สารจากบริษัทจัดการ
วันที
เรี ยน

21 เมษายน 2560
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอนําส่งรายงานประจําปี 2559 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (กองทุนรวม) ตังแต่
6 วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 มายังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่าน
โดยผลประกอบการของกองทุนรวมในปี ทีผ่านมา ถือเป็ นอีกปี หนึงทีกองทุนรวมได้ สร้ างผลประกอบการในระดับที
น่าพอใจ โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 29,922.61 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
สินทรั พ ย์ สุทธิ ต่อหน่วยเท่ากับ 13.5561 บาท โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวัน ที 1 มกราคม 2559 ถึงวัน ที
31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีรายได้ รวมทังสิ
6 6น 3,530.72 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
6 6น 699.94 ล้ านบาท ทําให้
กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 2,830.78 ล้ านบาท และเมือพิจารณาร่ วมกับรายการกําไรสุทธิ จากเงินลงทุน ซึง
กองทุนรวมมีรายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ 6นจากเงินลงทุน 335.59 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดําเนินงานลดลงในรอบการดําเนินงานเดียวกันนี 6จาก 3,980.44 ล้ านบาท เป็ น 3,162.66 ล้ านบาท โดยกองทุนรวมจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลประกอบการในปี 2559 จํานวน 1.1528 บาทต่อหน่วย
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ร้อยละ 3.2 สูงกว่ าที%คาดการณ์ แต่ สภาวะทางธุ รกิจกลับชะลอลง
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ จากปั จจัยสนับสนุนชัวคราวทังการเร่
6
งใช้ จ่ายและการใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสันของ
6
ภาครัฐเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม การเติบโตในลักษณะดังกล่าวให้ ผลดีเพียงชัวคราวและไม่ได้ สร้ างโอกาสทางธุรกิจมากนัก
ประกอบกับการใช้ จ่ายในด้ านอืนๆ ยังคงมีอปุ สรรค ทังจากรายได้
6
ครัวเรื อนทียังคงถูกกดดันจากปั ญหาภัยแล้ ง ราคาสินค้ า
โภคภัณฑ์ตกตําและสภาวะตลาดแรงงานทีชะลอตัว ขณะทีการลงทุนภาคเอกชนและภาคการส่งออกสินค้ าทียังซบเซา
ต่อเนืองตามเศรษฐกิจโลกทีฟื น6 ตัวช้ า ด้ วยเหตุนี 6แม้ เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตดีกว่าทีคาดแต่สภาวะทางธุรกิจกลับแสดง
สัญญาณของการชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็ นความต้ องการสินเชือทีเติบโตชะลอลงทังสิ
6 นเชือภาคธุรกิจไปจนถึงสินเชือเพือการ
บริ โภค คุณภาพสินเชือทีด้ อยลง และดัชนีความเชือมันของทังผู
6 ้ บริ โภคและนักลงทุนทียังไม่ฟืน6 ตัว
เศรษฐกิจไทยมีความเสี%ยงเพิ%มมากขึน1 อย่ างเห็นได้ ชัดในช่ วงครึ% งหลังของปี การเมืองต่างประเทศมีความ
เสียงเพิมสูงขึ 6นจากการเปลียนแปลงทีเหนือความคาดหมายในช่วงครึ งหลังของปี ทังเหตุ
6 การณ์การลงประชามติเพือออก
จากการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) หรื อการชนะการเลือกตังประธานาธิ
6
บดีสหรัฐฯ ของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ทีมีแนวนโยบายเศรษฐกิจสวนทางกับแนวคิดการค้ าเสรี เหตุการณ์ ดงั กล่าวประกอบกับการปรับขึ 6น
ดอกเบี 6ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่งผลให้ ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง และเกิดสภาวะเงินทุนไหล
ออกทํ า ให้ อัตราดอกเบี ย6 พัน ธบัต รระยะยาวปรั บ ตัวสูง ขึน6 นอกจากนี 6 เศรษฐกิ จ ไทยในช่ว งปลายปี ยังต้ อ งเผชิ ญ กับ
บรรยากาศการบริ โภคในประเทศทีซบเซาลง รวมไปถึงผลจากการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญทีกระทบกลุม่ นักท่องเทียวจีน
ซึงเป็ นนักท่องเทียวหลักของไทยทําให้ แรงขับเคลือนจากภาคการท่องเทียวซึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิ จทีสําคัญ
หยุดชะงักลงชัวคราว

ด้ านภาพรวมของอุตสาหกรรมค้ าปลีกค้ าส่ งในปี 2559 มีอัตราการเติบโตร้ อยละ 2.6 โดยตลาดสินค้ า
อุปโภคบริ โภคเริ มมีการฟื น6 ตัวขึ 6นส่วนหนึงได้ รับผลมาจากรายได้ ของเกษตรกรทีปรับตัวดีขึ 6นราคาพืชผลทางการเกษตร
ปรับตัวดีขึ 6นหลังจากภาวะภัยแล้ งเริ มคลีคลายทําให้ กําลังซื 6อของผู้บริ โภคระดับล่างเพิมขึ 6นอย่างไรก็ดีรัฐบาลได้ เร่ งการใช้
จ่ายของภาครัฐและทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอาทิการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเทียวใน
ประเทศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้ การบริ โภคภาคเอกชนทยอยฟื น6 ตัวและ
ปรับตัวดีขึ 6นรวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริ โภคและการจับจ่ายใช้ สอยในช่วงปลายปี ทังการเพิ
6
มเติมการลดหย่อนภาษี จาก
การท่องเทียวในประเทศและมาตรการ “ช้ อปช่วยชาติ” ส่งผลให้ ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 โดยเฉพาะในไตร
มาสสุดท้ ายของปี ขยายตัวเป็ นบวก
เศรษฐกิจไทยปี 2560 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”)คาดการณ์ ว่าจะขยายตัวได้ ท% ีร้อยละ
3.3 จากกําลังซือ1 ครัวเรือนที%ปรับตัวดีขึน1 และการใช้ จ่ายของภาครั ฐ การบริ โภคจากภาคเอกชนในประเทศมีโอกาสที
จะเติบโตได้ ดีโดยได้ รับประโยชน์จากการฟื น6 ตัวของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ตามทิศทางราคานํ 6ามันซึงจะเป็ นผลดีต่อรายได้
ของกลุม่ ผู้สง่ ออกและครัวเรื อนภาคเกษตรในหลายกลุม่ สินค้ า อีกทังครั
6 วเรื อนไทยยังมีภาระรายจ่ายทีลดลงจากการผ่อน
ชําระค่าซื 6อรถยนต์จากโครงการรถยนต์คนั แรกทีหมดลงและจากภาระภาษี เงินได้ ทีลดลงตามการปรับเพิมค่าลดหย่อน
ขณะทีภาครัฐจะยังคงเดินหน้ าขยายการลงทุนในโครงสร้ างพื 6นฐานขนาดใหญ่ โดยคาดว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวใน
ปี 2560 จะมีเม็ดเงินเพิมขึ 6นเท่าตัวจากมูลค่าการลงทุนในปี ก่อนหน้ า นอกจากนี 6 ภาครัฐยังมีแนวโน้ มทีจะกระตุ้นเศรษฐกิจ
อยูอ่ ย่างต่อเนือง
อย่ างไรก็ตาม ความเสี%ยงจากภายนอกในปี 2560 ต่ อเศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู่สูง เศรษฐกิจไทยยังต้ อง
เผชิญกับผลกระทบจากปั ญหาทียืดเยื 6อจากปี ก่อนหน้ า ทังการฟื
6
น6 ตัวของเศรษฐกิ จโลกทีเปราะบาง การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน ปั ญหาในภาคการเงินของยุโรปและจีน และความเสียงจากการเปลียนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศใน
หลายเหตุการณ์ เช่น การเลือกตังผู
6 ้ นําประเทศสําคัญในสหภาพยุโรป การเริ มเจรจาของสหราชอาณาจักรเพือออกจาก
สหภาพยุโรป และการประกาศนโยบายเศรษฐกิจอย่างเป็ นรู ปธรรมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทีอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม
การค้ า การลงทุนของโลกและทํ าให้ ก ารฟื 6น ตัว ของภาคการส่ง ออกไทยและการผลิต ในภาคอุต สาหกรรมมีข้ อ จํ า กัด
นอกจากนี 6 เศรษฐกิจไทยยังต้ องเผชิญกับแรงกดดันในภาคการท่องเทียวโดยเฉพาะจากการเติบโตทีช้ าลงของจํ านวน
นักท่องเทียวจีนทีอาจส่งผลให้ ภาคการท่องเทียวในปี 2560 เติบโตได้ ในอัตราทีชะลอลง
ตลาดการเงินโลกจะยังคงผันผวนจากการเปลี%ยนแปลงของนโยบายการเงินในประเทศสําคัญ ความ
แตกต่างของแนวทางการดําเนินนโยบายจะมีความชัดเจนมากขึ 6น ด้ วยแนวโน้ มการปรับขึ 6นอัตราดอกเบี 6ยของ FED ที
เป็ นไปอย่างต่อเนืองตามสภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อในสหรัฐฯ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินของ FED คาดว่า
จะมีการขึ 6นอัตราดอกเบี 6ยอีก 3 ครัง6 ไปอยู่ทีระดับร้ อยละ 1.25 - 1.50 ณ สิ 6นปี 2560 จากระดับ 0.50 - 0.75 ณ สิ 6นปี 2559
ขณะทีกลุ่มประเทศสําคัญอืน ๆ อย่างสหภาพยุโรป ญี ปุ่ น และจีนทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจภายในยังไม่สามารถดําเนิน
นโยบายให้ สอดคล้ องไปกับแนวทางทีตึงตัวมากขึ 6นของ FED ได้ ความแตกต่างดังกล่าวจะทําให้ การฟื น6 ตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลกเป็ นไปอย่างไม่สมําเสมอและก่อให้ เกิดความผันผวนสูงในตลาดการเงินเป็ นระยะ ด้ วยแนวโน้ มดังกล่าวนี 6กระแส
เงินทุนยังมีโอกาสไหลออกจากกลุม่ ประเทศเกิดใหม่รวมทังไทยเพิ
6
มเติมซึงมีผลทําให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ปรับสูงขึ 6น อย่างไรก็ตาม ด้ วยเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทียังอยูใ่ นเกณฑ์ดี ธนาคารคาดว่าอัตราดอกเบี 6ยนโยบายของไทยมี

แนวโน้ มคงอยู่ทีระดับร้ อยละ 1.5 ตลอดปี 2560 โดยค่าเงินบาทมีโอกาสทีจะอ่อนตัวต่อเนืองจากปี ก่อนหน้ าลงมาอยู่ที
ระดับ 37 ต่อเหรี ยญสหรัฐ ณ สิ 6นปี นี 6
ในปี 2560 ฝ่ ายวิจัย คอลลิเออร์ ส อินเตอร์ เนชั%นแนล คาดว่ าพืน1 ที%ค้าปลีกในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
(Net Retail Area) จะเพิ%มขึน1 ประมาณ 230,000 ตารางเมตร โดยการเพิมขึ 6นของอุปทานในปริ มาณนี 6 จะไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราการเช่า (Occupancy Rate) เนืองจากผู้เช่าโดยส่วนใหญ่ยงั มีความต้ องการเช่าพื 6นทีและขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนืองซึงทําให้ อตั ราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี 2560 มีแนวโน้ มทีจะเพิมขึ 6นเล็กน้ อย สําหรับแหล่งช็อปปิ ง6 ขนาด
ใหญ่ทีคาดว่าจะเพิมขึ 6นในปลายปี 2560 ในกรุงเทพมหานครมี 2 แห่งคือ 1) โครงการไอคอนสยามย่านริ มแม่นํ 6าเจ้ าพระยา
ซึงจะเป็ นโครงการในรู ปแบบพื 6นทีแบบผสม (Mixed-Use) ประกอบด้ วยทีพักอาศัยโรงแรมอาคารสํานักงานและศูนย์รวม
ความบันเทิงเพือเติมเต็มและสร้ างความครบวงจรให้ กบั ศูนย์การค้ าและ 2) ห้ างอิเกียทีตังอยู
6 ่ในโครงการศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ย่านบางใหญ่
สืบเนืองจาก พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิม (ฉบับที
608) พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการกําหนดกิจการทีได้ รับยกเว้ น ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
(ฉบับที 609) และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที 610) พ.ศ.
2559 สํา หรั บกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ จะมีผลบังคับใช้ ในวันที 24 พฤษภาคม 2560 โดยยกเลิกการยกเว้ น
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สําหรับกิจการของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ (จํากัด)(“บริ ษัท”) ในฐานะผู้บริ หารกองทุนรวม ขอเรี ยนให้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริ ษัทจะ
ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูเกียวข้ อง อาทิ ผู้ใช้ บริ การและผู้ให้ บริ การของกองทุนรวม ทราบล่วงหน้ าก่อนดําเนินการ รวมถึงได้
จัดเตรี ยมระบบการทํางานของบริ ษัทและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ สามารถรองรับการมีผลบังคับใช้ ของพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
สุดท้ ายนี 6 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทีได้ มอบ
ความไว้ วางใจบริ ษัทในการบริ หารเงินลงทุนในกองทุนรวมของท่าน โดยบริ ษัทจะบริ หารจัดการกองทุนรวมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพือสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

หมายเหตุ: อ้ างอิงข้ อมูลจากSCB Economic Intelligence Center (EIC) และ Colliers International Research
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ส่วนที 1 การดําเนินกิจการของ
กองท ุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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ข้ อมูลกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
บริษัทจัดการ
ลักษณะโครงการ
อายุโครงการ

วั น ที' เ ป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด
ทะเบียน
ป ร ะ เ ภ ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด
ทะเบียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ การลงทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์จํากัด
ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื $อคืนหน่วยลงทุน
ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนื*องจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท ได้ ลงทุนในสิทธิการเช่าซึ*งมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที*กองทุน
รวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิ การเช่าที*คงเหลืออยู่ ในกรณีที*ไม่มีเหตุการณ์ ใดๆ ที*ทําให้
สัญญาเช่าถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าที*มี
กําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบกําหนดในวันที* 15 สิงหาคม 2638
วันที* 23 สิงหาคม 2548 (เริ* มทําการซื $อขายวันที* 23 สิงหาคม 2548)
ระบุชื*อผู้ถือ
ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
เพื*อ ระดมเงิ น จากนัก ลงทุนทั*วไป ทัง$ ที* เป็ นบุค คลธรรมดาและนิ ติบุคคลทัง$ ในและ
ต่างประเทศ ซึง* กองทุนรวมจะนําเงินที*ได้ จากการระดมทุนไปซื $อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิE และ/หรื อ สิทธิการเช่า และ/หรื อ
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อ จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ที*กองทุนรวม
ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี*ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ าง
และ/หรื อ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อ ดําเนินการ
ขอใบอนุญาตอื*นๆ และ/หรื อ ดําเนินการอื*นใดที*เกี*ยวข้ องและจําเป็ นเพื*อประโยชน์ของ
อสังหาริ มทรัพย์ และเพื*อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื*น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื*น
และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอื*นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอื*น
ใดที*เกี*ยวข้ องกําหนด
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นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจและการจัดหาผลประโยชน์
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ ในการดําเนินงานของกองทุนรวม
กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“CPNRF”) จัดตังขึ
$ $นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อระดมทุนจากนัก
ลงทุนทังในประเทศและต่
$
างประเทศ และนําเงินที*ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป้าหมายหลักในการบริ หารกองทุน คือ การจ่ายเงินปั นส่วนแบ่งกําไรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่าง
สมํ*าเสมอ รวมทังเพิ
$ *มการเติบโตของเงินปั นส่วนแบ่งกําไรดังกล่าวและเพิ*มมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยของกองทุนในระยะ
ยาว
การลงทุนครัง3 แรก
ในการลงทุนครัง$ แรกของกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เมื*อวันที* 11 สิงหาคม 2548 ได้ เข้ า
ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง/เช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึ*งเป็ นอาคารศูนย์การค้ าจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที*ลงทุน ดังนี $
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ที'ตัง3

เลขที* 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที* 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ

ลักษณะการถือกรรมสิทธิ6ของ
กองทุนรวม

สิทธิการเช่าช่วงที*ดินซึง* เป็ นที*ตงของอาคารศู
ั$
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน พร้ อมอาคารจอดรถ
รวมทังงานระบบสาธารณู
$
ปโภค ระบบบําบัดนํ $าเสียและสิ*งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที*
เกี*ยวเนื*องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี (สัญญาสิ $นสุด
วันที*15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

ที'ดนิ ที'กองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที*ดิน 20 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ*งเป็ นผู้ทรง
สิทธิการเช่าที*ดิน โดยที*ดินตังอยู
$ ่ที*แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ เนื $อที*รวม
53-2-38.4 ไร่ (จากที*ดนิ ทังหมด
$
96-2-49.3 ไร่ ) แบ่งเป็ น
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 4313 เนื $อที* 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 4314 เนื $อที* 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 85312 เนื $อที* 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 49534 เนื $อที* 6-0-76.2 ไร่

อาคารที'กองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน ซึง* เป็ น อาคาร 5 ชัน$
และชันใต้
$ ดนิ 1 ชัน$ พร้ อมอาคารจอดรถจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง*
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิEเป็ นระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็ น
- พื $นที* Gross Area เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
(จากพื $นที* Gross Area ทังหมดประมาณ
$
272,185 ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วัน
เข้ าลงทุน)
- พื $นที*ปล่อยเช่าได้ (พื $นที*ให้ เช่าและพืน$ ที*ส่วนกลาง) เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า
ประมาณ 131,701 ตารางเมตร (จากพื น$ ที*ปล่อ ยเช่าทังหมดประมาณ137,638
$
ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
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ทังนี
$ $ การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 ดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่รวมถึง
ก) สิทธิการเช่าพื $นที*บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึง*
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที*ได้ มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว เป็ นพื $นที*
ประมาณ 5,937 ตารางเมตร (ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ข) พืน$ ที*จอดรถบริ เวณชัน$ G ของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล พลาซา พระราม 2
(Parking Star) ซึง* มีเนื $อที*ประมาณ 15,066 ตารางเมตร (ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
งานระบบสาธารณูปโภคและสิ'ง
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ที'
กองทุนรวมลงทุน

สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํา$ เสี ยและสิ*งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที*ติดตัง$ และใช้ งานภายในอาคารศูนย์ การค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2 จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง* เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิE

โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
ที'ตัง3
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ6ของ
กองทุนรวม

ที'ดนิ ที'กองทุนรวมลงทุน

อาคารที'กองทุนรวมลงทุน

เลขที* 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
สิทธิการเช่าที*ดนิ และอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บางส่วน และ
พื $นที*จอดรถภายในอาคารบางส่วน จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิน$ สุดวันที* 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวมมีสิทธิที*จะต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี โดยกองทุนรวมชําระค่าเช่าและเงินมัดจํา
ตามเงื*อนไขแห่งสัญญาเช่าครัง$ เดียวเต็มจํานวน นอกจากนี $ กองทุนรวมได้ ซื $อและ/หรื อ
รั บ โอนกรรมสิ ท ธิE ใ นงานระบบสาธารณู ป โภคและสิ* ง อํ า นวยความสะดวกต่า งๆ ที*
เกี*ยวเนื*องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รั ชดา พระราม 3 จากบริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี $
เซอร์ วสิ พระราม 3 จํากัด
สิทธิการเช่าที*ดนิ 30 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวมมีสิทธิที*
จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
3 จํ า กัด ซึ*ง เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิE โดยที* ดิน ตัง$ อยู่ที* แ ขวงช่ อ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ เนื $อที*รวม 12-2-44.6 ไร่ (จากที*ดนิ ทังหมด
$
12-3-13.5 ไร่ ) แบ่งเป็ น
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 53132 เนื $อที* 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 53133 เนื $อที* 0-1-61.2 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 บางส่วน ซึง* เป็ นอาคาร
8 ชัน$ และชัน$ ใต้ ดิน 3 ชัน$ ซึ*งปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า พืน$ ทีจอดรถ
และพื $นที*บริ การ จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึง* เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิE
เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวมมีสิทธิที*จะ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว คราวละ 30 ปี แบ่งเป็ น
- พื $นที* Gross Area เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า ประมาณ 169,740 ตารางเมตร
(จากพื $นที* Gross Area ทังหมดประมาณ
$
187,958 ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วัน
เข้ าลงทุน)
- พื $นที*ปล่อยเช่าได้ (พื $นที*ให้ เช่าและพืน$ ที*ส่วนกลาง) เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า
ประมาณ 65,965 ตารางเมตร (จากพื น$ ที*ปล่อ ยเช่าทัง$ หมดประมาณ 169,740
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งานระบบสาธารณูปโภคและสิ'ง
อํานวยความสะดวกต่ างๆ ที'
กองทุนรวมลงทุน

ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทัง$ นี $ การลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอาคารศูนย์ การค้ า เซ็นทรั ล พลาซา รั ชดา พระราม 3
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงสิทธิการเช่าพืน$ ที*บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา รัชดา พระราม 3 ซึง* บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า ผู้
เช่ารายย่อยที*ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่า
ระยะยาว และพื $นที*ที*บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เช่าจากห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล คิดเป็ นพื $นที*ประมาณ 18,217 ตารางเมตร
กรรมสิทธิE (โดยการซื $อและ/หรื อรั บโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ*งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า
ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื*อน ระบบปรับอากาศ และระบบงาน
วิศวกรรมที*ติดตังและใช้
$
งานภายในศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา รั ชดา พระราม 3 จาก
บริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี $ เซอร์ วสิ พระราม 3 จํากัด ซึง* เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิE

การเพิ'มเงินทุนของกองทุนรวมครัง3 ที' 1
ที*ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง$ ที* 1/2552 วันที* 17 สิงหาคม 2552 ได้ อนุมตั ิการเพิ*มทุนของกองทุนรวมเพื*อ
เข้ าลงทุนในสิทธิ การเช่าและเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า ทังนี
$ $ กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า เมื*อวันที* 4 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที*ลงทุน ดังนี $
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ' นเกล้ า
ที'ตัง3
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ6ของ
กองทุนรวม

