท ใช้เพือ
ค่าใช้จ่ายลงทุนทีจําเป็ นสําหรับโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา
พระราม 3 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้าในวงเงินจํานวน 450 ล้านบาท และเพือรี ไฟแนนซ์เงิ นกูย้ ืมที
เหลืออยู่ตามสัญญาเงิ นกูย้ ืมฉบับเดิมจํานวน 375 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี5 ยร้อยละ MLR ลบ 2.00 ถึงร้อยละ
MLR ลบ 3.00 ต่อปี ระยะเวลาการกูย้ ืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค5 าํ ประกัน

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินทีไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี5ยทีแท้จริ ง
2558
2557
(ร้ อยละต่ อปี )
3.775
3.75

25

2558
(พันบาท)
1,936,437

2557
1,955,000

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี5

ยอดคงเหลือต้ นปี
เพิมขึ5น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

2558

2557

(พันบาท)
1,955,000
(18,563)
1,936,437

340,000
1,650,000
(35,000)
1,955,000

หนี5สินทีมีภาระดอกเบี5ย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม ได้ดงั นี5

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

2558

2557

(พันบาท)
61,875
723,937
1,150,625
1,936,437

18,563
538,312
1,398,125
1,955,000

ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีวงเงินสิ นเชือซึ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 450 ล้านบาท
หนี5สินทีมีภาระดอกเบี5ยทั5งหมดของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นสกุลเงินบาท
8

หนีส3 ิ นอืน&
2558

2557

(พันบาท)
kYZ,WZX
139,289
kk,ZUY
6,592
EFE,GGE
145,881

เงินประกัน
อืน ๆ
รวม

26

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ส่ วนของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มูลค่า
หน่วยลงทุน
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
-หน่วยลงทุน
-หน่วยลงทุน
-หน่วยลงทุน
ณ วันที& 31 ธันวาคม

10.0
8.9
15.0

ทุนที"ได้ รับจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ณ วันที 1 มกราคม
-หน่วยลงทุน
10.0
-หน่วยลงทุน
8.9
-หน่วยลงทุน
15.0
ณ วันที& 31 ธันวาคม

2558
2557
จํานวนหน่วย
จํานวนเงิน
จํานวนหน่วย
จํานวนเงิน
(พันหน่ วย / พันบาท)

1,091,500
544,827
576,150
@,@E@,IJJ

10,915,000
4,848,958
8,642,250
@I,IKF,@KA

1,091,500
544,827
576,150
2,212,477

10,915,000
4,848,958
8,642,250
24,406,208

1,091,500
544,827
576,150
@,@E@,IJJ

10,915,000
4,848,958
8,642,250
@I,IKF,@KA

1,091,500
544,827
576,150
2,212,477

10,915,000
4,848,958
8,642,250
24,406,208

ในเดือนเมษายน 2557 บริ ษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิมทุนจํานวน 8,642.25 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนของ
กองทุ นรวมเดิ ม 15,763.96 ล้านบาท เป็ นเงิ นทุ นใหม่จาํ นวน 24,406.21 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิมเติมจํานวน 576.15 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 15.0 บาท บริ ษทั จัดการได้จดทะเบียน
เพิมทุนจดทะเบี ยนของโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือวันที 21
เมษายน 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนเพิมทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิมเติม
และเริ มทําการซื5 อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ต5 งั แต่วนั ที 21 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ

2558

2557
(พันบาท)

กําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 1 มกราคม
บวก การเพิมขึ5นในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานระหว่างปี
หั ก การแบ่งปันส่ วนทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที& 31 ธันวาคม
27
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3,283,988
3,980,435
(2,428,414)
4,836,009