ที'ดนิ ที'กองทุนรวมลงทุน

อาคารที'กองทุนรวมลงทุน

เลขที* 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/522 และ 7/553
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ
สิทธิการเช่าช่วงที*ดินซึ*งเป็ นที*ตงของอาคารศู
ั$
นย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ* นเกล้ า และ
สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ* นเกล้ า(บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร
และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
$
รวมทังที
$ *จอดรถยนต์ภายในอาคาร
นอกจากนี $ กองทุนรวมจะเช่างานระบบและทรัพย์สินอื*นที*เกี*ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ* นเกล้ า จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
(“CPN”) เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2567)
สิทธิการเช่าช่วงที*ดินประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2567) จาก CPN
ซึง* เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยที*ดินตังอยู
$ ่ที*แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ เนื $อที*
รวม 24-2-84 ไร่ (จากที*ดนิ ทังหมด
$
24-2-84 ไร่ ) แบ่งเป็ น
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 1041 เนื $อที* 22-0-72 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 1054 เนื $อที* 2-2-12ไร่
โดยกองทุนรวมให้ สิทธิ ในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการแก่
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ* นเกล้ า จํากัด ซึง* เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิE และ CPNซึง* เป็ นผู้ทรงสิทธิ
การเช่า รวมถึงผู้เช่าพื $นที*และลูกค้ าของทังสองบริ
$
ษัท
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า บางส่วน จํานวน 1 อาคาร ซึ*ง
เป็ นอาคารสูง 7 ชัน$ และชัน$ ใต้ ดิน 1 ชัน$ และอาคารสํ า นัก งานทัง$ อาคาร จํ านวน 2
อาคาร ได้ แก่ อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ* นเกล้ า สูง 26 ชัน$ และอาคารเซ็นทรัล ทาว
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เวอร์ B ปิ* นเกล้ า สูง 18 ชัน$ พร้ อมทังพื
$ $นที*จอดรถยนต์ภายในอาคาร ซึง* สูง 10 ชันและ
$
ชัน$ ใต้ ดิน 1 ชัน$ รวมทังงานระบบที
$
*เกี*ยวเนื*องกับศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ* นเกล้ า
อาคารสํานักงาน และพื $นที*จอดรถยนต์จากCPN ซึง* เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิEเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี (สัญญาเช่าสิ $นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2567) แบ่งเป็ น
- พื $นที* Gross Area เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า ประมาณ 185,671 ตารางเมตร
(จากพื $นที* Gross Area ทังหมดประมาณ
$
293,446 ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วันเข้ า
ลงทุน)
- พืน$ ที*ปล่อยเช่าได้ (พืน$ ที*ให้ เช่าและพืน$ ที*ส่วนกลาง) เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า
ประมาณ 100,670 ตารางเมตร (จากพืน$ ที*ปล่อ ยเช่าทัง$ หมดประมาณ 142,701
ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ วันเข้ าลงทุน)
ทัง$ นี $ การลงทุนในสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล พลาซา ปิ* นเกล้ า ดัง กล่าว
ข้ างต้ นไม่รวมถึงการเช่าพื $นที*ตอ่ ไปนี $
(1) พื $นที*บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาปิ* นเกล้ า ซึง* CPN ได้ เช่าจาก
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ* นเกล้ า จํากัด (ส่วนพื $นที*บนอาคารห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลชัน$
5 และ 6) จํานวนประมาณ 14,249 ตารางเมตร
(2) พื $นที*ภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า ซึง* CPN ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าที*
ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว
เป็ นพื $นที*ประมาณ 23,356 ตารางเมตร
(3) พื $นที*จอดรถยนต์ จํานวนประมาณ 65,744 ตารางเมตร ในส่วนที*เป็ นกรรมสิทธิEของ
อาคารห้ างสรรพสินค้ าและในส่วนที*เป็ นไปตามสิทธิของ CPN ซึง* นอกเหนือจากที*
ได้ ให้ สิทธิการเช่าแก่กองทุนรวมตามสัดส่วนการใช้ งานของพืน$ ที*ศูนย์การค้ าและ
พื $นที*อาคารสํานักงานที*กองทุนรวมลงทุน
งานระบบสาธารณู ป โภคและสิ' ง สิทธิ การเช่างานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื* อ น
อํ า น วยค วา ม สะ ดวก ต่ า ง ๆ ที' ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ $าเสีย และสิ*งอํานวยความสะดวก
กองทุนรวมลงทุน
ต่า งๆ ซึ*งติดตัง$ และใช้ ง านอยู่ใ นอสัง หาริ มทรั พ ย์ โ ครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ* นเกล้ า
รวมทังสิ
$ ทธิใดๆ ที*เกี*ยวกับหรื อเกี*ยวเนื*องกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) (CPN จะ
ได้ รั บโอนงานระบบสาธารณูปโภคที*เกี* ยวเนื* อ งกับอสัง หาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ล
พลาซา ปิ* นเกล้ าจากบริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี $ เซอร์ วสิ จํากัด)

การเพิ'มเงินทุนของกองทุนรวมครัง3 ที' 2
ที*ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง$ ที* 1/2556 วันที* 24 กรกฎาคม 2556 ได้ อนุมตั ิการเพิ*มทุนของกองทุนรวมเพื*อ
เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทัง$ นี $ กองทุนรวมได้ เ ข้ าลงทุนในโครงการเซ็ นทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เมื*อวันที* 23 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที*ลงทุน ดังนี $
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที'ตัง3
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ6ของ
กองทุนรวม

เลขที* 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
$ *จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วน
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ที'ดนิ ที'กองทุนรวมลงทุน

อาคารที'กองทุนรวมลงทุน

การใช้ งานของพื $นที*อาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที*กองทุนรวมลงทุน)
(2) สิทธิการเช่าและ/หรื อรั บโอนกรรมสิทธิEในงานระบบและทรั พย์สินที*เกี*ยวข้ องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิ การเช่าที*ดินที*เป็ นที*ตัง$ ของอาคารศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ที*จอด
รถยนต์ภ ายในอาคาร รวมถึง ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่ว น) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด
สิทธิการเช่าที*ดนิ ประมาณ เป็ นระยะเวลา 30 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 22 เมษายน 2587)
จากบริ ษัทเซ็นทรั ลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ*งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิE โดยที*ดินตังอยู
$ ่ที*
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื $อที*รวม 32-3-56.85 ไร่ (จากที*ดินทังหมด
$
35-1-80.60 ไร่ ) แบ่งเป็ น
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 3289 เนื $อที* 15-0-80.75 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 3301 เนื $อที* 2-2-88.4 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 3313 เนื $อที* 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 58660 เนื $อที* 2-1-90 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 58661 เนื $อที* 1-1-85 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 110632 เนื $อที* 1-1-11.3 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 110633 เนื $อที* 2-0-83.1 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 110634 เนื $อที* 0-2-46 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 110635 เนื $อที* 0-0-96 ไร่
- โฉนดที*ดนิ เลขที* 15540 เนื $อที* 1-1-2 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
$ *จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วน
การใช้ งานของพืน$ ที*อาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที*กองทุนรวมลงทุน)
รวมทังงานระบบและทรั
$
พย์สินที*เกี*ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา เชี ย งใหม่ จํ า กัด ซึ*ง เป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิE เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 30 ปี (สัญญาสิ $นสุดวันที* 22 เมษายน 2587) แบ่งเป็ น
- พื $นที* Gross Area เฉพาะส่วนที*กองทุนรวมเช่า ประมาณ 122,991 ตารางเมตร
(จากพื $นที* Gross Area ทังหมดประมาณ
$
174,455 ตารางเมตร) (ข้ อมูล ณ วันเข้ า
ลงทุน)
- พื น$ ที* ปล่ อ ยเช่ าได้ (พื น$ ที*ใ ห้ เ ช่า)เฉพาะส่ วนที* กองทุนรวมเช่า ประมาณ 35,343
ตารางเมตร (จากพืน$ ที*ปล่อยเช่าทังหมดประมาณ
$
71,777 ตารางเมตร)(ข้ อมูล ณ
วันเข้ าลงทุน)
ทังนี
$ $ การลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่รวมถึงการเช่าพื $นที*ตอ่ ไปนี $
(1) พื น$ ที*ในอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที*เป็ นพื น$ ที*ข อง
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน และพื $นที*ที*ผ้ ูเช่าได้ ทําสัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term
Lease) และได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าและพื $นที*ซงึ* อยู่ระหว่างปรับปรุ ง
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(2) พื $นที*จอดรถยนต์นอกเหนือจากส่วนที*กองทุนรวมเข้ าลงทุน
งานระบบสาธารณู ป โภคและสิ' ง สิทธิการเช่างานระบบที*เกี*ยวข้ องกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
อํ า น วยค วา ม สะ ดวก ต่ า ง ๆ ที' พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื น$ ที*จอดรถยนต์ภ ายในอาคาร ได้ แ ก่ ระบบไฟฟ้า
กองทุนรวมลงทุน
ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื*อน ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม จากบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึง* เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิE

รายละเอียดเกี'ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท' กี องทุนรวมลงทุน ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
กองทุน

มูลค่ าทรัพย์ สิน
(บาท)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
(บาท)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิต่อ
หน่ วยลงทุน (บาท)

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

33,603,831,398.31

29,992,611,509.90

13.5561

ชื'อโครงการ
ประเภท

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา
พระราม 2
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที* ดิ น ที*
เป็ นที*ตงของศู
ั$
นย์การค้ า
เซ็นทรั ลพลาซา พระราม
2 และสิทธิการเช่าอาคาร
ศู น ย์ ก า ร ค้ า เ ซ็ น ท รั ล
พลาซา พระราม 2
(บางส่วน) พร้ อมอาคาร
จอดรถ และงานระบบที*
เกี* ย วเนื* อ งกั บ โครงการ
ศู น ย์ ก า ร เ ซ็ น ท รั ล
พระราม 2

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา
รัชดา-พระราม 3
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที* ดิ น ที* เ ป็ น
ที* ตั $ง ข อ ง ศู น ย์ ก า ร ค้ า
เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ช ดาพระราม 3 และสิทธิ การ
เช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ช ดาพระราม 3 และพืน$ ที*จอด
รถภายในอาคาร และรั บ
โอนกรรมสิทธิEในงานระบบ
และทรัพย์สินที*เกี*ยวข้ อง
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ' นเกล้ า
สิทธิการเช่าช่วงที*ดินที*เป็ น
ที*ตงของอาคารศู
ั$
นย์การค้ า
อาคารสํ านักงาน ที*จอด
รถยนต์ รวมถึงถนนรอบ
โครงการและทางเข้ าออก
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ซ็ น ท รั ล
พลาซา ปิ* นเกล้ า และ
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อ า ค า ร
ศู น ย์ ก าร ค้ า(บ าง ส่ วน )
จํานวน 1 อาคาร และ
อาคารสํานักงาน จํานวน 2
อาคาร (ทังอาคาร)
$
รวมทัง$
ที* จ อ ด ร ถ ย น ต์ ภ า ย ใ น
อาคาร และสิ ท ธิ ก ารเช่ า
และ/หรื อรั บโอนกรรมสิทธิE
ในงานระบบและทรั พย์สิน
ที* เ กี* ย วข้ องกั บ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคาร
ศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น)
จํ า นวน 1 อาคาร อาคาร
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์
(Multipurpose
Hall)
จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
$ *
จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(ตามสั ด ส่ ว นการใช้ งาน
ข อ ง พื $ น ที* อ า ค า ร
ศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ ที* ก องทุ น
รวมลงทุน)
(2) สิทธิ การเช่าและ/หรื อ
รั บ โอนกรรมสิ ท ธิE ใ นงาน
ร ะ บ บ แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ที*
เกี* ย วข้ อ ง กั บ โค ร ง ก าร
เซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่
แอร์ พอร์ ต และ
(3) สิทธิการเช่าที*ดินที*เป็ น
ที* ตั $ ง ข อ ง อ า ค า ร
ศู น ย์ ก า ร ค้ า อ า ค า ร
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ที* จ อ ด
ร ถ ย นต์ ภ าย ใ นอ า ค า ร
รวมถึงถนนรอบโครงการ
แ ล ะ ท า ง เ ข้ า อ อ ก
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ชื'อโครงการ

ที'ตัง3

บริษัทประเมิน
ค่ าทรัพย์ สิน

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา
พระราม 2

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา
รัชดา-พระราม 3

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ' นเกล้ า

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(บางส่ ว น) ของโครงการ
เซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่
แอร์ พอร์ ต

เลขที* 128 หมู่ที* 6 ถนน เลขที* 79, 79/1 ถึง 79/2,
เลขที* 7/3 ถึง 7/128,
เลขที* 2 ถนนมหิดล 252พระราม 2 แขวงแสมดํา 79/4 ถึง 79/333 ถนนสาธุ 7/129 ถึง 7/221, 7/222 252/1 ถนนวัวลาย ตําบล
เขตบางขุนเทียน
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี ถึง 7/552, 7/553 ถนนบรม หายยา อําเภอเมือง
กรุ งเทพมหานคร
เขตยานนาวา
ราชชนนี แขวงอรุ ณ
จังหวัดเชียงใหม่
กรุ งเทพมหานคร
อัมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน* จํากัด

มูลค่ าตลาดที'
ได้ รับจากการ
6,705,000,000 บาท
9,156,000,000 บาท
5,495,000,000 บาท
สอบทานมูลค่ า
ทรัพย์ สิน
วันที'สอบทาน
30 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559
มูลค่ าทรัพย์ สิน
ระยะเวลาที'ใช้ ใน
ประมาณ 78 ปี 7 เดือน
การคํานวณเพื'อ
ประมาณ 8 ปี 7 เดือน (รวมสิทธิEตอ่ อายุสญ
ั ญาได้
ประมาณ 8 ปี
หามูลค่ าของแต่
อีก 2 ครัง$ ๆ ละ 30 ปี )
ละโครงการ
วิธีการสอบทาน
วิธีรายได้ (Income Approach)
มูลค่ าทรัพย์ สิน
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10,953,000,000 บาท

30 ธันวาคม 2559

ประมาณ 27 ปี 4 เดือน
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นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง$ อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมีการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครัง$ ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที*บริ ษัทจัดการมีความเห็น
ว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1) ในกรณีที*กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที*ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
(2)ในกรณีที*กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกํ าไรสุทธิ และ/หรื อกํ าไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื*อการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ*มขึ $นในรอบระยะเวลาบัญชีที*มีการจ่ายเงินปั นผลนัน$
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ $นงวดปี บัญชีหรื องวดการ
ดําเนินการอื*นใดที*จะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
$ วนั ถัดจากวันที*มีการปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื*อจ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่กรณีที*มีเหตุจําเป็ นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลา
ดัง กล่า ว บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ผ่ า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และจะแจ้ ง ให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื*อนไขเพิ*มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที*จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ*ากว่าหรื อเท่ากับ
0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที*จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง$ นันและให้
$
สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื*อนําไปจ่ายรวมกับเงิน
ปั นผลที*จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที*ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที*คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื*นใดที*มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย* นแปลง เพิ*มเติม ประกาศ
กําหนด สัง* การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื*น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน$ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการ
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที*ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที*คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื*นใดที*มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย* นแปลง เพิ*มเติม ประกาศ
กําหนด สัง* การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื*น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน$ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายละเอียดเกี'ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ แต่ ละรายการสําหรั บรอบ
ระยะเวลาตัง3 แต่ วันที' 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที*ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ*มเติม
รายละเอียดเกี'ยวกับกับการปรับปรุ งในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ แต่ ละรายการสําหรับ
รอบระยะเวลาตัง3 แต่ วนั ที' 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี ที*ผา่ นมากองทุนรวมได้ มีการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า, โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตามที*ได้ ประกาศไว้ แล้ วต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ดังต่อไปนี $
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
รายละเอียดเกี'ยวกับการจําหน่ ายหรือการโอนสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ แต่ ละรายการสําหรับรอบระยะเวลา
ตัง3 แต่ วันที' 1 มกราคม 2559ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในรอบปี บัญชีที*ผา่ นมา ไม่มีการจําหน่ายหรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลที'เกี'ยวข้ องสําหรับรอบระยะเวลาตัง3 แต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ลําดับ รายชื'อบุคคลที'เกี'ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม
ที'
กองทุนรวม
1
บ ริ ษั ท เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ น า - ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จํากัด(มหาชน)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ10 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที*จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
$
(ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที*
7 กุมภาพันธ์ 2560: ถือหน่วยลงทุน
ร้ อยละ 26.69)

2

บ ริ ษั ท เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ น า - เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พระราม 2 จํากัด
พัฒนา จํากัด(มหาชน)

-
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รายละเอียดการทําธุรกรรม
ให้ บ ริ ก ารงานที* เ กี* ย วข้ อ งกับ กิ จ การนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ของกองทุนรวม อาทิ การ
เปิ ดเผยข้ อ มูลที*มีคุณภาพ โปร่ งใส และ
รั บ ความคิ ด เห็ น จากนัก ลงทุน ผู้ หน่ ว ย
ลงทุน นักวิเคราะห์ นักลงทุน
ได้ ทําสัญญาเช่าพืน$ ที*และสัญญาบริ การ
สาธารณู ป โภคในอาคารสํ า นั ก งาน
เซ็ น ทรั ล ทาวเวอร์ A ปิ* นเกล้ า และ
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ* นเกล้ า โดยได้ เช่า
พื $นที*ในอาคารดังกล่าวคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 11 ของพื น$ ที* ใ ห้ เช่ า สุ ท ธิ ทัง$ นี $
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค
ที*กองทุนรวมเรี ยกเก็บใกล้ เคียงกับอัตรา
ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารสาธารณู ป โภคที*
กองทุ น รวมเรี ยกเก็ บ จากผู้ เช่ า พื น$ ที*
ประเภทเดียวกันรายอื*นๆ
ได้ ให้ เ ช่า ระบบบํา บัดนํ า$ เสี ย แก่ ก องทุน
รวม ซึง* การเช่าดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ*งของ
สัญ ญาเช่าอาคารศูนย์ การค้ า เซ็น ทรั ล
พระราม 2 โดยมี ร ะยะเวลาเช่ า 20 ปี
ตังแต่
$ วนั ที* 15 สิงหาคม 2548 ถึงวันที* 15
สิ ง หาคม 2568 ทัง$ นี $ อั ต ราค่ า เช่ า
ดังกล่าวเป็ นไปตามที*กําหนดในสัญ ญา
เช่าอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พระราม
2
ได้ ทําสัญญาเช่าพืน$ ที*และสัญญาบริ การ
สาธารณูป โภคในโครงการศูนย์ ก ารค้ า
เซ็นทรั ล พระราม 2 โดยได้ เช่าพืน$ ที*ใน
โครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ
2 ของพืน$ ที*ให้ เช่าสุทธิ ทังนี
$ $ อัตราค่าเช่า
และค่า บริ ก ารสาธารณูปโภคที* ก องทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ลําดับ รายชื'อบุคคลที'เกี'ยวข้ องกับ
ที'
กองทุนรวม

3

4

5

ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม

รายละเอียดการทําธุรกรรม

รวมเรี ย กเก็ บ ใกล้ เ คี ย งกับ อัต ราค่ า เช่ า
และค่า บริ ก ารสาธารณูปโภคที* ก องทุน
รวมเรี ยกเก็ บ จากผู้ เช่ า พื น$ ที* ป ระเภท
เดียวกันรายอื*นๆ
บริ ษัท เซ็นทรัล พระราม 3 - เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล - ได้ ทํ า สัญ ญาเช่ าพื น$ ที* แ ละสัญ ญาบริ ก าร
สาธารณู ป โภคในโครงการศู น ย์ ก ารค้ า
จํากัด
พัฒนา จํากัด(มหาชน)
เซ็นทรั ล พระราม 3 โดยได้ เช่ าพื น$ ที* ใ น
โครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 4
ของพื $นที*ให้ เช่าสุทธิ ทังนี
$ $ อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การสาธารณูปโภคที*กองทุนรวมเรี ยก
เก็บใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สาธารณูปโภคที*กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้
เช่าพื $นที*ประเภทเดียวกันรายอื*นๆ
- ได้ ทํ า สัญญาเช่ าพื น$ ที* แ ละสัญ ญาบริ ก าร
สาธารณู ป โภคในโครงการศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัล พลาซา ปิ* นเกล้ าโดยได้ เช่าพื $นที*ใน
โครงการดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 8
ของพื $นที*ให้ เช่าสุทธิ
ทั $ง นี $ อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
สาธารณู ป โภคที* ก องทุ น รวมเรี ยกเก็ บ
ใกล้ เคี ย งกับ อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
สาธารณูปโภคที*กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้
เช่าพื $นที*ประเภทเดียวกันรายอื*นๆ
บ ริ ษั ท เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ น า - เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล - ได้ ทํ า สัญ ญาเช่ าพื น$ ที* แ ละสัญ ญาบริ ก าร
สาธารณู ป โภคในโครงการศู น ย์ ก ารค้ า
เชียงใหม่ จํากัด
พัฒนา จํากัด(มหาชน)
เซ็นทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตโดย
ได้ เช่ า พื น$ ที* ใ นโครงการดัง กล่ า วคิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ 5 ของพื น$ ที* ใ ห้ เ ช่ า สุ ท ธิ
ทั $ง นี $ อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
สาธารณู ป โภคที* ก องทุ น รวมเรี ยกเก็ บ
ใกล้ เคี ย งกับ อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
สาธารณูปโภคที*กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้
เช่าพื $นที*ประเภทเดียวกันรายอื*นๆ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ - เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ก อ ง ทุ น ไ ท ย พ า ณิ ช ย์
จํากัด
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- รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวม
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ลําดับ รายชื'อบุคคลที'เกี'ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ กับกองทุนรวม
ที'
กองทุนรวม
6
ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กัด - ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(มหาชน)
- ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

-

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 จํากัดโดยถื อหุ้นเกินร้ อย
ละ5 ของจํ านวนหุ้นที* จําหน่า ยได้
แล้ วทังหมด
$
นายทะเบียนกองทุนฯ
ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

รายละเอียดการทําธุรกรรม
- รับดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
- ชําระค่าเช่าและบริ การให้ กองทุนฯ
- ให้ บริ การเงินฝากธนาคาร
- ให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ก องทุ น รวมเมื* อ วั น ที* 23
เมษายน 2557 เพื*อให้ เป็ นแหล่งเงินทุนใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ*มเติมครัง$ ที* 2
(โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์
พอร์ ต) และเพื* อ รี ไฟแนนซ์ เ งิ น กู้ ยื ม ตาม
สัญ ญาเงินกู้ยืมฉบับเดิม โดยมี จํานวนเงิน
กู้ยืมคงเหลื อ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 1,874,562,500 บาท มี กําหนดจ่าย
ชําระคืนภายใน 12 ปี นับจากวันกู้ยืม และมี
อัตราดอกเบี $ยร้ อยละ MLR-2 ถึง MLR-3 ต่อ
ปี
- ทําสัญญาเช่าพื $นที*และบริ การ
- รั บ ค่า ธรรมเนี ย มนายทะเบีย นจากกองทุน
รวม
- ให้ บริ การเงินฝากธนาคาร

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที*เกี*ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ที*บริ ษัทจัดการโดยตรง โดยกองทุนรวมได้
เปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที*แนบมา และสามารถตรวจสอบรายชื*อผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการ
และกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการได้ ที* Website ของบริ ษัทจัดการที* http://www.scbam.com

การจัดหาประโยชน์ จากทรั พย์ สินที'กองทุนรวมเข้ าลงทุน
เป้ าหมายหลัก ของบริ ษั ทจัดการในการบริ หารกองทุน รวมคือ การจ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่วยลงทุน อย่า ง
สมํ*าเสมอและการเพิ*มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยบริ ษัทจัดการและผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี $
กลยุทธ์ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ท' กี องทุนรวมเข้ าลงทุน (Mall Management Strategy)
เพื*อตอบสนองต่อความต้ องการของร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง การบริ หารศูนย์การค้ าจะมุ่งเน้ นการ
สร้ างมูลค่า เพิ* มของอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที*ก องทุนรวมเข้ าลงทุน โดยการเสริ ม สร้ างความครบถ้ วนและ
หลากหลายของร้ านค้ า และความแข็งแกร่ งทางการตลาด และการบริ หารศูนย์การค้ า เพื*อผลักดันให
เกิดการขยายตัวทางธุรกิจในศูนย์การค้ าและส่งผลให้ ค่าเช่าพื $นที*เติบโตควบคู่กันไปได้ ตลอดจนการ
ควบคุมเรื* องค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี $
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ความครบถ้ วนและหลากหลายของร้ านค้ า (Merchandizing Mix)
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมํ*าเสมอ เพื*อปรับเปลี*ยนสัดส่วนประเภทของ
ร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้ านค้ า
ใหม่ ๆ จากทัง$ ในประเทศและต่า งประเทศเพื* อ ยกระดับ ให้ ศูน ย์ ก ารค้ า มี ค วามทัน สมัย และสร้ าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
ดํา เนิน กลยุท ธ์ ท างการตลาดโดยมุ่งเน้ นในการดึง ดูดลูก ค้ า เป้าหมายให้ เ ข้ า มาใช้ บริ ก าร ผลัก ดัน
ยอดขายให้ กบั ร้ านค้ า และสร้ างสรรค์ประสบการณ์ที*ดีให้ แก่ลกู ค้ าโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที*
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ดงั กล่าว โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจัยตลาด และทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า
บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ซึง* ดําเนินควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมที*มีความโดด
เด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ (Signature Events) ซึง* ทังหมดนี
$
$จะมีการสือ* สารถึงลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ หารและการให้ บริ การสิ*งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Quality and
Services Excellence)
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพการให้ บริ การสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื*อเพิ*มความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การ
พัฒนาระบบจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และห้ องนํ $า เป็ นต้ น
กลยุทธ์ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท' ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Asset Enhancement Strategy)
มุง่ เน้ นในการสร้ างผลตอบแทนเพิ*มเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที* ก องทุ น รวมเข้ าลงทุ น ได้ แก่ การปรั บ ผัง พื น$ ที* แ ละร้ านค้ า เพื* อ เพิ* ม
ประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์พื $นที*และการเพิ*มค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้ าเพือ*
รักษาภาพลักษณ์ที*ดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
กลยุท ธ์ ในการสร้ างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ อ' ืนเพิ'ม (Acquisition Growth
Strategy)
กองทุนรวมมุง่ เน้ นการแสวงหาโอกาสให้ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ*มเติมเพื*อเพิ*มผลตอบแทนการ
ลงทุ น และมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุน รวม ทัง$ นี $ บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ที*จะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพื $นที*
และลักษณะผู้เช่า ทําเลที*ตงั $ โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ*ม สภาพที*ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาสิง* แวดล้ อม
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สํา หรั บ การลงทุน ในอสัง หาริ มทรั พ ย์ เพิ* ม เติ มครั ง$ ที* 2 นัน$ ในกรณี ที* กองทุน รวมได้ รับ อนุมัติจ าก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ*มเติมต่อไปได้ และ CPN ตกลงที*จะแจ้ งเงื*อนไข
และราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต นี $ให้ กองทุนรวมทราบอย่างน้ อย 9 เดือนก่อนวันที*สญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด โดย CPN และ/
หรื อ บริ ษัทที* CPN เป็ นผู้มีอํานาจควบคุม ตกลงให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวมในการพิจารณาซื $อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิE และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตอย่างไรก็ดีบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที*จะไม่ให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุ น รวมในกรณี ที* บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จํ า กั ด (มหาชน) พ้ นจากการทํ า หน้ าที* ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทังนี
$ $บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริ มทรัพย์ที*จะลงทุน
ในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพื $นที*และลักษณะผู้เช่า ทําเลที*ตงั $
โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ*ม สภาพที*ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษา
สิง* แวดล้ อม
นอกจากนี $ กองทุน รวมมี ค วามประสงค์ ที* จ ะลงทุน ระยะยาวในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อย่า งไรก็ ดี หากในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมลงทุนมีข้อจํากัดในการสร้ างรายได้ หรื อการเติบโต บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาขาย
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื* อ นํ า เงิ น ที* ไ ด้ รั บ จากการขายไปใช้ ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที*มีศกั ยภาพในการลงทุนสูงกว่า

รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกปี 2559
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีสญ
ั ญาณการฟื น$ ตัวดีขึ $น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต 3.2%
ในขณะที*อตั ราเงินเฟ้ อทัว* ไปอยู่ที* 0.2% เพิ*มขึ $นจากปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อย เนื*องจากปั จจัยด้ านต้ นทุนเพิ*มขึ $นจาก
ราคานํ $ามันดิบและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที*เพิ*มขึ $น โดยภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 มี
อัตราการเติบโต 2.6%ตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภคเริ* มมีการฟื น$ ตัวขึ $น ส่วนหนึง* ได้ รับผลมาจากรายได้ ของเกษตรกร
ที*ปรั บตัวดีขึน$ ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวดีขึน$ หลังจากภาวะภัยแล้ งเริ* มคลี*คลาย ทําให้ กําลังซื $อของ
ผู้บริ โภคระดับล่างเพิ*มขึน$ อย่า งไรก็ ดี รั ฐบาลได้ เร่ งการใช้ จ่ ายของภาครั ฐ และทยอยออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆ อาทิ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี จากการท่องเที*ยวในประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครั ฐ ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ส่ง ผลให้ ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนทยอยฟื $น ตัว และปรั บ ตัวดี ขึน$ รวมถึ ง
มาตรการกระตุ้นการบริ โภคและการจับจ่ายใช้ สอยในช่วงปลายปี ทังการเพิ
$
*มเติมการลดหย่อนภาษี จากการ
ท่องเที*ยวในประเทศ และมาตรการ “ช้ อปช่วยชาติ” ส่งผลให้ ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 โดยเฉพาะ
ในไตรมาสสุดท้ ายของปี ขยายตัวเป็ นบวก
สําหรับปี 2559 พื $นที*ค้าปลีกประมาณ 2.1 แสนตารางเมตร ถูกเพิ*มเข้ าสูต่ ลาดพื $นที*ค้าปลีกในกรุ งเทพมหานคร
ส่งผลให้ อุปทานพื $นที*ค้าปลีกในกรุ งเทพมหานครและพื $นที*โดยรอบเพิ*มขึ $นสูร่ ะดับ 7.3 ล้ านตารางเมตร เพิ*มขึ $น
จากไตรมาสก่อน 1.8% และไตรมาสเดียวของปี ก่อน 3.2% พื $นที*ๆ เพิ*มขึ $นมาจากศูนย์การค้ าที*เปิ ดใหม่ในปี
2559 ได้ แก่ศนู ย์การค้ า โชว์ ดีซี ซึ*งตังอยู
$ ่บริ เวณพระราม 9 มีพื $นที*ประมาณ 2.27 แสนตารางเมตร ทังนี
$ $อุปทาน
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พื $นที*เช่าใหม่ในปี 2559 เกิดจากการปรับปรุงศูนย์การค้ าเดิมที*มีอยู่ และขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด แต่อปุ ทาน
การปล่อยเช่าพื $นที*ก็ยงั คงตํ*ากว่าในปี 2557 และ 2558 ประมาณ 3.8 และ 5.0 แสนตารางเมตรตามลําดับ โดย
ในช่วงหลายปี ที*ผ่านมา ฝ่ ายวิจยั คอลลิ
ค เออร์ ส อินเตอร์ เนชัน* แนล ประเทศไทยระบุ
ระบุว่า ศูนย์การค้ าใหม่ๆ ที*เปิ ด
ให้ บริ การจะพัฒนาเป็ นโครงการขนาดใหญ่ที*รวมบริ การและร้ านค้ าที*สามารถรองรับคนทุกเพศทุกวัยไว้ ในพื $นที*
เดียวกันขนาดพื $นที*จึงใหญ่มาก คอมมูนิตี $มอลล์มีพื $นที*รวมมากเป็ นลําดับที*สองเพราะการขยายตัวที*มากอย่าง
เห็นได้ ชดั ในช่วง 10 ปี ที*ผา่ นมาจนมีพื $นที*รวมมากกว่าซูเปอร์ สโตร์ มอลล์ ที*มีโครงการใหม่เพิ*มขึ $นน้ อยลง
โดยศูนย์การค้ ามีสดั ส่วนมากที*สดุ ในตลาดค้ าปลีก มีพื $นที*รวมประมาณ 4.5 ล้ านตารางเมตร ตามด้ วยห้ างค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 1.3 ล้ านตารางเมตรและศู
ารางเมตรและศูนย์การค้ าขนาดย่อม หรื อคอมมูนิตี $มอลล์ 1 ล้ าน
ตารางเมตรภาพรวมอัตราการเช่าพื $นที*ค้าปลีก (Occupancy Rate) อยู่ที* 93.1% โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ยังคงเชื*อมัน* ในตลาด ทําให้ อตั ราการเช่าเฉลีย* มีแนวโน้ มที*จะเพิ*มขึ $น
สําหรับอัตราการเช่า (Take-up
up Rate) ของอุตสาหกรรมค้ าปลีกในไตรมาส 4 ปี 2559 สูงถึงประมาณร้ อยละ
94.52เที
เทียบกับอุปทานที*เพิ*มเข้ ามาในช่วงเดียวกัน คิดเป็ นพื $นที*ประมาณ 6.9 ล้ านตารางเมตร โดยแบ่งเป็ นใน
พื $นที*เขตเมืองร้ อยละ 93.34หรื
หรื อประมาณ 1.4 ล้ านตารางเมตร ในพื $นที*เขตเมืองรอบนอกร้ อยละ 95.24 หรื อ
ประมาณ 2.0 ล้ านตารางเมตร และในพื $นที*เขตชานเมือง มีอตั ราการเช่าประมาณร้ อยละ 94.60 คิดเป็ นพื $นที*
ประมาณ 3.5 ล้ านตารางเมตร ดังแสดงรายละเอียดในแผนภาพแสดงพื $นที*ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครด้ านล่าง
แผนภาพแสดงพืน3 ที'ค้าปลีกในกรุ งเทพมหานคร ณ ไตรมาส 4 ปี 2559

ที*มา: บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)) จํากัด (CBRE)

สําหรับโครงการค้ าปลีกใหม่ที*กําลังก่อสร้ างและมีกําหนดแล้ วเสร็ จในช่วง 1 – 3 ปี ข้ างหน้ าส่วนใหญ่เป็ น
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที*อยู่ชานเมือง หรื อว่าเมืองชันนอกในขณะที
$
*คอมมูนิตี $มอลล์ลดลง โดยมีพื $นที*ค้าปลีกอีก
มากกว่า 7.2 แสนตารางเมตรที
ตารางเมตรที*กําลังก่อสร้ างและมีกําหนดสร้ างเสร็ จในช่วงปี พ.ศ.2560
พ 2560 – 2561 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้ าปลีกที*มีรูปแบบของโครงการพื $นที*ค้าปลีกหลากหลายมีความพยายามในการขยายหรื อเพิ*มจํานวนสาขา
โครงการค้ าปลีกของตนเองในทุกรู ปแบบโดยเฉพาะในกลุม่ ของพื $นที*ค้าปลีกขนาดเล็
ขนาดเล็ก เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ต และ
ร้ านสะดวกซื $อโดยรู ปแบบที*เป็ นที*นิยมในช่วง 1 – 2 ปี ที*ผ่านมา และคาดว่าจะได้ รับความสนใจต่อไปคือ
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดเล็กและร้ านสะดวกซื $อในศูนย์บริ การนํ $ามันเพื*อรองรับกําลังซื $อของคนที*เดินทางและคนใน
ชุมชนโดยรอบโดยสังเกตได้ จากแต่ละผู้ให้
ให้ บริ การปั• มนํ $ามันจะมีพนั ธมิตรหรื อว่าร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจค้ า
ปลีกในการเปิ ดซูเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดเล็กหรื อร้ านสะดวกซื $อในศูนย์บริ การนํ $ามันของตนเอง
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แผนภาพแสดงอุปทานการปล่ อยเช่ า, ปริมาณการเช่ าพืน3 ที'ค้าปลีก และอัตราการเช่ าพืน3 ที'ค้าปลีกใน
กรุ งเทพมหานคร ณ ไตรมาส 4 ปี 2559

ที*มา: บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)) จํากัด (CBRE)

ในส่วนของอัตราค่าเช่าพื $นที*เฉลีย* ของทุกพื $นที*ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ไม่แตกต่าง
จากไตรมาสก่อนของปี เดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงการใหม่ที*เปิ ดบริ การในปี 2558 นัน$ พบว่ามีอตั ราค่าเช่าพื $นที*
สูง กว่า โครงการที* เ ปิ ดบริ ก ารในพื น$ ที*เ ดี ย วกัน รวมถึ งโครงการศู
ง โครงการศูน ย์ ก ารค้ า ที* อ ยู่บ ริ เวณในเมื อ ง โดยเฉพาะ
ศูนย์การค้ าซึง* อยูบ่ ริ เวณแนวรถไฟฟ้ าบีทีเอส ซึง* จะมีอตั ราค่าเช่าพื $นที*ในอัตราที*สงู ทังนี
$ $อัตราค่าเช่าพื $นที*เฉลี*ยใน
ปี 2560 อาจจะสูงขึ $นอย่างต่อเนื*อง โดยเพิ*มขึ $นจากปี 2559 ประมาณ 3 – 5% ซึ*งแบรนด์สินค้ าต่างประเทศและ
แบรนด์สินค้ าของไทยจะเพิ*มขึ $นจากการขยายสาขาไปทัว* ประเทศตามภาวะกําลังซื $อของคนไทย อย่างไรก็ตาม
ยังคงตํ*ากว่าความคาดหวังของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มคนที*มีรายได้ ปานกลางในช่วงปี ดังกล่าวร้ านอาหารใน
ศูนย์การค้ าจึงมุ้งเน้ นไปที*กลุม่ ลูกค้ าที*มีรายได้ น้อยถึงปานกลาง
ปาน
แต่ปัจจุบนั เจ้ าของโครงการค้ าปลีกมุง่ ไปที*การจัดการด้ าน Place making และกรุงเทพมหานครยั
มหานครยังกลายเป็ นเมือง
ที*โดดเด่นเรื* องอาหาร เจ้ าของโครงการค้ าปลีกจะยังคงให้ ความสําคัญกับการสร้ างโครงการให้ เป็ นจุดหมาย
ปลายทางสําหรับลูกค้ าที*จะเข้ ามาใช้ บริ การ (Place making) ซึ*งเป็ นประสบการณ์ ที*การซื $อขายออนไลน์
$
ไม่
สามารถให้ ได้ การแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึนและโครงการที
$
$นและโครงการที
*มีความเข้ มแข็งมากที*สดุ ในแต่ละพื $นที
$ *เท่านันที
$ *
จะสามารถเติบโตต่อไปได้ การขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื* องดื*มมีสว่ นอย่างมากในการสนับสนุนในเรื* องนี $
จากการที*กรุงเทพหานครสร้
สร้ างชื*อเสียงในฐานะเมืองที*มีความโดดเด่นเรื* องอาหารควบคู่ไปกับการเป็ นศูนย์กลาง
การค้ าปลีกระดับลักซ์ชวั รี* อย่างเช่นร้ านอาหารชันนํ
$ าที*ติดอันดับ ‘50 ร้ านอาหารที*ดีสดุ ในโลกประจําปี 2559
สํา หรั บสภาวะตลาดปั จ จุบัน ผู้ป ระกอบการศูนย์ การค้ าและห้ า งสรรพสิน ค้ า ได้ เผชิ ญ กับ ความท้ า ทายจาก
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคที*เน้ นความสะดวกรวดเร็ ว อีกทังการเติ
$
บโตของตลาดสินค้ าออนไลน์
(Online Shopping) และร้ านไดรฟ์ -ทรู (Drive Through) ที*ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ ความถี*ในการใช้
นการใ บริ การ
ห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าน้ อยลง ปั จจัยเหล่านี $จึงเพิ*มความท้ าทายให้ กบั ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและ
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ห้ างสรรพสินค้ า ในการดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ ซึ*งผู้ประกอบการต้ องปรับเปลี*ยนแผนกลยุทธ์ ในรู ปแบบ
ใหม่ๆ และพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื*อง
แผนภาพแสดงค่ าเฉลี'ยอัตราค่ าเช่ าพืน3 ที'ค้าปลีกในกรุ งเทพมหานคร
แผนภาพแสดงค่
ณ ไตรมาส 4 ปี 2559

ที*มา: บริ ษัท คอลลิเออร์ สอินเตอร์ เนชัน* แนล ประเทศไทย

รายงานภาวะอุ
ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอาคารสํานักงานกรุ งเทพฯ ปี 2559
ตลาดอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครในปี 2559 ที*ผ่านมามีอตั ราการเช่าพื $นที*สงู ที*สดุ เมื*อเทียบกับในช่วง
หลายปี ผ่านมา จะพบว่าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 อัตราการเช่ารวมเฉลี*ยเพิ*มขึ $นร้ อยละ 2 จากช่วงเดียวกันในปี
ก่อนหน้ า โดย ณ สิ $นปี อัตราการเช่าเฉลี*ยของทังอุ
$ ตสาหกรรมปิ ดอยู่ที*ร้อยละ 92 ในขณะที*อปุ ทานด้ านพื $นที
$ *ให้
เช่า ลดลงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 0.6 จากช่วงด้ วยกันของปี ก่อนหน้ า มาอยู่ที*ประมาณ 8.41 ล้ านตารางเมตร
โดยรายละเอียดอุปทานปั จจุบนั และอุปทานสํานักงานให้ เช่าในอนาคต อัตราการเช่าเฉลี*ยและราคาค่าเช่าเฉลี*ย
แบ่งตามเกรดของอาคารเป็ นดังนี $
อุปทานอาคารสํานักงาน
อุปทานโดยรวมสําหรับอาคารสํานักงานในช่
งาน วงปี 2559 ที*ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงครึ* งปี หลัง อุปทานพื*นที*เช่า
โดยรวมลดลงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า คิดเป็ นพื $นที*ประมาณ 8.41 ล้ าน
ตารางเมตร เนื*องมาจากอาคารสํานักงานบางแห่งมีการปิ ดปรับปรุงอาคาร และมี
และมีการนําพื $นที*บางส่วนกลับไปใช้
ประโยชน์เองโดยเจ้ าของอาคาร ในขณะที*พื $นที*สาํ นักงานให้ เช่าที*เพิ*มเข้ ามาในอุตสาหกรรมมีเพียงโครงการใหม่
ในพื $นที*พระราม 4 -รัรัชดาภิเษก เช่น โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ทําให้ มีอปุ ทานในไตรมาส 4 ปี 2559 เพิ*มเข้ า
มาประมาณ 48,000 ตารางเมตร
งเมตร ดังแสดงในแผนภาพด้ านล่าง
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แผนภาพแสดงจํ
แสดงจํานวนพืน3 ที'ของตลาดอาคารสํานักงาน กรุ งเทพมหานคร

และจากแผนภาพข้ างต้ นจะเห็นว่าพื $นที*อาคารสํานักงานให้ เช่าที*จะเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมหรื อเป็ นอุปทานส่วนเพิ*มที*
จะเข้ ามาในช่วง 3 – 4 ปี จะมีเข้ ามาอีกประมาณ 1.55 ล้ านตารางเมตร โดยปั จจุบนั โครงการสํานักงานให้ เช่า
ข้ างต้ นอยูร่ ะหว่างก่อสร้ างซึง* คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในช่วงปี 2560 ถึง 2562 ประมาณ 0.91, 0.17 และ 0.47 ล้ าน
ตารางเมตร ตามลําดับ
อัตราการเช่าพื $นที*สาํ นักงาน
สําหรับพิจารณาในแง่ของอัตราการเช่าพื $นที*สาํ นักงานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า พบว่าอัตราการเช่าพื $นที*เฉลีย* เพิ*มขึ $นร้ อยละ 2 มาปิ ดอยูท่ ี*ประมาณร้ อยละ 92 โดยอาคารเกรดเอ
มีอตั ราการเพิ*มขึ $นของอัตราการเช่าประมาณร้ อยละ 1 จากร้ อยละ 91 มาปิ ดที*ร้อยละ 92 ณ สิ $นปี 2559 ในขณะ
ที*อาคารเกรดบี มีการเติบโตของอัตราการเช่าที*มากถึงร้ อยละ 3 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รา
การเช่าเฉลีย* ประมาณร้ อยละ 90 เป็ นผลมาจากอาคารสํานักงานเกรดเอแห่งใหม่มีผ้ เู ช่าพื $นที*แล้ วเต็มจํานวน และ
กลุม่ บริ ษัทขนาดเล็
ทขนาดเล็กได้ ขยายกิจการโดยการเช่าพื $นที*อาคารสํานักงานเกรดบีเพิ*มสูงขึ $น ดังแสดงในแผนภาพอัตรา
การเช่ารวมเฉลีย* ในเขตพื $นที*กรุงเทพมหานครด้ านล่าง
แผนภาพแสดงอุปทานพืน3 ที'สาํ นักงานให้ เช่ าตัง3 แต่ ปี 2556 - 2559
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แผนภาพแสดงอัตราการเช่ ารวมเฉลื'ยทุกพืน3 ที'ในเขตกรุ งเทพมหานคร

หากพิจารณาอัตราการเช่าเฉลีย* ของอาคารสํานักงานในแง่พื $นที*ในเขตกรุงเทพมหานคร พื $นที*สาํ นักงานให้ เกรดเอ
มีอตั ราการเช่าเฉลี*ยตังแต่
$ ร้อยละ 89 ถึงร้ อยละ 97 ซึ*งในเขตที*มีอตั ราการเช่าสูงที*สดุ จะเป็ น เขตนนทบุรีที*เป็ น
นอกเขต CBD และรองลงมาจะเป็ นพื $นที*เพลินจิต-ชิชิดลม และพหลโยธินตามลําดับ และสําหรับพื $นที*สาํ นักงานให้
เช่าเกรดบี มีอตั ราการเช่าเฉลีย* ตังแต่
$ ร้อยละ 87 ถึงร้ อยละ 95 และในพื $นที*ที*มีอตั ราเช่าสูงสุดสําหรับออฟฟิ
ออ ศเกรด
บีจะเป็ นพื $นที*พหลโยธิน โดยมีอตั ราการเช่าเฉลี*ยที*ร้อยละ 95 รองลงมาเป็ นพื $นที* รัชดาภิเษก สีลม-สาทร
ม
และ
ธนบุรีตามลําดับ ซึง* รายละเอียดจะเป็ นไปตามแผนภาพดังแสดง
แผนภาพแสดงอัตราการเช่ าเฉลี'ยและอัตราพืน3 ที'ว่างแบ่ งตามพืน3 ที'ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(สํานักงานเกรด เอ)
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แผนภาพแสดงอัตราการเช่ าเฉลี'ยและอัตราพืน3 ที'ว่างแบ่ งตามพืน3 ที'ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(สํานักงานเกรด บี)

ราคาค่าเช่าพื $นที*สาํ นักงาน
สําหรับราคาค่าเช่าอาคารสํานักงานให้ เช่าเฉลีย* ทุกเกรดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ที*ผา่ นมา เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า ราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรเพิ*มขึ $นประมาณร้ อยละ 4 หรื อประมาณ 21 บาท/ตารางเมตร/เดือน
มาปี อยู่ที*ประมาณ 588 บาท/ตารางเมตร
บาท ตารางเมตร โดยพื $นที*สขุ มุ วิทที*เปิ ดตัวใหม่จะมีราคาค่าเช่าเฉลี*ยสูงถึง 820 บาท/
ตารางเมตร/เดื
เดือน และถ้ ามองในแง่
มองในแง่เกรดของอาคาร อาคารสํานักงานให้ เช่าเกรดเอ จะมีการปรับตัวของราคาค่า
เช่าเฉลีย* สูงถึงร้ อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ทําให้ ราคาค่าเช่าเฉลีย* ปิ ดที* 622 บาท/ตารางเมตร/เดือน
ในขณะที*อาคารสํานักงานให้ เช่าเกรดบี ปรับเพิมขึ $นประมาณร้ อยละ 3 ค่าเช่าเฉลี*ยประมาณ 457 บาท/ตาราง
เมตร/เดื
เดือน ดังแสดงในแผนภาพด้ านล่าง
กรณีใช้ พื $นที*เป็ นเกณฑ์ ราคาค่าเช่าสํานักงานในพื $นที* เพลินจิต-ชิชิดลม จะมีค่าเช่าเฉลี*ยสูงสุดที* 847 บาท/ตาราง
เมตร/เดื
เดือน รองลงมาคือพื $นที*สลี ม-สาทร,
ม
สุขมุ วิท, พญาไท, พหลโยธิน และนนทบุรี โดยมีค่าเช่าเฉลี*ยเป็ น 736,
686, 679, 617, 553 และ 508 บาท/ตารางเมตร/เดื
เดือน โดยรายละเอียดจะเป็ นดังแผนภาพแสดงราคาค่าเช่ารวม
เฉลีย*
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แผนภาพแสดงราคาค่ าเช่ ารวมเฉลื'ยทุกพืน3 ที'ในเขตกรุ งเทพมหานคร

หากพิจารณาโดยใช้ คณ
ุ ภาพของอาคารเป็ นเกณฑ์ ซึ*งแบ่งเป็ นเกรดเอ และเกรดบี รายละเอียดราคาค่าเช่าราย
พื $นที*และราค่าเช่าเฉลีย* จะเป็ นดังแผนภาพแสดงราคาค่าเช่าแบ่งตามคุณภาพของอาคารดังแสดง
แผนภาพแสดงราคาค่ าเช่ ารวมเฉลื'ยแบ่ งพืน3 ที'ในเขตกรุ งเทพมหานคร