2,062,608
3,210,910
(1,989,530)
3,283,988

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกิ นปี ละ 4 ครั5ง อย่างไรก็ดี บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครั5งดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีความเห็นว่าจําเป็ นและสมควร
(ก) ในกรณี ทีกองทุ นรวมมีกาํ ไรสุ ทธิ ในแต่ ละปี บริ ษทั จัดการจะจ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ทั5งนี5กาํ ไรสุ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้นเป็ นกําไรสุ ทธิ ทีไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึ5นจริ ง
จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชีน5 นั
(ข) ในกรณี ทีกองทุ นรวมมี กาํ ไรสะสม บริ ษทั จัดการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลแก่ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นจากกําไรสะสมได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ และ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้างต้นจะทําได้ก็ต่อเมือการจ่ายเงิ น
ปันผลดังกล่าวไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิมขึ5น
บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ5 นงวดปี บัญชี หรื อ
งวดการดําเนินงานอืนใดทีจะจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั5งแต่วนั ถัดจากวันทีมีการ
ปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพือจ่ายเงิ นปั นผล เว้นแต่กรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นให้ไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือนไขเพิมเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10
บาท บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั5งนั5น และให้สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับ
เงินปันผลทีจะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํา หรั บ หลัก เกณฑ์ใ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษัท จัด การจะดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที ระบุ ไ ว้ เว้น แต่ ก รณี ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ วยงานอืนใดที มีอาํ นาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปลียนแปลง เพิมเติมประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามนั5นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ

28

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลดังนี5
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั5 งที 1/2557 เมื อวันที 23 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
จัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.3600 บาท เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 589.1 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ ณ วันที ปิ ดสมุดทะเบี ยน (18 เมษายน 2557) เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 2/2557 เมือวันที 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติ อนุมตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 เมษายน 2557 ถึง 15 เมษายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.0500 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 81.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนมิถุนายน 2557
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 3/2557 เมือวันที 29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จ่าย
เงินปันผลในงวดผลการดําเนินงานวันที 16 เมษายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.2730 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 604.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนสิ งหาคม 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุนครั5งที 4/2557 เมือวันที 29 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.3230 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 714.6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2557
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั5 งที 1/2558 เมื อวันที 21 มกราคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ใ ห้
จ่ายเงิ นปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหน่วยละ 0.3200 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 708.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 3/2558 เมือวันที 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหน่วยละ 0.3031 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 670.6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2558
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 5/2558 เมือวันที 24 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้
จ่ายเงินปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหน่วยละ 0.2500 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั5งสิ5 น 553.12 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนสิ งหาคม 2558
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ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั5งที 6/2558 เมือวันที 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิ ให้จ่ายเงิ น
ปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ในอัตราหน่ วยละ 0.2245 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 496.70 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2558
11

ส่ วนงานดําเนินงาน
กองทุ น ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ประเภทลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า จัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ และให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ โดยที กองทุ นมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดี ยว เนื องจาก
กองทุนดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั5น

12

ค่ าใช้ จ่าย

(ก) ค่ าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าที ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดย
เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนตามสัญญาการจ้างทีทําขึ5นระหว่างกองทุนรวมกับผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึ งสรุ ปได้ดงั นี5
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าและค่าบริ การในนามของกองทุนรวมได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริ การสุ ทธิ ของกองทุนรวม

2.

ค่าคอมมิชชันจากการจัดหาผูเ้ ช่าและการบริ หารจัดการผูเ้ ช่าทุกประเภทของกองทุนรวม เมือมีการทําสัญญา
เช่ากับผูเ้ ช่ารายใหม่หรื อมีการต่อสัญญาโดยคํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนั5นๆ ในอัตรา 0.5 –
1.5 เดือน และร้อยละ 3 ของค่าสิ ทธิ การเช่าล่วงหน้าได้รับจากผูเ้ ช่าซึ งอัตรานี5 ข5 ึนอยู่กบั ประเภทและอายุของ
สัญญาเช่า

3.

ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 0.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน
รวม ซึ งคํานวณ ณ วันสุ ดท้ายของเดือน

4.

ค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพือสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุ ทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ ซึ งหมายถึงรายได้ท5 งั หมดทีกองทุนรวมได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์ หักด้วยต้นทุน
และค่าใช้จ่ายทั5งหมดทีเกิดขึ5นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

30

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ข)

5.