แผนภาพแสดงราคาค่ าเช่ าเฉลื'ย(สํสํานักงานเกรดเอ)
งานเกรดเอ

แผนภาพแสดงราคาค่ าเช่ าเฉลื'ย(สํานักงานเกรดบี)
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ปั จจัยความเสี'ยง
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสีย* ง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที*ระบุไว้ ในโครงการฉบับ
นี $อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ*งปั จจัยความเสีย* งดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี $ก่อนการตัดสินใจในการซื $อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี $แสดงถึงปั จจัยความเสี*ยงที*มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสีย* งที*ปรากฏในโครงการฉบับนี $แล้ วยังอาจมีปัจจัย
ความเสีย* งอื*นๆ ซึง* กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี $หรื อเป็ นความเสีย* งที*กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี $ว่าไม่
เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสีย* งดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสีย* งที*มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
$ $ ความเสี*ยง
ทังหลายที
$
*ปรากฏในโครงการฉบับนี $และความเสี*ยงที*อาจมีขึ $นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คํา อธิ บ ายเกี* ย วกับ แนวทางการบริ ห ารเพื* อ ลดความเสี*ย ง มาตรการในการป้ องกัน ความเสี*ย ง และ/หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี*ยงข้ อใดข้ อหนึ*งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุน
รวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสี*ยงตามที*กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั$
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อ
ยืนยันว่าความเสีย* งต่างๆ ตามที*ระบุในโครงการฉบับนี $จะลดลงหรื อทําให้ หมดไป
ทังนี
$ $ เนื*องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสี*ยงยังขึ $นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที*อยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมข้ อความในลักษณะที*เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที*ปรากฏในรายละเอียดของโครงการฉบับนี $ เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื*อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์
ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
$ “ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี*ยวกับ
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี*ยนแปลงของกฎหมายที*เกี*ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัท
จัดการกองทุน เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ที*ปรึ กษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลใดๆ และมิได้ เป็ นการรับรองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการ
รับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิ
$ ได้ เป็ นการรับประกัน และ/หรื อ รับรองว่า
ผลการดําเนินงานจริ งที*จะเกิดขึ $นในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี $ ผลการ
ดําเนินงานที*เกิดขึ $นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี $ที*อ้างถึงหรื อเกี*ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที*รวบรวมมา
จากข้ อมูลที*มีการเปิ ดเผยหรื อจากสิง* พิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื*นๆ โดยที*กองทุน
รวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื*องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังที*จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน$ นอกจากนัน$ ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ*าลงหรื อสูงขึ $น หรื อผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน$ ผู้ที*ประสงค์จะซื $อ
หน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาที*ปรึ กษาที*เกี*ยวข้ องเพื*อขอคําปรึ กษาเกี*ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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(ก)
1)

ความเสี'ยงที'เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความเสี'ยงของผลประกอบการของกองทุ นรวมขึน3 อยู่กับความสามารถของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตังให้
$ บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดย บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะมีหน้ าที*
ต่า งๆ เกี* ย วกับ การบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิน ที* ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ตามที* ก องทุน รวมจะ
มอบหมายให้ รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจ
ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้เช่าพื $นที*ศนู ย์การค้ า และสํานักงานรายใหม่หรื อการต่อ
สัญญาเช่ าพื น$ ที*แ ละสัญญาบริ การกับ ผู้เ ช่าพื น$ ที* ปัจจุบัน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริ มการขาย การบํารุงรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกให้ อยู่ใน
สภาพที*ดีและเหมาะแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริ หารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัท เซ็นทรั ล พัฒนา จํากัด (มหาชน)ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที*ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เนื*องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึง* แม้ วา่ กองทุนรวมได้ กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไว้ เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตังบุ
$ คคลอื*น
เพื*อทําหน้ าที*บริ หารทรัพย์ สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หาร
จัดการของ บริ ษั ท เซ็ นทรั ล พัฒ นา จํ ากัด (มหาชน)ซึ*งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม

2)

ความเสี'ยงที'เกิดขึน3 จากการชําระหนีจ3 ากคู่สัญญาที'เกี'ยวข้ อง
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการของกองทุนรวมตามที*กําหนดไว้ ในโครงการรวมถึงสัญญา
ต่างๆ ที*เกี*ยวข้ อง กองทุนรวมมีความเสี*ยงที*จะได้ รับผลกระทบจากภาวะตกตํ*าทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจโดยทัว* ไปซึ*งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ ออัตราดอกเบี $ยอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราราคาเครื* อง
อุป โภคและบริ โ ภคราคาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ละนโยบายทางการเงิ น และการคลังของรั ฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการอื*นซึ*งมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนินงานสถานะ
ทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวมตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคซึ*ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

3)

ความเสี'ยงจากการที'ค่ ูสัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาเข่า และ/
หรื อเช่าช่วงที*ดินและอาคารบางส่วน สัญญาซื $อขายทรัพย์สิน (เฟอร์ นิเจอร์ และเครื* องอุปกรณ์)
และสัญญาตกลงกระทําการเพื*อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที*เกี*ยวข้ อง
กับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที*เกี*ยวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่างๆ
ที*เกี*ยวเนื*องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื*อประโยชน์ในการ
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จัดหาจัด หาผลประโยชน์ ในอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพื*อให้ ใ ห้
คูส่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์
ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี $ แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิที*จะบอก
เลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที*ชําระไปแล้ วก็ตาม
แต่เหตุการณ์ที*คสู่ ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการ
กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที*กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้
เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกําหนด หรื อในกรณีที*ค่สู ญ
ั ญา
ปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงื*อนไขตามสัญญาที*เกี*ยวข้ องแล้ วคู่สญ
ั ญาอาจไม่ชําระค่าเสียหาย
ตามที*กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน$ กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื* องดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที*เกี*ยวข้ อง ซึง* การดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที*กองทุนรวมจะ
ได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากนี $ ผลแห่งคดีขึ $นอยู่กบั ดุลพินิจ
ของศาลที*เกี*ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่
สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี*ยงที*จะไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที*คาดการณ์ไว้
4)

ความเสี'ยงจากการที'ผลการดําเนิ น งานที' แท้ จริ งและทรั พย์ สิน ของ กองทุ น รวมอาจ
แตกต่ างจากประมาณการที'ได้ ระบุไว้
การประมาณการซึ*งอาจเกิ ดขึน$ จริ งหรื อไม่ก็ไ ด้ เช่นการประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนรวมขึ $นอยูก่ บั ข้ อสมมติฐานหลายข้ อซึง* อาจเปลี*ยนแปลงได้ ซึ*งสมมติฐานเหล่านี $มีความ
ไม่แน่นอนและอยูเ่ หนือการควบคุมของกองทุนรวม เช่น การลดลงของการครอบครองพื $นที* และ
อัต ราค่าเช่ าที* ลดลง การผิ ดสัญญาการชํ า ระค่าเช่ าของผู้เ ช่า เป็ นต้ น ซึ*ง ปั จ จัย เหล่า นีอ$ าจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตามได้ มีการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของประมาณการดังกล่าวประจํางวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 – 31 มีนาคมพ.ศ. 2558
เพื*อศึกษาผลกระทบจากการแปรผันของความสามารถในการปรับขึ $นค่าเช่าและค่าบริ การ และ
อัตราการเช่าพื $นที*ของผู้เช่าที*มีต่อเงินปั นผลต่อหน่วย ซึ*งจากผลการศึกษาพบว่า เงินปั นผลต่อ
หน่วยที*ผ้ ถู ือหน่วยจะได้ รับในกรณีเลวร้ ายที*สดุ (Worst Case) แตกต่างจากเงินปั นผลต่อหน่วย
ที*ผ้ หู น่วยจะได้ รับในกรณีฐาน (Base Case) น้ อยกว่าร้ อยละ 5.0 ซึ*งน่าจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที*
ยอมรับได้ ทังนี
$ $ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ*มเติมได้ จากภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

5)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุ นรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้ าที*ของ บริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน)ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะ
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ลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ยังอาจเกิ ดขึ $นได้ เนื*องจากบริ ษัท
เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ยังคงทําหน้ าที*ในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้ า และอาคารสํานักงานแห่งอื*นๆ นอกเหนือจากโครงการที*กองทุนเข้ าลงทุน ตามที*
เปิ ดเผยในโครงการ
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพื $นที*ศนู ย์การค้ า และสํานักงานที*แตกต่างกันในการ
เลือกสถานที*เช่า เช่น สถานที*ตัง$ สิ*งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการ
เดินทาง และความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าพื $นที*จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทําการ
เช่าพื $นที*ศูนย์การค้ า และอาคารสํานักงานแห่งใด นอกจากนี $ ทางกองทุนรวมได้ ว่าจ้ างบริ ษัท
เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ให้ บริ หารทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะลงทุนผ่านโครงสร้ างสัญญา
ที*จะสร้ างแรงจูงใจให้ บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) สร้ างผลกําไรให้ แก่กองทุนรวม
อย่างต่อเนื*อง ซึง* ช่วยลดความเสีย* งที*เกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
บริ ษัทจัดการได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ซึ*งมีรายละเอียดตามโครงการที*ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ ว ข้ อมูลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ*งผู้จัดการ
กองทุนสามารถเปลีย* นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี $
กรณีที*อัตราการปล่อยเช่าเฉลี*ย (Occupancy Rate) ในอสังหาริ มทรัพย์ ที*กองทุนรวม
ลงทุนลดลงตํ*ากว่าร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่อเนื*องกันเกินกว่า 3 เดือน บริ ษัทจัดการ
อาจเสนอให้ ที*ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี $ได้
และหากที*ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ*งหนึ*งของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของกองทุ
$
นรวมให้ มีการเลิกสัญญาฉบับนี $
ทังนี
$ $ อัตราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ให้ คิดคํานวณจากจํานวนพื $นที*ที*ปล่อยเช่าจริ ง
หารด้ วยพื $นที*ที*สามารถปล่อยให้ เช่าได้ ทงหมด
ั$
(Net Leasable Area) โดยจํานวนพื $นที*ที*ปล่อย
ให้ เช่าได้ ทงหมดไม่
ั$
รวมถึงพื $นที*สว่ นกลาง (Common Area) พื $นที*จดั การประชุม (Convention
Centre) พืน$ ที* ที*ไ ม่สามารถปล่อยให้ เช่ าได้ ในขณะใดขณะหนึ*ง เนื*อ งจากเหตุสุด วิสยั หรื อ
เนื*องจากการซ่อมแซม ตกต่าง พิ $นที*ดงั กล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน (monthly
Report) ในการคํานวณอัตราการปล่อยเช่าดังกล่าว
6)

ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับ
ใหม่ หรื อมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื $อหาสาระที*จะมีการเปลีย* นแปลงในมาตรฐานทาง
บัญ ชี ไ ม่ อ าจคาดหมายได้ ผู้ จั ด การกองทุ น รวมไม่ ส ามารถประเมิ น ผลกระทบจากการ
เปลี*ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทังไม่
$ สามารถประกันได้ ว่าการเปลี*ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
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7)

ความเสี'ยงที'อาจเกิดขึน3 จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณี ที*กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงิ นตามหลักเกณฑ์ ที*กําหนดไว้ ในโครงการ
กองทุนรวมอาจมีความเสีย* งที*อาจเกิดขึ $นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื*องจากการเปลีย* นแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี $ยและความสามารถในการชําระหนี $ของคู่สญ
ั ญาที*เกี*ยวข้ องซึ*ง
อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี*ยงที*จะมีความสามารถในการชํ าระคืนเงินต้ นและดอกเบีย$
ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน ทัง$ นี $ กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื*อลดความเสี*ยง
ดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสี*ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย$ หรื อการขอขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี $ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะ
คํานึงถึงข้ อกําหนดตามกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง และประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

(ข)

ความเสี'ยงที'เกี'ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1)

ความเสี'ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปั จจัย มหภาคอื'นๆ
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที*กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสีย* งจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ และอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี*ย นแปลงของระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวม
นอกจากนี ศ$ ูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงานอาจได้ รั บผลกระทบจากการเปลี*ยนแปลงจาก
ปั จจัยมหภาคอื*นๆ เช่น การวางผังเมือง การเปลี*ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากร หรื อการ
โยกย้ ายของชุมชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังซื $อ หรื อปริ มาณผู้มาจับจ่ายในศูนย์การค้ า
หรื อปริ มาณความต้ องการพื $นที*ในอาคารสํานักงานได้

2)

ความเสี'ยงที'เกิดขึน3 เมื'อต้ องมีการปรับปรุ งซ่ อมแซมศูนย์ การค้ า
ศูนย์การค้ าแต่ละแห่งจะต้ องซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์การค้ าให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ อง
กับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกค้ าอยูเ่ สมอ เพื*อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การใน
ศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื*อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อ การซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่
ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณี ที*เป็ นการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมใหญ่ซงึ* เป็ นการปรับปรุงเพื*อเปลีย* นแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในศูนย์การค้ า
หรื อเป็ นการเปลีย* นงานระบบสําคัญของศูนย์การค้ า ซึ*งปกติจะดําเนินการทุกๆ 10 - 15 ปี และ
โดยทัว* ไปศูนย์การค้ าจะไม่มีการหยุดดําเนินการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนันๆ
$ การปรับปรุงจะ
ดําเนินการเป็ นส่วนๆ เฉพาะพืน$ ที*ที*ต้องการปรั บปรุ งเท่านัน$ ดังนัน$ ผลกระทบต่อรายได้ ของ
กองทุน รวมจะเกิ ด ขึน$ เฉพาะบริ เ วณพื น$ ที* ที* มี ก ารปรั บ ปรุ ง เว้ น แต่ หากพิ จ ารณาว่า การปิ ด
ศูนย์การค้ าเพื*อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็ นประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ น
ส่วนๆ
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง$ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (บริ ษัท เซ็นทรัล
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พัฒนา จํากัด (มหาชน)) จะมีการวางแผนเพื*อให้ เกิดผลกระทบต่อร้ านค้ า และ ลูกค้ าน้ อยที*สดุ
และจะต้ องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที*ได้ รับทุกครัง$ ก่อนดําเนินการ ทังนี
$ $ การ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมใหญ่ ถื อ เป็ นสิ* ง ที* จํ า เป็ นในการประกอบธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้ า เพื* อ รั ก ษา
ภาพลักษณ์ความทันสมัย และสอดคล้ องกับการเปลีย* นแปลงของภาวะตลาดอยูต่ ลอดเวลา เพื*อ
สร้ างความน่าสนใจของศูนย์การค้ า และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อันจะเป็ นการเพิ*ม
จํานวนลูกค้ า ซึ*งก็หมายถึงการรักษาและเพิ*มรายได้ และกระแสเงินสดให้ กับกองทุนรวมได้ ใน
ระยะยาว
3)

ความเสี'ยงจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่า ส่งผลกระทบถึงการชําระค่าเช่า การต่อสัญญาเช่า
หรื อการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด ซึง* ล้ วนแต่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุน
รวมทังสิ
$ $น
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
ปรับเปลี*ยนร้ านค้ าในศูนย์การค้ าได้ นอกจากนี $ การทําสัญญาเช่าทุกสัญญาจะมีการเรี ยกเก็บ
เงินประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่า 3 - 6 เดือน ซึง* สามารถใช้ นํามาชดเชยเป็ นรายได้ ของ
กองทุนรวมในกรณีที*ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนันๆ
$ ได้

4)

ความเสี'ยงจากการสูญเสียผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants)
การมี ผ้ ูเ ช่ า หลัก เป็ นปั จ จัย หนึ*ง ในการดึง ดูด ลูก ค้ า เพื* อ ให้ ม าซื อ$ สิน ค้ าและใช้ บ ริ ก ารภายใน
ศูนย์การค้ า เช่น การมีห้างสรรพสินค้ า หรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทํา
ให้ ความน่าสนใจของศูนย์การค้ าลดลงและปริ มาณผู้ซื $อสินค้ าและใช้ บริ การลดน้ อยลง และอาจ
มีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื $นที*ของผู้เช่าประเภทอื*นๆ และรายได้ ค่าเช่า
ของศูนย์การค้ าด้ วย

5)

ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
ศูนย์การค้ าที*กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี*ยนแปลงของรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตที*เกี*ยวกับความต้ องการซื $อสินค้ าหรื อรู ปแบบการเลือกซื $อสินค้ าซึ*งอาจมีผลกระทบ
ต่อจํานวนลูกค้ าที*มาซื $อสินค้ าหรื อใช้ บริ การในศูนย์การค้ าหากศูนย์การค้ าไม่สามารถปรับปรุ ง
เปลีย* นแปลงรู ปแบบร้ านค้ าหรื อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้ าได้ ทนั ต่อการเปลี*ยนแปลงดังกล่าว
ดังนันศู
$ นย์การค้ าที*จะประสบความสําเร็ จในระยะยาว ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องมีความ
เข้ าใจในเรื* องของรู ปแบบการใช้ ชีวิตและการเปลี*ยนแปลงของธุรกิจศูนย์การค้ าและตลาดค้ า
ปลีกเป็ นอย่างดี และต้ องดําเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมศูนย์การค้ าให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที*เปลีย* นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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6)

(ค)

ความเสี'ยงจากการแข่ งขันที'สูงขึน3
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การ
เพิ*มขึ $นของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดที*จะส่งผลให้ อุปทานของตลาดเพิ*มขึ $น ทําให้ มีการ
แข่งขันสูงขึ $น

ความเสี'ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1)

ความเสี'ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกบริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูล
รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั $ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที*เกี*ยวข้ อง (Due Diligence)
ประกอบกับ การศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรั พ ย์ สิ น โดยที* ป รึ ก ษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์ที*ได้ จดั ทําขึ $นจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครัง$ แรกอย่างเต็มที*ตามมาตรฐานวิชาชีพของที*ปรึ กษานันๆ
$ อย่างไรก็ตาม การกระทํา
ดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความ
บกพร่ อง ที*อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรั บปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา
รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ โดยที*ปรึกษากฎหมาย และรายงานการ
ตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกที*บริ ษัทจัดการใช้ เป็ นพื $นฐานใน
การประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื*องจากความ
บกพร่ อ งบางอย่างของอสังหาริ มทรั พย์ อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่ส ามารถตรวจพบได้
เนื*องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการที*ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัย
อื*นๆ ที*เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
$ ้ ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนันแล้
$ ว ทรัพย์สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ที*เกี*ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึง* การศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที*เกี*ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ*งอาจจะ
ส่งผลให้ เ กิ ดภาระค่าใช้ จ่ายที* เกิ นกว่าที* บริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ก่อนการลงทุนหรื อ
ก่อ ให้ เกิ ด หน้ า ที* ที* ต้อ งปฏิบัติ ต ามข้ อ ผูกพัน ที* เกี* ย วกับ การละเมิ ดกฎข้ อบัง คับดัง กล่า วที* ถูก
กําหนดโดยหน่วยราชการที*เกี*ยวข้ อง

2)

ความเสี'ยงอัน เป็ นผลกระทบจากความเสียหายที'เกิดขึน3 ในพืน3 ที'ท' ีกองทุ น รวมไม่ ได้
ลงทุน
เนื*องจากการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนในพื $นที*ของอาคารศูนย์การค้ าบางส่วน เช่น
การลงทุนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า
และศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ กองทุน รวมไม่ไ ด้ ล งทุน ในพื น$ ที* ที* เ ป็ นส่ว นของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล และ/หรื อห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ เป็ นผู้จัดหา
ประกันภัยรวมถึงใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องสําหรั บการคุ้มครองความเสียหายที*อาจจะเกิดขึ $นในพื $นที*
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ดังกล่าว ดังนัน$ ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ส่วนของห้ างสรรพสินค้ าซึ*งเป็ นพื $นที*ที*ติดกันกับ
พื $นที*ที*กองทุนรวมลงทุน ความเสียหายดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในการจัดหา
รายได้ รวมถึงการให้ เช่าพื $นที* การให้ บริ การของกองทุนรวมได้ ซึ*งกรณีเช่นนี $ ถึงแม้ กองทุนรวม
จะได้ จดั ให้ มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้ วก็ตาม แต่
กองทุนรวมอาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเนื*องจากการประกันภัย
ดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะแต่ความเสียหายที*กระทบกับทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมลงทุนเท่านัน$
3)

ความเสี'ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิ จของกองทุน รวมมีความเสี*ยงด้ า นการดําเนินการและการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรก เนื*องจากแม้ ว่ากองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัย
ในทรั พย์ สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั ง$ แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ*งจะเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายที*เกี*ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที*
คุ้มครองความเสีย* งบางประเภทที*อาจเกิดขึ $นได้ หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
ได้ แต่อัตราเบี $ยประกันอาจไม่ค้ ุมกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จที*กองทุนรวมอาจได้ รับ เช่น
ความสูญเสียจากสงคราม หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น หรื อกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามที*ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที*เกี*ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
$
อบางส่วน หรื ออาจเกิด
ความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที*ไม่ใช่ความผิด
ของกองทุนรวม ดังนัน$ กองทุนรวมอาจมี ความเสี*ยงจากความสูญเสียทางการเงิ นเมื* อเกิ ด
เหตุการณ์ ร้ายแรงที*กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่
สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึง* อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที*
ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิน การให้ ก องทุนรวมเป็ นผู้รั บ ผลประโยชน์ ภ ายใต้ ก าร
ประกันภัยที*มีอยูเ่ ดิมของทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรก เพื*อให้ กองทุนรวมได้ รับการ
ประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี*ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สิน
สํา หรั บความเสี*ย งทุกประเภท กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับ ผลประโยชน์ แ ต่เ พีย งผู้เ ดีย ว โดยจะ
กําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ*ากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ที*ไม่รวมค่าที*ดิน
และฐานราก ซึง* ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที*จะ
มีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึง* บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํ*ากว่ามูลค่า
ทดแทน (Replacement Cost) ที*ไม่รวมค่าที*ดินและฐานรากตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ ว่าอายุ
ของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื*องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวน่าจะ
เพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
$
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที*สามที*ได้ รับความเสียหายจะเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที*กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที*การ
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ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)กองทุนรวมจะกําหนดวงเงินเอา
ประกันที*กองทุนรวมเห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ ของกองทุนรวม
ระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว
4)

ความเสี'ยงโดยทั'วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว* ไป ทังในระดั
$
บประเทศและระดับโลก ซึ*งรวมถึงอัตราเงิน
เฟ้ อ อั ต ราดอกเบี ย$ อั ต ราแลกเปลี* ย นเงิ น ตรา ราคาเครื* อ งอุ ป โภคและบริ โ ภค ราคา
อสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการอื*น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของ
กองทุนรวม นอกจากนี $ ภาวะตกตํ*าทางเศรษฐกิจโดยทัว* ไปตลอดจนการลดลงของความต้ องการ
ของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ*ง
อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื $อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซงึ* อาจมีราคาสูงหรื อตํ*ากว่าราคา
ที*ได้ เสนอขาย
นอกจากนี $ ราคาของหน่วยลงทุนที*ซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ*ง เป็ นปั จ จัย ที* ก องทุน รวมไม่ ส ามารถควบคุม ได้ อาทิ เ ช่ น ความ
เคลื* อ นไหวหรื อความเปลี* ย นแปลงของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ อั ต ราดอกเบี ย$
ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี*ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
$
อ
ทางอ้ อมที*มีผลการต่อนําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที*ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสีย* งในการดําเนินงานและทางธุรกิจ
โดยทัว* ไป ความผันผวนของตลาดเครื* องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร และ
นโยบายอื* น ใดของรั ฐ บาล เป็ นต้ น ซึ*ง ไม่มี ห ลัก ประกัน ได้ ว่า ความเปลี*ย นแปลงของปั จ จัย
ภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุน และการบริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม

5)

ความเสี'ยงจากการไม่ ปฏิบัติตามสัญญาเช่ าช่ วงของผู้ให้ เช่ าช่ วงสิทธิในที'ดนิ และการเช่ า
สิ'งปลูกสร้ างในศูนย์ การเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 และศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา
ปิ' นเกล้ า
เนื*องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ*งสิทธิการเช่า
ช่วงและสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรั พย์ แม้ ว่าการลงทุนในสิทธิ การเช่าช่วงและสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวมจะได้ มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าระยะยาวไว้ ต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที*ที*เกี*ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังคงมีความเสี*ยงที*อาจเกิดขึ $นเนื*องจากการเลิก
สัญ ญาเช่า ช่ วง และ /หรื อ สัญญาเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว ซึ*งจะมีผ ลทํ า ให้ ก องทุนรวม
สูญ เสีย สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ รายได้ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ*ง จะส่ง ผลกระทบต่ อ อัต ราการจ่ า ย
ผลตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในที*สดุ เพื*อลดความเสี*ยงดังกล่าวที*อาจเกิดมีขึ $น กองทุนรวม
จึงได้ จดั ให้ มีการดําเนินการเพื*อเป็ นประกันความเสีย* งดังกล่าว ดังนี $
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ก) ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงื*อนไขในการเช่าช่วงที*ดินกับเจ้ าของที*ดิน ตาม
สัญญาเช่าที*ดินที*บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด มีอยู่กับเจ้ าของที*ดิน พร้ อมกับ
กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีการป้องกันความเสีย* งที*อาจเกิดขึ $นจากการระงับไปซึง* สัญญาเช่าที*ดิน
ดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิจากเจ้ าของที*ดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าที*ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด
ณ วันที* 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทุนรวมยังไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวจากเจ้ าของที*ดิน ดังนัน$
กองทุนรวมจึง ได้ ต กลงกับ บริ ษัท เซ็ นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็ นทรั ล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด ในการวางมาตรการเพิ*มเติมจนกว่ากองทุนรวมจะได้ มาซึ*งสิทธิใน
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 $แล้ วเสร็ จ
ตังแต่
$ วนั ที* 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
1. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ให้ สิทธิแก่กองทุนรวมในการชําระค่าเช่าที*ดิน
แทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ในกรณีที*บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จํากัด ไม่ชําระค่าเช่าที*ดินให้ แก่เจ้ าของที*ดินตามสัญญาเช่าที*ดิน
2. บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2 จํ ากัด จะจัดส่งหลักฐานการชํ าระค่าเช่ามาให้ แก่
กองทุนรวมทุกๆ เดือน
3. บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษั ท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2
จํากัด จะดําเนินการให้ หลักประกันที*กองทุนยอมรับได้ เพื*อเป็ นประกันในการชําระค่าเช่า
ตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที*ดินที* บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
จะต้ องชําระแก่เจ้ าของที*ดินในระยะเวลา 2 ปี
4. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที*จําเป็ นเพื*อให้
เป็ นบริ ษัทที*มีความเสี*ยงตํ*า โดยจะมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนที*
เกี*ยวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยให้ สอดคล้ องกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที*
จําเป็ นเท่านัน$
5. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตกลงจะรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที*
กองทุนรวมยอมรั บได้ โดยจะเป็ นอัตราส่วนเดียวกับที* บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด
(มหาชน) มีข้ อ ตกลงกับ เจ้ า หนี เ$ งิ น กู้ยืม ต่างๆ ซึ*ง ได้ แ ก่อัต ราส่วนหนีส$ ิน ต่อ ทุน (D/E
Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชํ าระหนีส$ ิน (DSCR: Debt Service
Coverage Ratio) หากบริ ษั ทเซ็ นทรั ลพัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถรั กษา
อัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3 เดือน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด หรื อ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะต้ องวางเงินประกันหรื อ
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จํานําตราสารที*กองทุนรวมเห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที*ดินที* บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด มีภาระจะต้ องชําระแก่เจ้ าของที*ดินคงเหลือทังหมด
$
ทังนี
$ $ มาตรการเพิ*มเติมดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกยกเลิกเมื*อกองทุนได้ รับสิทธิ จากเจ้ าของ
ที* ดิ น ในการสวมสิท ธิ ส ัญ ญาเช่ า ที* ดิ น แทนบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 2 จํ า กัด
เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อมีแนวทางอื*นที*กองทุนรวมยอมรับได้ มาทดแทน
ข) ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) แก้ ไขสัญญาเช่าที*ดินอันเป็ นที*ตงของ
ั$
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า ระหว่างบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กับ
บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด โดยกําหนดให้ กองทุนรวมสามารถเข้ าสวมสิทธิตาม
สัญญาเช่าที*ดิน ในกรณีที*บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
ที*ดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่าที*ดิน และรวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าที*ดิน โดย
กําหนดให้ ในกรณีที*บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิE
ในที*ดินอันเป็ นที*ตงของศู
ั$
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
จํากัด จะต้ องกําหนดให้ ผ้ ูรับโอนกรรมสิทธิEในที*ดินจะต้ องรับไปซึ*งสิทธิ และหน้ าที*ทงปวงที
ั$
*
ผู้ให้ เช่ามีอยูก่ บั ผู้เช่า ตามที*กําหนดในสัญญาเช่าที*ดิน
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าสัญญาเช่าช่วงที*ดินจะสิ $นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม กองทุนรวมก็
ยังคงดํารงสถานะเป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคารจากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที*เช่าได้ ตอ่ ไป ทังนี
$ $ ในกรณีที*
สัญญาเช่าช่วงที*ดินสิ $นสุดลงอันเนื*องมาจากความผิดของบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด
(มหาชน) และกองทุนรวมไม่หรื อไม่สามารถใช้ สิทธิ ในการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าที*ดินแทน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามเงื*อนไขที*กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วงที*ดินได้
กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าช่วงที*ดินที*ได้ ชําระล่วงหน้ าคืนจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงที*ดินที*เหลืออยู่
6)

ความเสี'ย งจากการที'กองทุ น รวมไม่ มีสิท ธิ บนพืน3 ที'ข องห้ างสรรพสิน ค้ าเซ็น ทรั ล ใน
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ' นเกล้ า
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ที*ตงอยู
ั $ ใ่ นศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซาปิ* นเกล้ า ไม่ใช่ผ้ เู ช่าพื $นที*ในศูนย์การค้ าและไม่ได้ ให้ สทิ ธิการเช่าช่วงให้ แก่กองทุน
รวม ทังนี
$ $ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขายหรื อให้ เช่าช่วงที*ดินและพื $นที*ดงั กล่าว
แก่ผ้ หู นึ*งผู้ใดโดยกองทุนรวมไม่มีสิทธิโต้ แย้ ง ซึ*งการกระทําดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อกับ
การบริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมได้
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7)

ความเสี'ยงจากการอาจไม่ ได้ รับการต่ อสัญญาเช่ าศูนย์ การค้ า เซ็นทรั ลพลาซา รั ชดาพระราม 3 ในปี ที' 30 และปี ที' 60
เนื*องจากสัญญาเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที*กองทุนรวมจะทํากับบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3 จํากัด นัน$ จะมีกําหนดเวลา 30 ปี โดยเมื*อสิ $นสุดกําหนดเวลาการเช่า
ดังกล่าวบริ ษั ท เซ็นทรั ล พัฒนา พระราม 3 จํ ากัด ได้ ตกลงให้ คํามั*นแก่กองทุน รวมว่าจะให้
กองทุนรวมมีสทิ ธิที*จะต่อสัญญาเช่าได้ อีก 2 คราวๆ ละ30 ปี ทังนี
$ $ แม้ ว่ากองทุนรวมจะมีสิทธิใน
การต่อสัญญาเช่าดังกล่าวตามคํามั*นที*บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัดได้ ให้ ไว้ ตาม
สัญญาเช่าก็ตามแต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิ ในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ ไม่ว่าจาก
สาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3จํากัด หรื อการ
มี ก ารเปลี*ย นแปลงกฎหมายหรื อ ข้ อ ปฏิ บัติ ท างกฎหมายเกี* ย วกับ สัญ ญาเช่ า หรื อ ผู้รั บ โอน
กรรมสิทธิEในทรัพย์สนิ ที*เช่าซึง* เป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตั ิตามคํามัน* หรื อการเข้ าสูก่ ระบวนการ
ล้ มละลายหรื อฟื น$ ฟูกิจการของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ นต้ น
เพื*อเป็ นการลดความเสีย* งในเรื* องดังกล่าว กองทุนรวมจึงกําหนดเงื*อนไขในสัญญาเช่าให้ บริ ษัท
เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 3 จํ ากัด ให้ คํารั บรองว่าจะไม่ขาย จํ าหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิE ใน
ทรัพย์สินที*เช่า ทังนี
$ $ เพื*อดํารงสถานะของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่า และกําหนดให้ กองทุนรวมมี
สิทธิในการซื $ออสังหาริ มทรัพย์ที*เช่าได้ หากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3จํากัด ไม่สามารถให้
กองทุนรวมใช้ สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามที*ได้ ให้ คํามัน* ไว้ รวมทัง$ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ซึ*งเป็ นผู้ถือหุ้นที*มีอํานาจควบคุมบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ตกลงที*จะ
ควบคุมดูแลให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี $ กองทุนรวมได้ จดั ให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด นําทรัพย์สินที*ให้ เช่ามา
จํานองกับกองทุนรวม เพื*อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที*
เกิดขึ $นกับกองทุนรวมจากการที*ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สนิ ที*เช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วยอย่างไรก็ดี
การดําเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายทังหมดที
$
*เกิดขึ $นแก่กองทุนรวมได้

8)

ความเสี'ยงจากราคาของหน่ วยลงทุ น อาจจะเปลี'ยนแปลงภายหลังจากการออกและ
เสนอขายหน่ วยลงทุนเพิ'มเติมครัง3 ที' 2
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีซื $อขายที*ตลาดหลักทรัพย์ ซึ*งอาจจะ
มีการซื $อขายในราคาที*ตํ*ากว่าหรื อสูงกว่าราคาที*เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ*มเติมครัง$ ที* 2 ทัง$ นี $
ขึ $นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์
ความต้ องการซื $อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น

9)

ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ3 ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนื*องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ*งจดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พ ย์
สภาพคล่องในการซือ$ ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี* และปริ มาณการซื $อขายหน่วย
ลงทุนนัน$ ในตลาดหลักทรั พย์ ทังนี
$ $ อยู่บนพืน$ ฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ$ -ผู้ขาย
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(bid-offer) ซึง* ปริ มาณความต้ องการของผู้ซื $อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ $นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที*
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน$ จึงมีความ
เสีย* งที*หน่วยลงทุนนี $จะขาดสภาพคล่องในการซื $อขายในตลาดรอง
10)

ความเสี'ยงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที*
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน$ อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที*เกิดจาก
การซื $อหรื อขายหรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิEหรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์
ซึ*งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
$
อบางส่วน โดยที*อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที*
กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที*เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี $ ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อ ภาระภาษี ข องผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับการซื $อขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี*ยนแปลงไปจาก
อัตราในปั จจุบนั

11)

ความเสี'ยงจากการที'กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ดังนัน$ มูลค่าของสิทธิ การเช่าอาจจะลดลง
เนื* อ งจากการลดลงของระยะเวลาการเช่ า ที* เ หลื อ อยู่ ห รื อ มู ล ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาจมี ก าร
เปลีย* นแปลงอันเนื*องมาจากการเปลีย* นแปลงของการประเมินราคาของมูลค่าสิทธิเช่า หรื อการ
เปลี*ยนแปลงของค่าเช่าพื $นที*ซึ*งปั จจัยต่างๆเหล่านี $อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ*มขึ $นหรื อลดลงได้

12)

การเปลี'ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที'เกี'ยวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับ
ใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง* เป็ นปั จจัยที*กองทุนรวม
ไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ
ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสัง* ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที*มี
อํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที*ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน$ กองทุนรวมจึง
ไม่สามารถที*จะประเมินผลกระทบจากการเปลีย* นแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้
ว่าการเปลีย* นแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวม

13)

ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ*ง
ขึ น$ อยู่ กับ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศ
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลีย* นแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที*เกี*ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัย
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ธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน$ จึงมีความเสี*ยงที*นักลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที*
คาดการณ์
14)

ความเสี'ยงจากเงินชดเชยที'ได้ จากการทําประกันภัยอสังหาริ มทรั พย์ อาจได้ ไม่ ครบตาม
ค่ าเสียหายที'เกิดขึน3 จริง
กองทุนรวมอาจได้ รับความเสียหายทางการเงินเนื*องจากเงินชดเชยที*ได้ จากการประกันภัยอาจ
ชดเชยความเสียหายได้ ไม่ทัง$ หมด และความเสี*ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกันภัย
คุ้มครองได้ ในกรณี ที*เกิ ดความเสียหายในส่วนที*ไม่ได้ รับความคุ้มครองหรื อความเสียหาย
ดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าวงเงินประกัน หรื อกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้ ครบถ้ วน
ตามกรมธรรม์ กองทุน รวมอาจจะต้ อ งมีค่า ใช้ จ่ า ยเพิ* มมากขึน$ ทํา ให้ รายได้ ใ นอนาคตของ
อสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั $ เป็ นตามประมาณการ
อย่างไรก็ ตาม กองทุนรวมได้ ทําการประกันภัยเพื*อคุ้มครองอสังหาริ 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 น$ เงิ น ที* ไ ด้ จากการประกั น ภั ย
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที* ก องทุ น รวมเช่ า มี ห น้ าที* ต้ องนํ า ไปใช้ ซ่ อ มแซมความเสี ย หายของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื*อให้ อยูใ่ นสภาพที*สามารถส่งคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ ตามสภาพเดิม

15)

ความเสี'ยงทางการเมือง
ความขัดแย้ งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ*งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุน
รวม ทังนี
$ $ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อใน
อนาคต หรื อการเปลี*ย นแปลงของนโยบายทางการเมื องของรั ฐบาลจะไม่มี ผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิ จการ สภาวะทางการเงิ น ผลการดํ าเนินกิ จการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม

16)

ความเสี'ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที'ดิน
กองทุนรวมมีความเสี*ยงในกรณีที*มีการเวนคืนทรัพย์สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกโดย
หน่วยงานของรัฐ ซึ*งทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรกเพื*อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ในกรณีที*เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับ
ค่าชดเชยดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที*กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที*กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรก ซึ*งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที*ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามที*ประมาณการไว้ ทงในส่
ั $ วนของเงินปั นผลและเงินคืนทุนจากการลงทุน
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อย่างไรก็ดี จากการที*บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที*เกี*ยวข้ อง ได้ แก่
สํานักงานโยธากรุ งเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ในส่วนของข้ อมูลเท่าที*มีอยู่ ณ ปั จจุบันที*สามารถตรวจสอบได้ ในเบื $องต้ น
พบว่าที*ตัง$ ของทรั พย์ สินของกองทุนรวมที*จะเข้ าลงทุนครั ง$ แรกดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขต
เวนคืนของเส้ นทางโครงการรถไฟฟ้ าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการไม่สามารถประเมิน
ถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื*องจากการเวนคืนที*ดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้
พื $นที*ของรัฐบาลในเวลานัน$
17)

ความเสี'ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื*นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ $นไม่
บ่อ ยครั ง$ นัก แต่ห ากเกิ ด ขึน$ ในบริ เ วณที*ตัง$ ของทรั พย์ สิน ที* ก องทุนรวมจะเข้ า ลงทุน ครั ง$ แรก
นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สินที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรก
อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะจัดให้ มีการทําประกันภัยในลักษณะจํากัด
วงเงินที*ครอบคลุมความเสียหายที*เกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อื*นๆ อาทิความเสียหายต่อ
เครื* องจักร ภัยโจรกรรม ภัยต่อเครื* องไฟฟ้ า ไว้ สาํ หรับทรัพย์สนิ ที*กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง$ แรก
ทังนี
$ $ เป็ นไปตามเงื*อนไขที*กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึง* กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐาน
ทั*ว ไป โดยมี ก ารทํ า ประกัน คุ้ม ครองวิ น าศภัย และประกัน ภัย ซึ*ง ครอบคลุม ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที*กองทุนรวมลงทุนตามที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

18)

ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากที*หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัท
จัดการไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ว่ าสภาวะการซื อ$ ขายหน่ วยลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ* มต้ นของการซื $อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ*งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวม ซึ*งราคาซือ$ ขายของหน่วยลงทุนนัน$ ขึน$ อยู่กับหลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื $อขายของหน่วย
ลงทุน ฯลฯ ดังนัน$ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที*จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที*เสนอขายหน่วยลงทุน
หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม

19)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าที'แท้ จริ งซึ'งกองทุนรวมจะได้ รับ
หากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทัง3 หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมซึง* ได้ กล่าวไว้ ณ ที*นี $ ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมิน ค่า ทรั พ ย์ ส ิน ที*ล งทุน เป็ นข้ อ มูล พื น$ ฐาน ดังนัน$ ในกรณี ที* กองทุนรวมต้ องจํ าหน่าย
ทรั พย์ สินของกองทุนรวมเพื* อการปรั บโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื* อการเลิกกองทุนรวมมูลค่า
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ดังกล่าวอาจสูงหรื อตํ*ากว่ามูลค่าที*แท้ จริ งซึ*งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจํ าหน่ายทรั พย์ สิน
ออกไปทังหมด
$
หรื อบางส่วน
20)

ความเสี'ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื'น
การที* ก องทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ*ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุน
กระจุกตัวอยูใ่ นอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที*กองทุนรวมประเภทอื*นจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

21)

ความเสี'ยงจากการใช้ มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคา
ซือ3 ขายหน่ วยลงทุน
การคํา นวณมูล ค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ (NAV) ของกองทุน รวมที*บ ริ ษัท จัด การประกาศ เป็ นการ
คํา นวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อ รายงานการสอบทานการประเมิน ค่า ครั ง$ ล่าสุด
เป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ*งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที*จะซื $อขายได้
จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

22)

ความเสี'ยงเรื' องการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เพิ'มเติมในอนาคต (กองทรั สต์ เพื'อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT))
จากมติที*ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง$ ที* 1/2556 วันที* 24 กรกฏาคม 2556 ได้
อนุมตั ิการเพิ*ม ทุนของกองทุน รวมครั ง$ ที* 2 เพื*อลงทุน เพิ*มเติม ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์โ ครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เมื*อวันที* 23 เมษายน 2557
แต่ภ ายหลัง ปี พ.ศ. 2556 กองทุน รวมมีข้ อ จํา กัด ในการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พิ*ม เติม
ภายหลังจากการลงทุนเพิ*มเติมครั ง$ ที* 2 หากกองทุนรวมมีความจําเป็ นต้ องเพิ*มเงินทุนหรื อ
กู้ยืม เงิน เพื*อ การลงทุน ในอนาคตดัง กล่า ว โดยกองทุน รวมจะต้ อ งมีก ารแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น REIT อนึ*ง ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เป็ น REIT นัน$ กองทุนรวมจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื*อทําการแปลงสภาพ
ดังกล่าวโดยเงื*อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื*นๆ
ที*เกี*ยวข้ อง
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปี บัญชีที*ผา่ นมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้ อพิพาทในชันอนุ
$ ญาโตตุลาการ หรื อข้ อพิพาททางกฎหมายอื*น
ใดที*มีนยั สําคัญและเกี*ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนรวมที*บริ ษัทจัดการเชื*อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ ายแรงต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ และแนวโน้ มการดําเนินการในอนาคต
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รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับด ูแลกิจการ
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ข้ อมูลหน่ วยลงทุน หลักทรั พย์ ตราสารที'กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
หน่ วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที'กองทุนฯ เป็ นผู้ออก
I.

ข้ อมูลหน่ วยลงทุน
จํานวนเงินทุนโครงการปั จจุบนั

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

จํานวนเงินลงทุนในการเสนอขายครัง$ แรก
จํานวนเงินลงทุนในการเพิ*มทุนครัง$ ที* 1
จํานวนเงินลงทุนในการเพิ*มทุนครัง$ ที* 2
มูลค่ าที'ตราไว้ ของหน่ วยลงทุน

หน่ วยละ 10.00 บาท

จํานวนหน่ วยลงทุนปั จจุบัน

2,212,476,700 หน่ วย

จํานวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง$ แรก
จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิ*มทุนครัง$ ที* 1
จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิ*มทุนครัง$ ที* 2

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

ประเภทหน่ วยลงทุน

ระบุช' ือผู้ถอื

ราคาของหน่ วยลงทุน
ราคาหน่วยลงทุนทีเ* สนอขายวันแรก
ราคาหน่วยลงทุนทีเ* สนอขายเพิ*มเติมในการเพิ*มทุนครัง$ ที* 1
ราคาหน่วยลงทุนทีเ* สนอขายเพิ*มเติมในการเพิ*มทุนครัง$ ที* 2
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนปั จจุบนั

10.00 บาทต่อหน่วย
8.90 บาทต่อหน่วย
15.00 บาทต่อหน่วย
22,124,767,000 บาท

II. ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิ ด ณ วันที* 30 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที* 30 ธันวาคม 2559
มูลค่าการซื $อขายเฉลีย* ในปี 2559
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ(NAV) ณ วันที* 31 ธันวาคม 2559

19.50 บาทต่อหน่วย
43,143,295,650 บาท
27,990,000 บาท/วัน
13.5561 บาทต่อหน่วย
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ข้ อมูลผู้ถอื หน่ วย
ภาพรวมข้ อมูลผู้ถอื หุ้น ณ วันที' 7 กุมภาพันธ์ 2560 ประเภทการปิ ดสมุดทะเบียน: XD
(1) กลุ่มผู้ถอื หน่ วยที'ถอื หน่ วยสูงสุด 25 รายแรก
ลําดับที'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื'อ - สกุล
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
MRS.ARUNEE CHAN
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
GIC PRIVATE LIMITED
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST
STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU
กองทุนเปิ ดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี $ อินคัม พลัส
AIA Company Limited- AIA D-PLUS
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.APBG CLIENTS SG
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ ตี $เวลท์ฟันด์
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONALPLC
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ ตี $ ดิวิเดนด์ ฟั นด์
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)LIMITED
บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดแอล เอช พร็อพเพอร์ ตี $ พลัส I
HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED
กองทุนเปิ ดวรรณ พร็อพเพอร์ ตี $ พลัส ฟั นด์
บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ ตี $ แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหน่ วย คิดเป็ น %
590,521,686
26.69
68,004,833
3.07
49,952,510
2.26
48,770,200
2.20
37,367,952
1.69
37,304,437
1.69
34,200,020
1.55
33,491,100
1.51
33,261,756

1.50

30,601,100
27,420,802
25,600,000
23,211,601
20,500,000
19,451,307
19,129,235
18,316,100
18,000,000
17,088,100
16,004,009
14,434,738
13,488,697
12,980,800
12,871,976
12,627,200

1.38
1.24
1.16
1.05
0.93
0.88
0.86
0.83
0.81
0.77
0.72
0.65
0.61
0.59
0.58
0.57

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(2) ผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ (ถือหน่ วยลงทุนตัง3 แต่ ร้อยละ 10 ขึน3 ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
ลําดับที'
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

จํานวนหน่ วย
590,521,686

คิดเป็ น %
26.69

(3) กลุ่มผู้ถอื หน่ วยรายใหญ่ ของกองทุนที'โดยพฤติการณ์ มีอทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทจัดการอย่ างมีนัยสําคัญ
ลําดับที'

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มี

จํานวนหน่ วย

ประวัติการจ่ ายเงินปั นผลกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ครัง3 ที'
รอบระยะเวลาดําเนินงาน
บาท/หน่ วย
1
11 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2548
0.2908
2
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2549
0.1886
3
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2549
0.2058
4
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2549
0.1988
5
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2549
0.1880
6
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2550
0.2044
7
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2550
0.2103
8
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2550
0.2019
9
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2550
0.2064
10
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2551
0.2164
11
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2551
0.2155
12
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2551
0.2238
13
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2551
0.2159
14
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2552
0.2294
15
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 2552
0.2239
16
1 ก.ค. – 31 ต.ค.2552
0.3046
17
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2552
0.1622
18
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2553
0.2450
19
1 เม.ย. –30 มิ.ย. 2553
0.2435
20
1 ก.ค. –30 ก.ย. 2553
0.2478
21
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2553
0.2547
22
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2554
0.2517
23
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2554
0.2569
24
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2554
0.2644
25
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2554
0.2500
55

คิดเป็ น %

วันที'จ่ายเงินปั 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
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
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ครัง3 ที'
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รอบระยะเวลาดําเนินงาน
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
1 ม.ค. -31 มี.ค.2559
1 เม.ย.- 30 มิ.ย.2559
1 ก.ค. - 30 ก.ย.2559
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.2559
รวม

บาท/หน่ วย
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
0.2788
0.2710
0.3100
0.2930
11.5448
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วันที'จ่ายเงินปั นผล
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
24-พ.ค.2559
23-ส.ค.2559
28-พ.ย.2559
23-ก.พ.2560
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โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทจัดการ
I.

ชื'อ ที'อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ ของบริษัทจัดการ
ชื*อ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที*อยู่

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

II.