ค่ า ธรรมเนี ย มการซื5 อ และขายอสังหาริ มทรั พ ย์ข องกองทุ นรวม ได้รั บ ในอัต ราร้ อ ยละ 1.5 ของมูลค่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที กองทุ น รวมมี ก ารลงทุ น เพิ ม และได้รั บ ในอัต ราร้ อ ยละ 0.75 ของมู ล ค่ า การขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทุนรวม

6.

ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของมูลค่าต้นทุนในการปรับปรุ งและ/หรื อ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทั5งนี5 ต้นทุนการ
ปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซื5 อพื5นที ซึ งจะได้ทาํ การปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาคื น
จากผูเ้ ช่ารายเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าทีปรึ กษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืนๆ

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษทั จัดการมีสิทธิ ได้รับค่ าธรรมเนี ยมการจัดการจากกองทุ นรวมเป็ นรายเดื อนในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 1 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน
รวม คํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์

(ค)

ค่ าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษี มูลค่ าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดี ยวกัน) ของมูลค่ าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุ นรวมที
คํานวณโดยบริ ษทั จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทั5งนี5 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีเกิดจริ ง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนรวม เป็ นต้น

(ง)

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมทีคํานวณโดยบริ ษทั
จัดการและรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
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การเพิม& ทุนและการลงทุนในสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เพิม& เติม
ทีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมือวันที 24 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมตั ิดงั นี5
1. ให้กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยการ
- เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่ วน) และอาคารอเนกประสงค์จาํ นวน 1 อาคาร รวมทั5งทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัด ส่ ว นการใช้งานของพื5 นที อาคารศูนย์การค้า และอาคารอเนกประสงค์ที
กองทุนรวมจะลงทุน)
- เช่ า และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิ ทธิs ในงานระบบและทรั พย์สิ นอื นที เกี ยวข้องกับโครงการเซ็ นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- เช่าทีดินทีเป็ นทีตั5งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึง
ถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่ วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
จากบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)
2. การเพิมทุนของกองทุนรวมจํานวนไม่เกิน 12,600 ล้านบาท จากเงินลงทุนของกองทุนรวมเดิมจํานวน 15,763.9
ล้านบาท เป็ นเงิ นลงทุนใหม่จาํ นวนทั5งสิ5 นไม่เกิน 28,363.9 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
เพิมเติมในจํานวนไม่เกิน 800 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยลงทุนตามทีคณะกรรมการจะได้กาํ หนดต่อไป
3. กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนรวมภาย
หลังจากการเพิมเงินทุนของกองทุนรวมในครั5งนี5
4. การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการของกองทุนรวมเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนของกองทุนรวม
เมื อวันที 23 เมษายน 2557 กองทุ นรวมได้ดาํ เนิ นการเข้าจดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่ าในอสังหาริ มทรั พ ย์โ ครงการ
เซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตดังกล่าว จากบริ ษทั เซ็นทรั ลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมมูลค่า 10,790.94 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดของสิ นทรัพย์ดงั นี5
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- เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่ วน) และอาคารอเนกประสงค์จาํ นวน 1 อาคาร รวมทั5งทีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่ วนการใช้งานของพื5นทีอาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุน
รวมจะลงทุน)
- เช่ า และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิ ทธิs ในงานระบบและทรั พย์สิ นอื นที เกี ยวข้องกับโครงการเซ็ นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- เช่าทีดินทีเป็ นทีตั5งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึง
ถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่ วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
การลงทุนในสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการดังนี5
- กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ ง จํานวน 1,650 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี5ยร้อยละ MLR ลบ 2.0
ถึงร้อยละ MLR ลบ 3.0 ระยะเวลาการกูย้ ืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค5 าํ ประกัน (ดูหมายเหตุ 7)
- จัดสรรหน่ วยลงทุนเพิมทุนจํานวน 8,642.25 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติ ม
จํานวน 576.15 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 15.0 บาท (ดูหมายเหตุ 9)
14