เลขทะเบียนบริ ษัท

0105535048398

โทรศัพท์

0-2949-1500

โทรสาร

0-2949-1501

เว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ

http://www.scbam.com

โครงสร้ างการบริหารจัดการ รายชื'อผู้ถอื หุ้น รายชื'อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึ*ง โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทซึ*งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ร้ อยละ100) ไม่สง่ ผลต่ออํานาจในการควบคุมของบริ ษัทแต่อย่างไร เนื*องจากบริ ษัทมีคณะกรรมการ
บริ ษัททํ าหน้ าที* ควบคุมการบริ หาร โดยมี อํานาจเป็ ดเสร็ จเด็ดขาดในการบริ หารงาน และไม่มีการ
แทรกแซงของผู้ถือหุ้น
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โครงสร้ างองค์ กร

จากโครงสร้ างบริ หารภายในบริ ษัทข้ างต้ น การดําเนินงานของกลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื $นฐานมีความ
เป็ นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุม่ งานอื*น โดยกลุม่ การลงทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื $นฐานมีขนตอน
ั$
และ
ระเบียบในการปฏิบตั ิงานที*ชัดเจน รวมถึงอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี*ยง
กลุม่ กํากับและควบคุม (Compliance) และตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ*งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัท และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื*อป้องกันการทุจริ ตหรื อความบกพร่องในหน้ าที*ของผู้ปฏิบตั ิงาน
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รายชื'อกรรมการบริษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
1)

นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

ประธานกรรมการ

2)

นางอภิพนั ธ์ เจริ ญอนุสรณ์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3)

นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

4)

นางสาวเฮเลน นอร์ ราห์ ไรอัน

กรรมการ

5)

ดร.สุทธาภา อมรวิวฒ
ั น์

กรรมการ

6)

นายชลิตติ เนื*องจํานงค์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

7)

นายสมิทธ์ พนมยงค์

กรรมการแลประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร

รายชื'อผู้บริหารบริษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
1)

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร

2)

นายณรงค์ศกั ดิE ปลอดมีชยั

กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารการลงทุน

3)

นางสาวพิณแก้ ว ทรายแก้ ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจกองทุนสํารองเลี $ยงชีพ

4)

นางปิ* นสุดา ภูว่ ิภาดาวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน

5)

นางนันท์มนัส เปี* ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ

6)

นางสาวจารุภทั ร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน

7)

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี $
ต่างประเทศ

8)

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี $

9)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื $นฐาน

10) นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และ
โครงสร้ างพื $นฐาน

11) นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ บัญชีและปฏิบตั ิการกองทุน

12) นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสฏิ ฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ธุรกิจตัวแทนจําหน่าย

13) นางสาววริษา ลพานุกรม

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ ธุรกิจลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
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รายชื'อคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง
1)

นางสาวเฮเลน นอร์ ราห์ ไรอัน

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส บริ หารความเสีย* งด้ านตลาดและการ
ดําเนินงาน กลุม่ บริ หารความเสีย* ง

2)

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร

3)

นายกิรดิศ อารมย์ดี

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย* งสินเชื*อ

4)

นายณรงค์ศกั ดิE ปลอดมีชยั

กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารการลงทุน

5)

นายกฤษฎา สุขทิศ

ผู้จดั การบริ หารความเสีย* ง SCBAM กลุม่ บริ หารความเสีย* ง

6)

นางปิ ยะวดี ฉลาดกิจศิริกลุ

ผู้จดั การทีมบริ หารความเสีย* ง SCBAM กลุม่ บริ หารความเสีย* ง

7)

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี $
ต่างประเทศ

รายชื'อผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
1)

นายสมิทธ์ พนมยงค์

2)

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

3)

นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

4)

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง

5)

นางสาวพีรญา วรรณคีรี

รายชื'อผู้จัดการกองทุนเพื'อบริหารสภาพคล่ องของกองทุนรวม ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
1)

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

2)

นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิ*ง

3)

นางธุรดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา

4)

นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย

5)

นางสาววรารัตน์ จันทร์ ชื*น

6)

นายรุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ

7)

นางสาวมยุรา ถิ*นธนาสาร

8)

นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
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iii. หน้ าที'และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนรวม
สิทธิ หน้ าที' และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที*และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้
เป็ นไปตามที*กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที*และความรับผิดชอบดังต่อไปนี $
1)

การบริ หารกองทุนรวม
(1)

จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที*ระบุไว้ ในโครงการที*ได้ รับอนุมัติจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ ผูก พัน ระหว่า งบริ ษัท จัด การและผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที*ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื*นๆ ที*เกี*ยวข้ อง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

(2)

จัด ให้ มี ข้ อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ หน่วยลงทุน กับบริ ษั ท จัด การ สัญ ญาแต่ง ตัง$ ผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ และหนัง สือ ชี ช$ วน โดยมี ส าระสํา คัญ ไม่ต่า งจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ าง
สัญญา และร่างหนังสือชี $ชวน ที*ผา่ นการพิจารณาจากสํานักงานและดูแลให้ ข้อผูกพันและ
โครงการเป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสัง* ที*ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที*
ข้ อกําหนดในข้ อผูกพันหรื อโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ
กฎ หรื อคําสัง* นัน$ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการเพื*อให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพันและโครงการ
โดยไม่ชกั ช้ า

(3)

จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชี $ชวนที*เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี $
(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้ บริ ษัทจัดการ
จัดส่งหนังสือชีช$ วนให้ สํานักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ* มจัดส่งหรื อ
แจกจ่ายหนังสือชี $ชวนให้ แก่ประชาชนและให้ จดั ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับ
และเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี $ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund
Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด้ วย และหากมีการ
เปลีย* นแปลงข้ อมูลดังกล่าว ให้ บริ ษัทดําเนินการให้ ข้อมูลที*จดั ส่งนันมี
$ ข้อมูลที*เป็ น
ปั จจุบนั โดยไม่ชกั ช้ าและให้ กระทําผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดให้ มีก ารแจกจ่า ย
ข้ อ มูล ที*เ ป็ นสาระสํา คัญ เกี*ย วกับ หน่ว ยลงทุน และกองทุน รวมให้ แ ก่ผ้ ูล งทุน
อย่า งเพีย งพอสํา หรั บ ข้ อ มูล ที *เ ป็ นรายละเอีย ดโครงการ ให้ บ ริ ษั ทเตรี ยมไว้
เพื*อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดูหรื อร้ องขอได้ ทังนี
$ $ ข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นปั จจุบนั
(ค) เมื*อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ $นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
หนังสือชี $ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที*ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ เพื*อให้
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ประชาชนสามารถตรวจดูไ ด้ และจัด สําเนาให้ เมื*อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ใน
กรณีที*หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ ง
การแก้ ไขเพิ*ม เติม ดัง กล่า วให้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยทราบโดยไม่
ชักช้ า และไม่เกิน 10 วันทําการนับตังแต่
$ วนั ถัดจากวันที*ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานให้ แก้ ไขเพิ*มเติมโครงการหรื อวันที*ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ*มเติมโครงการ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
$ $ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
(4)

ในกรณีที*บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
$ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าที*ใน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้ อ งไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ เจ้ าของ ผู้ ให้ เ ช่ า ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ ที*กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน

(5)

นําเงิ นของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื*น รวมทัง$ การหา
ผลประโยชน์ การซื $อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิ การเช่า ขาย สัง* โอน และเปลี*ยนแปลง
เพิ* ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื* น ที* ล งทุ น ไว้ ตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื*อนไข วิธีการที*กําหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไป
ตามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(6)

ในกรณีที*ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ*งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที*จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
$
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที*สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(7)

ดําเนินการเพิ*มหรื อลดจํ านวนเงิ นทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที*
กําหนดไว้ ในโครงการและ/หรื อดําเนินการตามที*คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(8)

จั ด สรรผลกํ า ไรของกองทุ น รวมเพื* อ จ่ า ยเงิ น ปั นผลให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที* กํ า หนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที* สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(9)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(10)

จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อกํ าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(11)

จัด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ข อง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(12)

ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที*เกี*ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการประเมิน
ค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าตามที*บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี $
(ก) บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินหรื อบุคคลที*ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ในการสํารวจอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนเพื*อการ
ประเมินค่า
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบุคคลที*ได้ รับมอบหมายจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการเข้ า
ตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนตามที*กําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
$ ้ ดแู ลผลประโยชน์

2)

(13)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณี ผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ*งถื อหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที*จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
$
ร้ องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

(14)

เปลี*ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการหรื อ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้ อกําหนด
เงื*อนไข หลักเกณฑ์ ที*ระบุไว้ ในโครงการ

(15)

กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ*งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมี
อํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(16)

ปฏิ บั ติ ก ารอื* น ๆ เพื* อ ให้ บรรลุ ซึ* ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น รวมและรั ก ษาไว้ ซึ* ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที* และความรับผิดชอบ
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง$ นี $ จะต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื*นใดที*เกี*ยวข้ อง

(17)

ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที*กําหนดไว้ ในโครงการ

การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอื*นใด ตามที*กําหนดไว้ ใน
โครงการ

3)

การแต่งตังบุ
$ คคลที*เกี*ยวข้ องเพื*อการจัดการกองทุนรวม
(1)

จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน
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(2)

แต่งตังบุ
$ คคลที*ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื*อทําหน้ าที*
ดังต่อไปนี $
(ก) ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื*อทําหน้ าที*ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไป
ซึง* อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ผู้จดั การกองทุนรวมเพื*อทําหน้ าที*ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ*งทรัพย์สินตาม
ข้ อ 5.2 เพื*อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื*อผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษัทไว้ ในที*เปิ ดเผย ณ ที*ทําการของบริ ษัท

(3)

แต่ ง ตัง$ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ก องทุ น รวม ซึ* ง มี คุ ณ สมบัติ ต ามประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ วยคุ ณ สมบั ติ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี*ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง$
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื*นแทนตามเงื*อนไขในการเปลีย* นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที*กําหนดไว้
ในโครงการ ทังนี
$ $โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)

แต่งตังนายทะเบี
$
ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี*ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และแต่งตัง$ นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื*นที*มีคุณสมบัติตามที*สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนดแทน และแจ้ งการแต่ ง ตัง$ ดัง กล่า วให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(5)

แต่งตังนายทะเบี
$
ยนหน่วยลงทุนที*สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่าง
ด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ*ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง$
แรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที*สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(6)

แต่งตังบริ
$ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื*อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์ สินของ
กองทุนรวม ทังนี
$ $บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สินดังกล่าวนันจะต้
$
องอยู่ในบัญชี รายชื*อที*
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7)

แต่งตัง$ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทัง$ นี $ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ดัง กล่า ว จะต้ อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที*ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(8)

แต่งตังที
$ *ปรึกษา (ถ้ ามี) ที*ทําหน้ าที*เป็ นที*ปรึกษาของบริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม

(9)

แต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทังนี
$ $ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื* องหลักเกณฑ์การ
ให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี*ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และ
แต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีอื*นที*มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดแทน และแจ้ งการแต่งตังดั
$ งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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4)

(10)

แต่งตัง$ ผู้ชําระบัญชี กองทุนรวมเพื*อทําหน้ าที*รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์ สินให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนและหน้ าที*อื*นๆ ที*จําเป็ นเพื*อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ $น เมื*อยุติหรื อเลิก
กองทุนรวม

(11)

แต่งตังบุ
$ คคลอื*นใดเพื*อทําหน้ าที*ต่างๆ ที*เกี*ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ผู้เชี*ยวชาญต่างๆ ผู้จดั ทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแู ลรักษาความ
สะอาดสถานที* ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น

การดําเนินการอื*นๆ
(1)

ยื*นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ*งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ น
กองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
$ วนั ปิ ด
การเสนอขายหน่วยลงทุน

(2)

ยื*นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื*อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สิน
กองทุนรวม

(3)

ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที*สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที*หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย

(4)

ดําเนินการแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจัดการและ
นําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อ บริ ษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

(5)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที*สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ* ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(6)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุน
ของกองทุนรวมให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที*สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(7)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้
เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื*อนไขและวิธีการจัดตังและจั
$
ดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์และวิธีการที*สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

(8)

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ ในกรณีที*มีเหตุการณ์หรื อการเปลี*ยนแปลงใดๆ เกิดขึ $นภายหลังจากวันที*
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คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(9)

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที*มี
ธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี ที*กําหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี รวมทังจั
$ ดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ $นปี การเงิน และส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที* มี ชื* อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ $นรอบปี บัญชี

(10)

จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อม
ด้ ว ยสํ า เนาเอกสารหลัก ฐานที* เ กี* ย วข้ อ งให้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ โ ดยพลัน และให้
สํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที*ได้ รับรายงานดังกล่าว

(11)

จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี $ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื*อมีการลงทุนหรื อจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที*แสดงกรรมสิทธิEหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื $อ
เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญ ญาเป็ นหนัง สื อ ที* แ สดงการจํ า หน่ า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรั พย์ ให้ แก่ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที*เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ด้ วย

(12)

จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี $ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตังบริ
$ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญา
หรื อนับแต่วนั แต่งตังผู
$ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที*มีการแต่งตังบริ
$ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ก่อนการแต่งตังผู
$ ้ ดแู ลผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญ ญาแต่ง ตัง$ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และสัญ ญาแต่ง ตัง$ ที* ป รึ ก ษา (ถ้ า มี )
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว

(13)

รวบรวม ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ สั*ง ให้ ผ้ ูมี ห น้ า ที* ต่า งๆ ตามสัญ ญาแต่ ง ตัง$ อาทิ เ ช่ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที*ปรึ กษา ผู้คุมงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํา
รายงานต่างๆ และ/หรื อดําเนินการต่างๆ ตามที*ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง$ และ/หรื อ
ตามที*คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอํานาจตาม
กฎหมายร้ องขอ
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(14)

จั ด ส่ ง หนั ง สื อ สรุ ป ข้ อมู ล ที* เ ป็ นสาระสํ า คั ญ เกี* ย วกั บ การลงทุ น หรื อจํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที*ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ นัน$ รวมทัง$ จัดให้ มีข้อมูลที*เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที*
เปิ ดเผย ณ ที*ทํา การทุกแห่ง ของบริ ษัทและสํา นักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 15 วัน นับ แต่วัน ที* ล งทุน หรื อ จํ า หน่า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน$ เพื* อให้ ผ้ ูล งทุน สามารถตรวจดูไ ด้ โดยหนัง สือ สรุ ป ข้ อมูล จะมี
สาระสําคัญตามที*ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื*อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที*
เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึง* ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน ทังนี
$ $ ภายในวันทําการถัดจากวันซื $อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื*นตามที*ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

(15)

ดําเนินการขาย / จําหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
$
นรวม
ตามที*เห็นสมควร

(16)

ปฏิบตั ิหน้ าที*อื*นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที*ของบริ ษัทจัดการ

เงื'อนไขการเปลี'ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย* นบริ ษัทจัดการได้ เมื*อเกิดกรณีใดกรณีหนึง* ดังต่อไปนี $
1) เมื*อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ*งคิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึ*งหนึ*งของ
จํ านวนหน่วยลงทุนที*จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง$ หมด ให้ เปลี*ยนบริ ษัทจัดการ และมีการแต่งตัง$ บริ ษั ท
จัดการรายใหม่ขึ $นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2) ในกรณี ที* มีการเปลี*ยนแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการตามที* กําหนดไว้ ในโครงการตามมติ ที*
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อ กฎหมายอื*นๆ ที*เกี*ยวข้ อง
อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง* ระเบียบ และ
ข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
$ $ เนื*องจากการเปลีย* นแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ*มภาระหน้ าที*แก่บริ ษัท
จัดการ และบริ ษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที*ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ า
ที*ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที*จะรับหน้ าที*ต่อไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที*ให้ มี
ผลเป็ นการสิ น$ สุดการปฏิ บัติ หน้ าที* ของบริ ษั ทจัดการ โดยที* ประชุ มผู้ถื อหน่ วยลงทุนจะต้ อง
ดําเนินการจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที*มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับ
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ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื*อทําหน้ าที*จดั การกองทุนรวมตามที*ระบุไว้ ในโครงการแทน
บริ ษัทจัดการภายใน 180 วัน นับจากวันที*ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
3) ในกรณีที*มีการเปลีย* นแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริ หารจัดการกองทุน
รวม หรื อมีการเปลี*ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วย หรื อ กรณีอื*นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่
ประสงค์ที*จะปฏิบตั ิหน้ าที*ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที*ในการจัดการกองทุน
รวมต่อไป ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่
ประสงค์จะรับหน้ าที*ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที*ให้ มีผลเป็ นการ
สิ $นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที*ของบริ ษัทจัดการ โดยที*ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่ที*มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื*อทําหน้ าที*จดั การกองทุน
รวมตามที*ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที*ได้ รับ
แจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
4) ในกรณีที*บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน
รวม ซึง* มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที*บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป
ในการเปลีย* นตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณีที*กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดย
หากเป็ นกรณีการเปลี*ยนตัวบริ ษัทจัดการตามที*กําหนดไว้ ในข้ อ (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที*
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
$ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบตั ิหน้ าที*ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า
180 วันนับจากวันที*ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลี*ยนบริ ษัทจัดการ ทังนี
$ $ หากครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที*จะขอ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื*อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว หรื อหากเป็ นกรณีที*บริ ษัทจัดการได้ ทํา
การบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ (2) หรื อ ข้ อ (3) ข้ างต้ นนี $บริ ษัทจัดการมี
หน้ าที*ต้องจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที*มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างน้ อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื*อ
เสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังเป็
$ นบริ ษัทจัดการ หากผู้ที*บริ ษัทจัดการเสนอชื*อไม่ได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้
ภายในระยะเวลา180 วันนับจากวันที*ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที*จ ะขอความเห็ น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื* อ เลิก กองทุน รวมโดยถื อ ว่า การ
ดําเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
ทังนี
$ $ ในการปฏิบตั ิหน้ าที*ของบริ ษัทจัดการไม่วา่ ตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที*ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมี
มติให้ เปลี*ยนบริ ษัทจัดการตามที*กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันที*มีผลเป็ นการสิ $นสุดการ
ปฏิ บัติ หน้ า ที*ข องบริ ษั ทจัด การตามที* กํา หนดไว้ ในข้ อ (2) และข้ อ (3) บริ ษั ทจัด การมี สิทธิ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราที*กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของระยะเวลา
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ตามที*ได้ ปฏิบัติหน้ าที*จริ ง และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ที*เกิดมีหรื ออาจเกิ ดมีขึน$ เนื*องจากการปฏิบัติ
หน้ าที*ดงั กล่าวของบริ ษัทจัดการ
2)

การรับและจ่ ายเงินของกองทุนรวม

จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อเงินตอบแทนอื*นใด ตามที*กําหนดไว้ ในโครงการ
3)

การแต่ งตัง3 บุคคลที'เกี'ยวข้ องเพื'อการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน
(2) แต่งตังบุ
$ คคลที*ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื*อทําหน้ าที*ดงั ต่อไปนี $
(ก) ผู้จั ด การกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื* อ ทํ า หน้ าที* ตัด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ* ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ผู้จดั การกองทุนรวมเพื*อทําหน้ าที*ตดั สินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ*งทรัพย์สินตามข้ อ 5.2 เพื*อ
การบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื* อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ของบริ ษัทไว้ ในที*
เปิ ดเผย ณ ที*ทําการของบริ ษัท
(3) แต่งตังผู
$ ้ ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ*งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยคุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี*ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตังผู
$ ้ ดูแลผลประโยชน์อื*นแทนตามเงื*อนไขในการเปลี*ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที*
กําหนดไว้ ในโครงการ ทังนี
$ $โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) แต่งตังนายทะเบี
$
ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี*ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
แต่งตังนายทะเบี
$
ยนหน่วยลงทุนอื*นที*มีคณ
ุ สมบัติตามที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และ
แจ้ งการแต่งตังดั
$ งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
(5) แต่งตังนายทะเบี
$
ยนหน่วยลงทุนที*สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใด
ขณะหนึ*ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมครั ง$ แรกให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที*
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) แต่งตังบริ
$ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื*อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
$ $
บริ ษัท ประเมิน ค่า ทรั พ ย์ สินดังกล่า วนัน$ จะต้ อ งอยู่ใ นบัญชี รายชื* อ ที*ไ ด้ รั บความเห็ นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) แต่งตังผู
$ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
$ $ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว จะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามที*ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(8) แต่งตังที
$ *ปรึกษา (ถ้ ามี) ที*ทําหน้ าที*เป็ นที*ปรึกษาของบริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม
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(9) แต่งตัง$ ผู้ส อบบัญ ชี ข องกองทุนรวม ทัง$ นีผ$ ้ ูสอบบัญ ชี ดังกล่าวจะต้ อ งมีคุณสมบัติ และไม่มีล ักษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื* องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
รวมถึงการเปลี*ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีอื*นที*มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที*
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้ งการแต่งตังดั
$ งกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
(10)แต่งตัง$ ผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื*อทําหน้ าที*รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและ
หน้ าที*อื*นๆ ที*จําเป็ นเพื*อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ $น เมื*อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม
(11)แต่ ง ตัง$ บุค คลอื* น ใดเพื* อ ทํ า หน้ า ที* ต่ า งๆ ที* เ กี* ย วกับ กองทุ น รวม อาทิ เ ช่ น ผู้ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ าง
ผู้ เชี* ย วชาญต่ า งๆ ผู้ จั ด ทํ า ประมาณการ ผู้ ตรวจรั บ อาคาร ผู้ ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดสถานที*
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น
4)

การดําเนินการอื'นๆ
(1) ยื*นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ*งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
$ วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
(2) ยื*นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื*อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สนิ กองทุนรวม
(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรั บจดทะเบียนกองทรั พย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนด ในกรณี ที*หลักฐาน
ดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย
(4) ดําเนินการแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของบริ ษัทจัดการและนําทรัพย์สินของ
กองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(5) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที*สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ* ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(7) คํานวณมูลค่าทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื*อนไขและวิธีการจัดตังและจั
$
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์
และวิธีการที*สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
(8) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรื อแจ้ งผ่านระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ใน
กรณี ที* มี เหตุก ารณ์ หรื อ การเปลี*ย นแปลงใดๆ เกิ ดขึน$ ภายหลังจากวันที* คํา นวณมูลค่าทรั พย์ สิน มูล ค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรั พย์ สินของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ
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(9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที*มีธุรกิจเฉพาะด้ าน
การลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที*กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทังจั
$ ดทํารายงานของกองทุนรวม
ทุกสิ $นปี การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที*มีชื*ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ $นรอบปี บัญชี
(10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสําเนาเอกสาร
หลักฐานที*เกี*ยวข้ องให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สาํ นักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที*ได้ รับรายงาน
ดังกล่าว
(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี $ให้ ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์โดยพลันเมื*อมีการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อสิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที*แสดงกรรมสิทธิEหรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื $อ เช่า รับโอน
สิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญญาเป็ นหนังสือที*แสดงการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ที*เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
(12) จัดส่งสําเนาสัญญาดังต่อไปนี $ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตังบริ
$ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําสัญญาหรื อนับแต่
วันแต่งตังผู
$ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีที*มีการแต่งตังบริ
$ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ก่อนการแต่งตังผู
$ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี
(ข) สัญญาแต่งตังผู
$ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาแต่งตังที
$ *ปรึ กษา (ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั ทําสัญญาดังกล่าว
(13) รวบรวม ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ สั*ง ให้ ผู้ มี ห น้ าที* ต่ า งๆ ตามสัญ ญาแต่ ง ตั ง$ อาทิ เ ช่ น ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที* ป รึ ก ษา ผู้คุม งานก่อ สร้ าง เป็ นต้ น จัด เตรี ยม จัด ส่ง จัด ทํ ารายงานต่า งๆ และ/หรื อ
ดําเนินการต่างๆ ตามที*ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง$ และ/หรื อตามที*คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ
(14) จัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที*เป็ นสาระสําคัญเกี*ยวกับการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที*
ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั $ รวมทังจั
$ ดให้ มีข้อมูลที*เป็ น
สาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที*เปิ ดเผย ณ ที*ทําการทุกแห่งของบริ ษัทและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที*ลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั $
เพื* อ ให้ ผ้ ูล งทุน สามารถตรวจดูไ ด้ โดยหนัง สื อ สรุ ป ข้ อ มูล จะมี ส าระสํ า คัญ ตามที* ป ระกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื*อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที*เป็ นสาระสําคัญตามวรรคหนึ*งให้ ตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ทังนี
$ $ ภายในวันทําการถัดจากวันซื $อ เช่า
จําหน่าย หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกํ าหนดเวลาอื*นตามที*ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(15) ดําเนินการขาย/จําหน่าย/จ่าย/โอน ทรัพย์สนิ บางส่วนหรื อทังหมดของกองทุ
$
นรวม ตามที*เห็นสมควร
(16) ปฏิบตั ิหน้ าที*อื*นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที*ของบริ ษัทจัดการ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
I.