เครื&องมือทางการเงิน
ความเสี"ยงด้ านอัตราดอกเบี.ย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี5ย หมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี5ยใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม เนื องจากดอกเบี5 ยของเงินกูย้ ืมส่ วน
ใหญ่มีอตั ราคงที กองทุนรวมมีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี5ยทีเกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุ 7)
ความเสี"ยงทางด้ านสินเชื"อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คื อความเสี ยงที ลูกค้าหรื อ คู่สัญญาไม่ สามารถชํา ระหนี5 แ ก่ กองทุ นรวมตามเงื อนไข
ทีตกลงไว้เมือครบกําหนด
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กองทุนรวมไม่มีการกระจุกตัวของความเสี ยงด้านการให้สินเชื อแก่ลูกหนี5 เนื องจากกองทุนรวมมีลูกค้าจํานวนมาก
และอยู่ในกลุ่มธุ รกิ จที ต่างกัน นอกจากนี5 กองทุนรวมมีการกําหนดให้มีการเรี ยกเก็บเงิ นมัดจําค่าเช่ าล่วงหน้าจาก
ลูกค้าของกองทุนรวม เพือเป็ นประกันในกรณี ทีกองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผูจ้ ดั การอสังหาริ มทรัพย์เชื อว่า
กองทุนรวมไม่มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื ออืน นอกเหนื อจากจํานวนค่าเผือหนี5 สงสัยจะสู ญที ได้บนั ทึ กในงบ
การเงินแล้ว ซึ งประเมินจากประสบการณ์การชําระเงินในอดีต เงินมัดจํารับจากลูกค้า และปัจจัยอืน ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิ นที ผูซ้ 5ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี5 สินกัน ในขณะที ทั5ง
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลียนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ ในลักษณะ
ของผูท้ ี ไม่มีความเกี ยวข้องกัน ในการพิ จารณามูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี5 สินทางการเงิ น
กองทุนมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ของต้นทุนทีเกิดจากการแลกเปลียนหรื อชําระหนี5 สินภายใต้เครื องมือทาง
การเงินซึ งราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี5สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที Wk ธันวาคม UY58 และ 2557
ตามทีปรากฏในงบการเงินมีมลู ค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
E5

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุ มคณะกรรมการลงทุ นครั5งที 1/2559 เมื อวันที 27 มกราคม 2559 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่าย
เงิ นปั นผลในงวดผลการดําเนิ นงานวันที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหน่วยละ 0.2305 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั5งสิ5 น 509.98 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

16

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้
นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิ นนี5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี5 อาจเกี ยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานของกองทุนรวม และถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงิ นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม
2559 กองทุนรวมไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี5 มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที k8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง UYY8)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง UYY8)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที k1
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที k2
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง UYY8)

เรื&อง
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาเช่า
รายได้
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี5สิน หนี5สินทีอาจเกิดขึ5น และสิ นทรัพย์ที
อาจเกิดขึ5น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานที
ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง UYY8)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง UYY8)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง UYY8)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง UYY8)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง UYY8)

เรื&อง
การประเมินเนื5อหาสัญญาเช่าทีทําขึ5นตามรู ปแบบกฎหมาย
รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลียนแปลงในหนี5สินทีเกิดขึ5นจากการรื5 อถอน การ
บูรณะ และหนี5สินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื5 อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

กองทุ นรวมได้ประเมิ นเบื5 องต้นถึ งผลกระทบที อาจเกิ ดขึ5 นต่ องบการเงิ นของกองทุ นรวมจากการถื อปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี5 ซึ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที มี สาระสําคัญต่ องบ
การเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ
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กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ นปี 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบ
การเงินปี 2558 การจัดประเภทรายการทีมีสาระสําคัญมีดงั นี5
2557

งบกําไรขาดทุน
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ก่อนจัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
(พันบาท)

หลังจัดประเภทใหม่

114,627
46,489

6,540
(6,540)
-

121,167
39,949

การจัดประเภทรายการใหม่น5 ี เนืองจากผูบ้ ริ หารของกองทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกองทุนมากกว่า
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