ชื' อ ที' อยู่ เลขทะเบี ย นบริ ษั ท หมายเลขโทรศั พ ท์ และโทรสาร เว็ บ ไซด์ ของผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์

ชื*อ
ที*อยู่

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
เลขที* 999/9 อาคารสํานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน$ 31 ถนนพระรามที* 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

02-667-5555

โทรสาร

02-264-5593

II.

รายชื'อกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารทรัพย์ สิน
รายชื'อกรรมการ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559

1)

นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ

2)

นายไพฑูรย์ ทวีผล

กรรมการอิสระ

3)

นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ

4)

นางโชติกา สวนานนท์

กรรมการอิสระ

5)

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระ

6)

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

7)

นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

8)

นายสุทธิศกั ดิE จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

9)

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

ั น์
10) นายกอบชัย จิราธิวฒ

กรรมการ

ั น์
11) นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ

กรรมการ

12) นายปรี ชา เอกคุณากูล

กรรมการ
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รายชื'อผู้บริหาร ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
1)

นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2)

นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หาร
ความเสีย* ง

3)

นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

4)

ดร.ณัฐกิตติE ตังพู
$ ลสินธนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายการตลาด

5)

นางนาถยา จิราธิวฒ
ั น์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

6)

นางปณิดา สุขศรี ดากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สนิ

7)

พันตรี นฤต รัตนพิเชฏฐชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการ 1

8)

เรื ออากาศเอกกรี เดชชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาโครงการพิเศษ

9)

นางรัตนา อนุนตการุณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายขาย

10) นายชนวัฒน์ เอื $อวัฒนะสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

หน้ าที'และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1)

สิทธิ หน้ าที* และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1.1)

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* ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ตามสัญญาการจ้ างที*ทําขึ $นระหว่างกองทุนรวมกับ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(1.2)

หน้ าที*และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิ หน้ าที* และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี $
(ก) ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที*ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมตาม
สัญญาการจ้ างที*ทําขึ $นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ดูแลรั กษาและจัด การอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุน รวมในแต่ละวัน ให้ อยู่ใ น
สภาพที*ดีและพร้ อมที*จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
(ค) จัดเก็ บรายรั บและจัด หาประโยชน์ จากอสัง หาริ มทรั พย์ และทรั พ ย์ สิน อื*น ที*
เกี*ยวข้ อง
(ง) ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อหน้ าที* อื* น ที* ร ะบุ ต ามสั ญ ญาว่ า จ้ างผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
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(จ) ปฏิบตั ิหน้ าที*อื*นๆ ตามที*คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อ สํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้ เ ป็ นหน้ า ที* ข อง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที*อื*นใดตามที*บริ ษัทจัดการมอบหมาย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
I.

II.

ชื'อ ที'อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ของผู้บริหารทรัพย์ สิน
ชื*อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที*อยู่

เลขที* 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9
เเขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

สถานที'เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื*อ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที*อยู่

400/22อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ
10400

โทรศัพท์

0-2470-3201

โทรสาร

0-2470-1996-7

และ/หรื อ สถานที*อื*นใดที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรื อในกรณีที*มีการเปลี*ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของกองทุนรวมไว้ ที*สํานักงานของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สนิ ที*ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท
จัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนรวมลงทุน ได้ แก่ โฉนดที*ดิน หรื อหนังสือ
รั บ รองการทํ า ประโยชน์ และสัญ ญาซื อ$ ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สัญ ญาเช่ า หรื อ สัญ ญาโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที*สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้ นใน
การเก็บทรัพย์สนิ ที*โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที*ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
III.

หน้ าที'และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที'จัดเก็บรักษาทรัพย์ สิน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที* และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี $
ก) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที*เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที*กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
$ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ที*ทําขึ $นกับบริ ษัทจัดการ
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ข) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที*ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื*นๆ ที*เกี*ยวข้ องแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมที*ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที*ทําไว้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่ งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้
ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
ในกรณี ที*บริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทุนรวม
หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที* ต ามมาตรา 125 และข้ อ กํ า หนดอื* น ๆ ที* เ กี* ย วข้ อ ง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี*ยวกับเรื* องดังกล่าวโดย
ละเอียดและส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
$ วนั ที*ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูหรื อมี
เหตุอนั ควรที*จะรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ค) ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที*ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
$ $ เพื*อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
$
หรื อเมื*อได้ รับ
คําสัง* จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ง)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี $
(1)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที*ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ

(2)

ทุกหนึง* ปี นับแต่วนั ที*ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง$ ก่อนแล้ วเสร็ จ ทังนี
$ $ ค่าใช้ จ่ายที*เกิดจาก
การตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

จ) บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที*ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที*เริ* มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั $
ฉ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที*ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ
ช) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื*อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรื อ
การเปลี* ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น$ อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มูล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ มู ล ค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
ซ) ตรวจสอบการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ให้ เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที*คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ฌ) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที*รับฝากไว้ รวมทังจั
$ ดทําบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ญ) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้ อง
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
สามารถใช้ ข้อมูลที*ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึง* อาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที*บริ ษัทจัดการจัดทําและได้ รับ
รองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที*บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที*มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมอื*นที*บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อบุคคลที*มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมอื*น
นันได้
$ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้
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ฎ) ให้ ความเห็นเกี*ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
ฏ) มีสทิ ธิ หน้ าที* และความรับผิดชอบอื*นตามที*กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
$ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ฐ) ปฏิบตั ิหน้ าที*อื*นตามที*คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็ นหน้ าที*ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1. กรรมการในฐานะตัวแทนของบริ ษัทจัดการจํานวน 1 ท่าน ได้ แก่
นายสมิทธ์ พนมยงค์
ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หาร
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
2. กรรมการผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที*บริ ษัทจัดการกําหนดและได้ รับการเสนอชื*อจากผู้ถือหน่วยลงทุนราย
ใดรายหนึง* หรื อหลายราย ซึง* ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหน่วยลงทุนทังหมดจํ
$
านวน 1
ท่าน ได้ แก่
นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายการเงิน บัญชีและบริ หารความเสีย* ง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)
หน้ าที*และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
ก) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื $อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ*งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
โครงการโครงสร้ างพื $นฐาน ตามที*ผ้ ูจัดการกองทุนฯ ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทัง$ นี $ การลงทุน
ดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ข) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ*มทุน และ/หรื อ การลดทุนของกองทุนฯ ตาม
กรอบที*ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
ค) พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื* องงบประมาณที*เกี*ยวเนื*องกับการจัดการทรัพย์สินที*กองทุนฯ ตามที*ผ้ ดู แู ล
ทรัพย์สนิ นําเสนอแก่กองทุนฯ เพื*อให้ เป็ นไปตามที*กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ง) พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื $นฐาน กลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสี*ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื*นๆ ตามที*ผ้ ูจัดการกองทุนฯ นําเสนอ รวมทัง$
พิจารณากําหนดเงื*อนไขและข้ อจํากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนฯ นําไปปฏิบตั ิ ทังนี
$ $ ต้ องเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนที*ได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง
จ) กํากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ตามกรอบที*
ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทังกํ
$ ากับดูแลให้ การลงทุน
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เป็ นไปตามกรอบที*ร ะบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทัง$ กํ ากับดูแลให้ ก ารลงทุน ให้ เป็ นไปตามที*
กฎหมายกําหนด
ฉ) กํ า กับ ดูแลและพิ จารณาผลการดํ าเนิ นงานของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และการทํา หน้ า ที* ของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื*นที*เกี*ยวข้ องที*มีหน้ าที*ตามที*กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
ช) พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาที*เกี*ยวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ที*มีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่ตํ*ากว่า 10
ล้ านบาท ทังนี
$ $ สัญญาที*จะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้เชี*ยวชาญ
ทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว
ซ) กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ที*ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
ฌ) ดํ า เนิ น การเรื* อ งอื* น ใดตามมติ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทัง$ นี $ ต้ อ งไม่ขัด แย้ ง กับ กฎหมายที* เ กี* ย วข้ อ ง และ
ข้ อกําหนดของกองทุนฯ
ญ) พิจารณาเรื* องอื*นใดที*เกี*ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที*กําหนดไว้ ในนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการบริ ห ารจัด การกองทุน ฯ และอนุมัติ ส ั*ง การตามที* จํ า เป็ นและเห็ น สมควร และไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ
กฎหมายที*เกี*ยวข้ อง
ฎ) พิจารณาแต่งตังกรรมการที
$
*เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที*กรรมการท่านเดิมมิได้
ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
$ แล้ ว
ชี'อ ที'อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลดังต่ อไปนี 3
1) ผู้สอบบัญชี
ชื*อ

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ที*อยู่

ชัน$ 50-51อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที* 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

0-2677-2000

โทรสาร

0-2677-2222

2) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื*อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที*อยู่

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลัก ทรั พย์ 1 อาคาร 2 ชัน$ 3 เลขที* 1060 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

0-2256-2323-8
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โทรสาร

0-2256-2405-6

3) บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื*อ

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน* จํากัด

ที*อยู่

121/101 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชัน$ 37 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

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

โทรสาร

0-2642-2711

ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรี ยบเทียบปรั บ
ข้ อมูลประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจัดการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุนในช่ วง 5 ปี ที'ผ่านมา
การจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ในช่วง 5 ปี ที*ผ่านมา กองทุนรวมฯ บริ ษัท
จัดการ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน ไม่ถูกลงโทษ และการ
เปรี ยบเทียบปรับ
อย่างไรก็ ดีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลเพิ*มเติมได้ ที*เว็บไซท์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที*อยูเ่ ว็บไซท์ดงั แสดง
http://capital.sec.or.th/webapp/enforce/finequerythai_p2.php?cmbdoc_id=all&cmbref_no=5&query_ty
pe=M&txtSection=&txtStartDate=&txtEndDate=&txtMeet_no=&txtMeet_yy=&txtFine_no=&txtFine_yy=
&txtOffender_name=&txtother=&content_id=5

การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจัดการ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คําสัง* หรื อหนังสือเวียนตามที*ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่ งครัด และมีการ
จัดตังคณะกรรมการที
$
*ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื*อพิจารณาในรายละเอียดที*เกี*ยวข้ 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. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท(“คณะกรรมการ
ลงทุน”)
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที*ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื* องต่างๆ ทีเ* กี*ยวข้ องกับการบริ หารกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื $นฐาน ด้ วยความโปร่งใส สุจริ ต และตังอยู
$ บ่ นพื $นฐานของการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที*เกี*ยวข้ อง
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการลงทุนนี $ ใช้ บงั คับกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื $นฐาน (“กองทุนรวม”) ทุกกอง เว้ นแต่กรณีทกี* องทุนรวมใดกําหนดให้ มคี ณะกรรมการลงทุนเพื*อพิจารณาในเรื* อง
ที*กําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ นาํ ขอบเขตหน้ าทีข* องคณะกรรมการลงทุน ไปใช้ กบั กองทุนรวมดังกล่าวเท่าที*ไม่ขดั
ต่ออํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมนันๆ
$
หน้ าที'และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการลงทุน
1. พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื $อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ*งอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ โครงการโครงสร้ างพื $นฐาน ตามที*ผ้ ูจดั การกองทุน ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน
ทังนี
$ $ การลงทุนดังกล่าว ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
2. พิจารณาผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล การเพิ*มทุน และ/หรื อ การลดทุนของแต่
ละกองทุน ตามกรอบที*ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ
4. พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื* องงบประมาณที*เกี* ยวเนื*องกับการจัดการทรั พย์ สินที*กองทุนฯ
ตามที*ผ้ บู ริ หารสินทรัพย์นําเสนอแก่กองทุนฯ เพื*อให้ เป็ นไปตามที*กําหนดในโครงการจัดการกองทุน
ฯ
5. พิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิกลยุทธ์ การลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื $นฐาน กลยุทธ์ การ
บริ หารความเสี*ยงในการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และอื*นๆ ตามที*ผ้ ูจัด การกองทุน
นําเสนอ รวมทังพิ
$ จารณากําหนดเงื*อนไขและข้ อจํากัดในการลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทุนนําไปปฏิบตั ิ
ทังนี
$ $ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที*ได้ รับอนุมตั ิ และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง
6. กํากับดูแลให้ กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของของกองทุนฯ
ตามกรอบที*ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อสัญญาการบริ หารจัดการกองทุนฯ รวมทัง$
กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามกรอบที*ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมทังกํ
$ ากับดูแลให้
การลงทุน ให้ เป็ นไปตามที*กฎหมายกําหนด
7. กํากับดูแลและพิจารณาผลการดําเนินงานของผู้บริ หารทรัพย์ สิน และการทําหน้ าที*ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื*นที*เกี*ยวข้ องที*มีหน้ าที*ตามที*กําหนดในโครงการจัดการกองทุนฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาที*เกี*ยวข้ องกับการจัดการกองทุนฯ ที*มีมลู ค่ารวมของสัญญาไม่
ตํ*ากว่า 10 ล้ านบาท ทัง$ นี $ สัญญาที*จะให้ คณะกรรมการพิจารณา ต้ องผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้เชี*ยวชาญทางกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับแล้ ว
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9. กํากับดูแลให้ การลงทุนเป็ นไปตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ ที*ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทโดยเคร่งครัด
10. ดําเนินการเรื* องอื*นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง$ นี $ ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง
และข้ อกําหนดของกองทุนฯ
11. พิจารณาการแต่งตัง/$ ถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (CPN)/ ผู้จดั การกองทุน
12. พิจารณาเรื* องอื*นใดที*เกี*ยวข้ องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที*กําหนดไว้ ในนโยบายและ
หลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการกองทุนฯ และอนุมตั ิสงั* การตามที*จําเป็ นและเห็นสมควร และไม่
ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายที*เกี*ยวข้ อง เช่น กรณีเกิดข้ อพิพาททางกฏหมาย การทําประกันภัย การ
ปรับปรุงสินทรัพย์ (Major renovation) เป็ นต้ น
13. พิจารณาแต่งตังกรรมการที
$
*เป็ นผู้แทนกลุม่ งาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที*กรรมการท่าน
เดิมมิได้ ปฏิบตั ิงานในกลุม่ งานนันๆ
$ แล้ ว
3. การดูแลเรื'องการใช้ ข้อมูลภายใน
ทางบริ ษัทจัดการ ได้ มีการออกข้ อปฏิบตั ิเรื* องการซื $อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมี
การกําชับให้ พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้จดั การกองทุน รวมถึงผู้เกี*ยวข้ องอื*นที*มี
โอกาสใช้ ข้อมูลภายใน ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุ นแรง และเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากมีการละเมิดข้ อปฏิบตั ินี $
พนักงานจะต้ องดูแลไม่ให้ การลงทุนของบริ ษัทฯ พนักงาน และกองทุนประเภทต่างๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท
ฯ มี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที*จะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างกัน และจะต้ อง
ดํา เนิ น งานด้ ว ยความซื* อ สัต ย์ สุจ ริ ต และยุติ ธ รรม เพื* อ ให้ ก ารจัด การกองทุน ภายใต้ ก ารบริ ห าร เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน และรั ก ษาไว้ ซึ* ง ผลประโยชน์ 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 เพื*อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่าง ๆ ที*สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด รวมทังกฎ
$ ระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทจัดการ และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื*อที*บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับ
ดูแลการซื $อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
4. การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุ่ม การลงทุนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละโครงสร้ างพื น$ ฐาน จะเข้ า ทํ า การตรวจสอบและสอบทาน (การทํ า due
diligence) วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื $อทรัพย์สินเข้ ากองทุนฯ ตลอดจน
ตัดสินใจลงทุนหรื อจําหน่ายไปซึ*งทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขนตอนตามขั
ั$
นตอนการปฏิ
$
บตั ิงานที*ชดั เจนและ
เป็ นกระบวนการ ทัง$ ยังมีคณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน* กรองการพิจารณาเพื*อหลีกเลี*ยงการขัดแข้ งทาง
ผลประโยชน์ที*อาจเกิดขึ $น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี $
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เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื*อถือและชื*อเสียงที*ผ่านมาของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ เพื*อ
พิจาณาถึงความสามารถปฏิบตั ิหน้ าที*เมื*อเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการเข้ าธุรกรรมการลงทุนและการบริ หารงาน
ของกองทุนฯ
2) ทําเลและศักยภาพของอสังหาริ มทรัพย์ สภาพที*ตงั $ ทางเข้ าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดําเนินงานที*ผา่ นมาของอสังหาริ มทรัพย์ที*จะเข้ าลงทุน
5) ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริ มทรัพย์ที*กองทุนฯ จะเข้ าลงทุน
5. การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จดั การกองทุนคัดเลือกบุคคากรอื*นในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริ ษัทจัดการให้ ความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าที*ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะจัดให้ มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้ อม
ในการดําเนินงานของผู้บริ หารสินทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริ หารสินทรัพย์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการการลงทุนเพื*อพิจารณารายที*เหมาะสมก่อนดําเนินการแต่งตัง$
เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีดงั ต่อไปนี $
1) ประสบการณ์ ชื*อเสียง และความน่าเชื*อถือในการปฏิบตั ิงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หรื อที*ตงของทรั
ั$
พย์สนิ
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การทรัพย์สนิ
4) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้ าของที*ดิน
5) ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ หน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อื*นๆ ที*กรรมการการลงทุนและหรื อผู้เชี*ยวชาญอาจเสนอเพิ*มเติม
6. การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
การให้ บริ การของผู้บริ หารทรัพย์สนิ จะมีการประเมินผลโดยการใช้ ดชั นีประเมินผลงาน ตามที*กําหนดไว้ ในสัญญา
บริ การหลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้ วยดัชนีต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้ จ่ายและรายได้ ตามงบประมาณที*
คาดการณ์ และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสถานที*ตงทรั
ั $ พย์สนิ หากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามดัชนีวดั ผลที*กําหนดไว้
จะมีการลดค่าบริ การ โดยจะพิจารณาและปรับปรุ งดัชนีวดั ผลเป็ นรายปี โดยตกลงร่ วมกันตามข้ อกําหนดและ
เงื*อนไขของสัญญาบริ การหลัก
ผู้จดั การกองทุนอาจจะมอบอํานาจในการบริ หารจัดการให้ แก่ผ้ บู ริ หารทรัพย์สนิ โดยจะกํากับดูแลการบริ หารของ
ผู้บริ หารทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที*เป็ นที*ยอมรับ พร้ อมทังติ
$ ดตาม ควบคุมผลประกอบการ
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เป็ นไปตามงบประมาณประจําปี ของสินทรัพย์ที*จดั ทําร่ วมกันทุกปี เพื*อดํารงซึ*งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก นอกจากผลประกอบการของทรัพย์สินที*ผ้ จู ดั การกองทุนพึงดูแลแล้ ว ผู้บริ หารสินทรัพย์จะต้ องดูแลให้
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ให้ อยู่ในสภาพดี พร้ อมจัดหาผลประโยชน์ และดําเนินการให้ มีการจัดทําประกันภัยที*
พอเพียงและเป็ นไปตามที*เปิ ดเผยในโครงการจัดการกองทุนฯ
7. การติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนฯ
ในการจัดการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที*และความ
รับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หารกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที*กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ าที*และความ
รับผิดชอบที*เกี* ยวข้ อง เช่นจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที*ระบุไว้ ในโครงการที*ได้ รับอนุมตั ิจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ ผูก พันระหว่า งบริ ษัท จัด การและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที*ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 125 และข้ อกําหนดอื*นๆ ที*เกี*ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 อย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ปฏิ บัติ ก ารอื* น ๆ เพื* อ ให้ บ รรลุซึ*ง วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน รวมและรั ก ษาไว้ ซึ* ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที* และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการกองทุน
รวม ทังนี
$ $ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื*นใดที*เกี*ยวข้ องนอกจากนี $ ยังจัดให้ มีการตรวจ
ตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที*ได้ รับแต่งตังจากบริ
$
ษัทจัดการ ซึง* ได้ แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหน้ าที*โดยตรง
ในการควบคุม และดูและดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อทรัพย์ สินต่างๆ ของ
กองทุนฯ เป็ นไปตามที*ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนฯ รวมถึงสัญญาโอนขายทรัพย์สนิ และสิทธิรายได้ สัญญา
เช่า ดําเนินการและบริ หารจัดการหลัก และสัญญาบริ การหลัก และจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของ
กองทุนฯ
8. ค่ าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที*ปรับปรุ งแล้ ว คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยในรอบปี
บัญชีที*ผา่ นมาได้ 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 อหนังสือเวียนตามที*ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื* องการการเปิ ดเผย
ข้ อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย ไว้ อย่างเคร่งครัด และนอกจากนัน$ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ อง
ของข้ อมูลและได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศที*เกี*ยวข้ อง ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ต่อผู้ถือหน่วย
อาทิเช่น
1) การคํานวณและเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็ นรายไตร
มาสภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ $นไตรมาส บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง* ฉบับและปิ ดประกาศไว้ ในที*เปิ ดเผย ณ ที*ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยต้ องมีการเปิ ดเผยชื*อ ประเภท และที*ตงทรั
ั $ พย์สนิ ของกองทุนฯ
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2) บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดเตรี ยมและเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนฯ รวมทัง$ งบ
การเงิ น (ทัง$ รายไตรมาสและรายปี ) รายงานประจํ าปี เหตุการณ์ สําคัญที*อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรั พย์ สิน ฐานะทางการเงิ น หรื อผลประกอบการของกองทุนฯ และเหตุการณ์ อื*นใดตามที* 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 อหนังสือเวียนตามที*ได้ แก้ ไขหรื อ
ออกโดย ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื* องการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วย ไว้ อย่างเคร่ งครัด และนอกจากนัน$ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้รับรองความถูกต้ องและรับรองว่า ได้ กระทํา
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก่อนการเปิ ดเผยและจัดประชุมต่างๆ กับผู้ถือหน่วย
โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะต้ องจัดหาข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ*งเพียงพอต่อ
การพิจารณาลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง* ต้ องประกอบด้ วยความเห็นของบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในเรื* องที*ต้องลงมติดงั กล่าว ตลอดจนผลกระทบที*อาจเกิดขึ $นกับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ*งเป็ นผลมาจากการลงมติใน
เรื* องดังกล่าว
บริ ษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อโดยการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ านับจากวันที*มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ*งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที*จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
$
นฯ เข้ าชื*อกันทําหนังสือ
ขอให้ บริ ษัทจัดการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริ ษัทจัดการไม่เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที*ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเข้ าชื*อกันทําหนังสือขอภายในระยะเวลา
ที*กําหนดข้ างต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ*งถื อหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที*
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
$
นฯ อาจเรี ยกประชุมเองก็ได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามที*กําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง* มีชื*อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที*ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และมีสทิ ธิได้ รับผลตอบแทนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียน ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 14 วัน หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที*ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
กําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนนัน$ ในกรณีที*มีการเปลี*ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนจากเดิมที*เคยแจ้ งไว้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องแจ้ งการเปลี*ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
หรื อกําหนดระยะเวลาใด ๆ ตามที*ตลาดหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนกําหนดก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนตามที*เคย
แจ้ งไว้ นนั $
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดส่งหนังสือขอมติ หรื อหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ*งมีชื*อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
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ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นบันทึกข้ อมูลที*ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง ดังนัน$ การจ่ายหรื อ
การแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผู้ซึ*งมีชื*อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และ
สิทธิในการได้ รับหรื อข้ อจํากัดสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซงึ* มีชื*อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการที*บริ ษัทจัดการกระทําไปโดยชอบ
ก) การขอมติโดยส่ งหนังสือ
ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ*งหนึง* ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที*มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นการขอมติในเรื* องใด
เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
ข) การขอมติโดยเรียกประชุม
I.

องค์ประชุม
(ก) การการขอมติโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ*งหนึ*งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
$
โดยมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ*งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที*จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
$
นฯ
เว้ นแต่ที*กําหนดไว้ ในข้ อ (ข) ท้ ายนี $
(ข) องค์ ป ระชุม ที*กํ า หนดไว้ ในข้ อ (ก) ข้ า งต้ น มิ ใ ห้ นํ า มาใช้ บังคับ กับการขอมติ เพื* อ แก้ ไ ขเพิ*ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ซึง* จะต้ องกระทําตามที*กําหนดไว้

II.

สิทธิออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที*มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมในเรื* องที*จะลงมติใด
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื* องที*จะลงมตินนั $
(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ*งถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อจํากัดที*กําหนดไว้ จะต้ องงดออกเสียงสําหรับ
หน่วยลงทุนส่วนที*ถือเกินอัตรานัน$

III.

ข้ อกําหนดในการออกเสียง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงหนึง* เสียงต่อหนึง* หน่วยลงทุนที*ตนถือ
(ข) เว้ นแต่กรณีที*กําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และข้ อ (ง) ท้ ายนี $ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที*มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
(ค) เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี $ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี* (ร้ อยละ 75 หรื อมากกว่า) ของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที*มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
(1) การได้ มาเพิ*มเติมหรื อการจําหน่ายไปซึ*งทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื $นฐานที*มีมลู ค่าเกินกว่า
100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
$ ร้อยละ 30 ขึ $นไปของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทุนฯ ณ เวลาที*มีการ
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ได้ มาหรื อจําหน่ายไปดังกล่าว หรื อการตกลง การยินยอม หรื อใช้ สิทธิออกเสียงเพื*อให้ บริ ษัทที*
กองทุนฯเป็ นผู้ถือหุ้น
(2) การเข้ าทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี*ยวกับการบริ หารจัดการหรื อจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื $นฐานโดยกองทุนฯ ที*มีมลู ค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้ านบาท
หรื อตังแต่
$ ร้อยละ 30 ขึ $นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ ณ เวลาที*มีการเข้ าทําแก้ ไข
หรื อยกเลิกสัญญาดังกล่าว
(3) การเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที*เกี*ยวข้ อง หรื อการตกลงยินยอม หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงเพื*อให้
บริ ษัทที*กองทุนฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) การเพิ*มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ
(6) การควบหรื อรวมกับกองทุนอื*น
(ง) มติเกี*ยวกับการแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในหัวข้ อ 7.14.1 “วิธีแก้ ไขเพิ*มเติมโครงการจัดการกองทุน” ตามหนังสือชี $ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ ชําระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้ กับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัดตัง$ แต่วนั ที* 1
มกราคม 2559 จนถึงวันที* 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงินรวม 0.62 ล้ านบาท

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
กองทุนรวมฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของสังคม ชุมชน และสิง* แวดล้ อม โดยในรอบปี บัญชี 2559 กองทุนรวมฯ ได้
มีการดําเนินการเพื*อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื*อง อาทิเช่น
1. การดํา เนิน การให้ มีก ารปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพนํา$ เสียให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานก่อ นปล่อยออกสู่ร ะบบระบายนํ า$
สาธารณะ
2. รณรงค์ให้ มีการติดตังอุ
$ ปกรณ์และเครื* องใช้ ในการประหยัดพลังงานและรักษาสิง* แวดล้ อม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี'ยง
ในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน ทางบริ ษัทจะบริ หารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสีย* งที*สาํ คัญ
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี $
(1) เพื*อให้ มีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสีย* งที*สาํ คัญในการทําหน้ าที*ผ้ จู ดั การกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื*อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าใจถึงความเสีย* ง การป้องกันความเสีย* ง รวมทังตระหนั
$
กในหน้ าที*ความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสีย* งในการดําเนินงานในทุกกิจกรรม
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บริ ษัทใช้ กรอบการกํากับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชัน"$ ในการบริ หารความเสีย* ง
(1) แนวป้องกันชัน$ ที* 1 ได้ แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที*เกี*ยวข้ อง ซึ*งรับผิดชอบในการบริ หาร
ความเสีย* งที*เกิดขึ $นในการให้ บริ การเป็ นผู้จดั การกองทุน
(2) แนวป้องกันชันที
$ * 2 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารความเสีย* ง ซึง* ดูแลและควบคุมความเสีย* ง และแนะนําหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ในการนําเครื* องมือบริ หารความเสีย* งมาใช้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) แนวป้องกันชันที
$ * 3 ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานตรวจสอบ ซึ*งจะให้ ความมัน* ใจแก่คณะกรรมการบริ ษัท ว่า
บริ ษัทมีสภาพแวดล้ อมในการควบคุมที*มีประสิทธิภาพเพียงพอ

รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกองทุนฯ กับบริษัทจัดการ และบุคคลที'เกี'ยวข้ อง/เกี'ยวโยงกันกับบริษัทจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นบุคคลที*เกี*ยวข้ องของกองทุนฯ ตามประกาศฯ สธ.69/2558 เนื*องจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบุคคลที*เกี*ยวโยงกันของธนาคารให้ ก้ ูยืมเงินแก่กองทุน, ทําสัญญาเช่า
พื $นที*และบริ การ และ รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจากกองทุนรวมตามที*ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในโครงการ อีกทัง$
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ยังถือหุ้นของบริ ษัทจัดการเกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของจํานวนหุ้นที*จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
$
ษัทจัดการ ตามรายละเอียดในตาราง รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลที*เกี*ยวข้ องสําหรับรอบ
ระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที* 1 มกราคม 2559 ถึงวันที* 31ธันวาคม 2559
รายการระหว่ างกองทุนฯ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที'เกี'ยวโยงกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นบุคคลที*เกี*ยวข้ องของกองทุนรวมฯ ในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน
รวมฯ และทําธุรกรรมทําสัญญาเช่าพื $นที*และบริ การ รวมถึงรับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวม
ตามรายละเอียดในตาราง รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลที*เกี*ยวข้ องสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่
$ 1 มกราคม
2559 ถึง 31ธันวาคม 2559
ข้ อมูลการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื'องจากการที'กองทุนฯ ใช้ บริการบุคคลอื'น (Soft Commission)
ไม่มี
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ส่วนที 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมสิทธิ การเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท สําหรั บรอบ
ระยะเวลาตัง3 แต่ วันที' 1มกราคม 2559ถึง 31ธันวาคม 2559
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที* 1 มกราคม 2559ถึงวันที* 31ธันวาคม 2559 กองทุน
รวมมีรายได้ จากการลงทุนทังสิ
$ $น 3,530.72 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ ค่าเช่าซึ*งประกอบไปด้ วยค่าเช่าและค่าบริ การรวม
จํานวน 3,425.15 ล้ านบาท รายได้ จากดอกเบี $ยรับจํานวน 6.11 ล้ านบาท และรายได้ อื*นจํานวน 99.45 ล้ านบาท ในช่วง
เดียวกัน กองทุนรวมมีคา่ ใช้ จ่ายทังสิ
$ $น 699.94 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การ 119.57ล้ านบาท ค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หาร 64.80 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ 443.17 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายอื*นๆ 0.04 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน
72.36 ล้ านบาท ส่งผลให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิคิดเป็ นจํานวน 2,830.78 ล้ านบาท ทังนี
$ $ กองทุนรวมรับรู้
กําไรสุทธิจากเงินลงทุนจํานวน 331.88 ล้ านบาท ทําให้ ในรอบการดําเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2559
กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานเพิ*มขึ $น 3,162.66 ล้ านบาท โดย ณ วันที* 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมี
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงสิ
ั $ $น 29,992.61 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 13.5561 บาทต่อหน่วย
สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
$ วนั ที* 1 มกราคม 2559 ถึงวันที* 31ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ
กองทุนรวมได้ มีมติจ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวน 1.1528 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี $
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที* 1 มกราคม 2559 – 31มีนาคม2559
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที* 1 เมษายน 2559 – 30 มิถนุ ายน 2559
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที* 1 กรกฎาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
- สําหรับผลการดําเนินงานระหว่างวันที* 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

จํานวน 0.2788 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.2710 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.3100 บาทต่อหน่วย
จํานวน 0.2930 บาทต่อหน่วย

ความเห็นของผู้จดั การกองทุนเกี'ยวกับการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเมื'อเทียบกับปี ก่ อนหน้ า
1. ภาพรวมของการดําเนินงานและการเปลีย* นแปลงทีเ* กิดขึ $นอย่างมีนยั สําคัญ
• ผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุน
ในระหว่างรอบบัญชีปี 2559 ที*ผ่านมา รายได้ ค่าเช่าและบริ การของกองทุนเพิ*มขึ $น 387.56 ล้ านบาท
หรื อประมาณร้ อยละ 12.76 จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
เต็มปี จาก ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พลาซา ปิ* นเกล้ า ที*ปิดปรั บปรุ งครัง$ ใหญ่ในปี 2558 ในขณะที*ด้าน
รายจ่ายของกองทุน ปรับตัวลดลง 13.89 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 1.95 จากปี ก่อนหน้ า โดยมี
สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที*ลดลง สําหรับการเพิ*มขึ $นในสินทรัพย์สทุ ธิจาก
การดําเนินงานของกองทุนในรอบบัญชีปี 2559 ลดลง 817.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.55
สืบเนื*องจากกองทุนมีรายการกําไรสุทธิที*ยงั ไม่เกิดขึ $นจากเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที*กองทุนเข้ าลงทุนลดลงเมื*อเทียบจากปี ก่อน
•

การเปลีย* นแปลงทีเ* กิดขึ $นอย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับการเปลีย* นแปลงที*เกิดขึ $นอย่างมีนยั สําคัญของกองทุนระหว่างรอบปี บัญชี 2559 คือการปรับปรุง
ศูนย์การค้ าซึง* ได้ มีการระบุไว้ แล้ วในหัวข้ อ “รายละเอียดเกี*ยวกับกับการปรับปรุ งในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
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สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์แต่ละรายการสําหรับรอบระยะเวลาตังแต่
$ วนั ที* 1 มกราคม 2559 ถึง 31
ธันวาคม 2559”
•

อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าเฉลีย*
อัตราการเช่าของกองทุนในระหว่างรอบปี บัญชีที*ผ่านมา ใกล้ เคียงกับอัตราการเช่าเทียบกับปี 2559
โดยรวมลดลงประมาณร้ อยละ 1.74 (ข้ อมูล ณ วันที* 31 ธันวาคม 2559)สาเหตุเกิดจากการปิ ดปรับปรุ ง
พื $นที*บางส่วนสําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 สําหรับ
อัต ราค่า เช่ า เฉลี*ย มี ก ารปรั บ ตัว เพิ* ม สูง ขึ น$ เมื* อ เที ย บกับ ปี 2558 เนื* อ งมาจากการเปิ ดบริ ก ารของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ า
โดยในภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีก อัตราค่าเช่าเฉลี*ยมีการเติบโตประมาณร้ อยละ 3-5 ซึ*งสําหรับ
ศูนย์ ก ารค้ า ที*กองทุนรวมเข้ า ลงทุน มีอัตราการเติบโตเฉลี*ยสูงกว่าอุต สาหกรรมเดียวกัน เนื* องด้ ว ย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นผู้เล่นรายใหญ่ของอุตสาหกรรม มีอํานาจการต่อรองกับผู้
เช่า รวมถึงเป็ นกึ*งผู้กําหนดตลาดของอุตสาหกรรมค้ าปลีกด้ วย

2. ความสามารถในการชําระหนี $
กองทุนได้ มีการบริ หารการโดยการนําอัตราส่วนทางการเงินที*แสดงความสามารถในการชําระหนี $เป็ น
ตัวชี $วัดการบริ หาร ได้ แก่
• อัตราส่วนหนี $สินต่อส่วนของทุน (Debt to Equity ratio)
ปั จจุบนั กองทุนมีการดํารงอัตราส่วนหนี $สินต่อส่วนของทุน (D/E Ratio) หรื อ Leverage Ratio อยู่ที*
0.06 เท่า ซึง* ตามเงื*อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมที*กองทุนมีนนกํ
ั $ าหนดให้ ไม่มากกว่า 1.50 เท่า (ไม่สงู กว่า
1.50: 1)
ทังนี
$ $ อัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความเสีย* งทางการเงิน (Financial Risk) ของกองทุนรวม โดยยิ*ง
มีคา่ น้ อยเท่ากับว่าความเสีย* งทางการเงินของกองทุนตํ*า
• อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี $ (Debt Service Coverage Ratio)
ปั จจุบนั กองทุนมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนี $ (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที* 0.22
เท่า ซึง* ตามเงื*อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมที*กองทุนมีนนั $ กําหนดให้ ไม่เกิน 1.20 เท่า (ไม่เกิน 1.20: 1) ซึ*ง
คํ า นวณมาจากกระแสเงิ น สดที* ไ ด้ จ ากการดํ า เนิ น งานต่อ ภาระหนี เ$ งิ น ต้ น พร้ อมดอกเบี ย$ สํา หรั บ
ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือนของกองทุนรวม
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ข้ อมูลทางการเงินที'สาํ คัญ
รายการแสดงทรัพย์ สนิ ที'กองทุนรวมลงทุนโดยแยกตามประเภททรัพย์ สนิ และอัตราส่ วนต่ อมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
ประเภทเงินลงทุน

พืน3 ที'เฉพาะส่ วนที'
กองทุนรวมเช่ า

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิ**

(บาท)
เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที*ดินพร้ อม
อาคารศูนย์การค้ าและระบบสาธารณูปโภค จํานวน 4 โครงการ
1. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ที*ตงั $ 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที* 2 แขวงแสมดํา (บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที*ดิน
53 ไร่
605,000,000
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าพร้ อมอาคารจอดรถ
251,183
5,411,415,607
และงานระบบสาธารณูปโภค
ตารางเมตร
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง* สิทธิการเช่า
77,421,082
เครื* องตกแต่ง ติดตังและอุ
$
ปกรณ์
8,549,740
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
226,031,974
6,328,418,403
2. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3
ที*ตงั $ 79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าที*ดิน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและพื $นที*จอดรถ

12 ไร่

831,000,000

169,740
ตารางเมตร

3,274,857,199

กรรมสิทธิEในงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง* สิทธิการเช่า
เครื* องตกแต่ง ติดตังและอุ
$
ปกรณ์

498,138,897
55,385,824
32,351,771

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

205,891,361
4,897,625,052

3. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ* นเกล้ าที*ตงั $ 7 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
สิทธิการเช่าช่วงที*ดิน
24 ไร่
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าพร้ อมอาคารจอดรถ
185,671
อาคารสํานักงาน และงานระบบสาธารณูปโภค
ตารางเมตร
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง* สิทธิการเช่า
เครื* องตกแต่ง ติดตังและอุ
$
ปกรณ์
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

6,705,000,000

20.34

22.36

9,156,000,000

27.77

30.53

5,495,000,000

16.66

18.32

195,000,000
5,485,910,000
152,547,333
33,620,465
436,262,952
6,303,340,750

4. โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ที*ตงั $ เลขที* 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
สิทธิการเช่าที*ดิน
32 ไร่
598,571,472
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าพร้ อมอาคารจอดรถ
122,991
10,011,609,049
ตารางเมตร
อาคารอเนกประสงค์ และงานระบบสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง* สิทธิการเช่า
168,454,681
เครื* องตกแต่ง ติดตังและอุ
$
ปกรณ์
23,976,597
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ประเภทเงินลงทุน

พืน3 ที'เฉพาะส่ วนที'
กองทุนรวมเช่ า

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
รวมเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์
วันครบอายุ

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิ**

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

95,708,263
10,898,320,062

10,953,000,000

33.22

36.52

28,427,704,267

32,309,000,000

97.99

107.72

จํานวนเงินต้ น

ราคายุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ ายุติธรรม

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิ**

(บาท)
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงิ นลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ
เงิ นฝากประจํ า
ธนาคาร ออมสิน จํากัด
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

กุมภาพันธ์ 2560

560,419,711

562,902,384

100,000,000
660,419,711
29,088,123,978

100,000,000*
662,902,384
32,971,902,384

* เป็ นราคาที*ยงั ไม่ได้ รวมดอกเบี $ยค้ างรับ
**หมายเหตุ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 29,992,611,509.90 บาท
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2.01
100.00

2.21
110.00

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สรุ ปมูลค่ าทรั พย์ สิน ทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่ าหน่ วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล
โกรท ณ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าทรัพย์สนิ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
จํานวนหน่วย
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน

33, 603,831,398
29,992,611,510
2,212,476,700
13.5561

บาท
บาท
หน่วย
บาทต่อหน่วย

ข้ อมูลเกี'ยวกับการกู้ยมื เงินของกองทุนรวม ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ผู้ให้ ก้ ู
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา
วันที* 23 เมษายน 2557 ถึงวันที* 22 เมษายน 2569
จํานวนเงินกู้ยืม ณ วันทําสัญญา
1,955,000,000บาท
จํานวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2559
1,874,562,500 บาท
คิดเป็ นสัดส่วนการกู้ยืม ณ วันที* 31ธันวาคม 2559
ร้ อยละ 6.25 ของ NAV
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
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ตารางแสดงค่ า ใช้ จ่ า ยทั 3ง หมดที' บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เรี ย กเก็ บ จากกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
สําหรับรอบบัญชี ตังแต่
$ วนั ที* 1 มกราคม 2559 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2559
ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมด
$
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 างที*ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วใน
หนังสือชี $ชวนข้ อ 28.2 วรรคที* 7
ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ* ่ายจริ ง
ตามทีจ* ่ายจริ ง
ตามทีจ* ่ายจริ ง
ตามทีจ* ่ายจริ ง
ตามที*ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหนังสือชี $
ชวนข้ อ 28.2

O ค่าธรรมเนียมที*ปรึกษาทางการเงิน
O ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
O ค่าสอบบัญชี
O ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
O ต้ นทุนค่าเช่าและบริ การ
O ค่าใช้ จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้ เช่าพื $นที*
O ค่าเบี $ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
O ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง$ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง$ แรก
O ต้ นทุนทางการเงิน

ไม่มี
ไม่มี
ตามที*ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ ว
ในหนังสือชี $ชวนข้ อ 4.การกู้ยืมเงิน
ตามที*ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ ว
ในหนังสือชี $ชวนข้ อ 28.2

O ค่าใช้ จ่ายอื*นๆ
รวมค่ าใช้ จ่าย

จํานวนเงินที'
เก็บจริง1
(ล้ านบาท)
35.17
4.80
3.20
399.37
ไม่มี
ไม่มี
0.62
64.8
119.57
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รวมอยูใ่ น
ค่าใช้ จา่ ยอื*นๆ
72.36
0.04
699.94

หมายเหตุ:
1. ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม* แล้ ว

ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมดที'บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนเรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ไม่มี
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6

ข้ อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

7
8
9
10
11
12
13
14
15

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี 6สินอืน
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ส่วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่าย
เครื องมือทางการเงิน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ ใช้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6
งบการเงินนี 6ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกงบการเงินจากผู้บริ หารของกองทุนรวมเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560
1

ข้ อมูลทั$วไป
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) จดทะเบียนจัดตังเมื
6 อวันที 11 สิงหาคม 2548 โดยไม่
มีการกําหนดอายุโครงการ และเป็ นกองทุนรวมทีจัดตังขึ
6 6นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และอุปกรณ์ทีเกียวข้ องและลงทุนในสิทธิเรี ยกร้ องทีมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 4 โครงการ คือ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึงถือหน่วยลงทุนร้ อยละ
26.69 (2558: ร้อยละ 26.69)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน และมี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี 6จัดทําขึ 6นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง
นอกจากนี 6 งบการเงินได้ จัดทําขึ 6นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106 เรื อง “การบัญชี
สําหรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน”
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั 6 รอบระยะเวลา
บัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
นัน6 มีผลให้ เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีของกองทุนรวมในบางเรื อง การเปลียนแปลงนี 6ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ข้างต้ น สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน ๆ ซึงมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม
2560 เป็ นต้ นไป และไม่ได้ มีการนํามาใช้ สําหรั บการจัดทํางบการเงิ นนี 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ
ปรับปรุงใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทุนได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุข้อ 15
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี 6จัดทําขึ 6นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้ นรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ วัดมูลค่าด้ วยราคายุติธรรม

(ค)

สกุลเงินที"ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี 6จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานของกองทุนรวม ข้ อมูลทางการ
เงินทังหมดมี
6
การปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้ แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้ นทีระบุไว้ เป็ นอย่างอืน

(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารต้ องใช้ วิจารณญาณ การประมาณและข้ อ
สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวกับ สินทรัพย์ หนี 6สิน
รายได้ และค่าใช้ จ่าย ผลทีเกิดขึ 6นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้ อสมมติทีใช้ ในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้ นไป
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ข้ อมูลเกียวกับข้ อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคัญซึงมีความเสียงอย่างมีนยั สําคัญทีเป็ นเหตุให้
ต้ องมีการปรับปรุงจํานวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซึงได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 เงินลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
3

นโยบายการบัญชีท$ ีสาํ คัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี 6ได้ ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ สําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก)

เงินลงทุน
เงิ นลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสินทรัพย์ทีซื 6อและ/หรื อลงทุนโดยกองทุนรวมรวมถึงทีดิน อาคาร และ เครื องตกแต่งติดตัง6
และอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจจะบันทึกในบัญชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสือมราคา มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
ได้ มาจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึงกองทุนรวมจะจัดให้ มีการประเมินค่าอย่างน้ อยทุก 2 ปี นับจากวันถัดจากวันทีได้ อสังหาริ มทรัพย์นนมาหรื
ั6
อวันทีประเมิน
ล่าสุด และจัดให้ มีการสอบทานการประเมินค่าทุกไตรมาสนับแต่วนั ทีมีการประเมินค่าครัง6 สุดท้ ายไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะไม่
แต่งตังบริ
6 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ รายใดรายหนึงให้ ประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อ
เกิน 2 ปี
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ด้วยราคาทุน ณ วันทีกองทุนรวมมีสิทธิในเงินลงทุนนัน6 ราคาทุนของเงินลงทุนประกอบด้ วย
รายจ่ายซื 6อเงินลงทุน และค่าใช้ จ่ายโดยตรงทีกองทุนรวมจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงเงินลงทุนนัน6
เงินลงทุนในตราสารหนี 6แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตราสารหนี 6ไทย
ณ วันทีวัดค่าเงินลงทุน เงินลงทุนทีไม่มีตลาดซื 6อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกําหนดโดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และตามข้ อกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารหนี 6ทีไม่มีตลาดซื 6อขายคล่องรองรับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึ 6นในงบกําไรขาดทุน
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กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายคํานวณโดยใช้ วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ 6าหนัก
(ข)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบด้ วยยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก

(ค)

ลูกหนี.ค่าเช่ าและบริการ
ลูกหนี 6ค่าเช่าและบริ การแสดงในราคาตามใบแจ้ งหนี 6หักค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี 6สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี 6และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนี 6ในอนาคตของ
ลูกค้ า ลูกหนี 6จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี 6สูญ

(ง)

เจ้ าหนี.อ"ืน
เจ้ าหนี 6อืนแสดงในราคาทุน

(จ)

รายได้
รายได้ ทีรับรู้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้ า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ คา่ เช่าจากสินทรัพย์ลงทุนรับรู้ ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และรายได้ จากการให้ บริ การ
รั บรู้ เมือมีการให้ บริ การแก่ลูกค้ าแล้ ว รายได้ ค่าเช่ารั บล่ว งหน้ ารั บรู้ เป็ นรายได้ ในงบกํ าไรขาดทุนตามวิธี เส้ นตรงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่า
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ดอกเบีย( รับ
ดอกเบี 6ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง
(ฉ)

ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
รายจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ทีได้ รับตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเป็ นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสิ
6 6นตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ 6นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนในรอบบัญชีทีมีรายการดังกล่าว

(ช)

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินประกอบด้ วยดอกเบี 6ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี 6สินส่วนทีเพิมขึ 6นเนืองจากเวลาทีผ่านไป และ
สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้ องจ่าย

(ซ)

ภาษีเงินได้
กองทุนรวมนี 6เป็ นกองทุนทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทย จึงไม่มีการบันทึกภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ในงบการเงิน

(ฌ) การแบ่ งปั นส่ วนทุน
กองทุนรวมบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
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4

บุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันกับกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีอํานาจควบคุมหรื อควบคุมร่วมกันทังทางตรงและทางอ้
6
อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการ
ตัดสินใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกองทุนรวมอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนัน6 การเกียวข้ องกันนี 6อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน มีดงั นี 6
ชื$อกิจการ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)

ประเทศที$จัดตัง" /
ลักษณะความสัมพันธ์
สัญชาติ
ประเทศไทย - เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ซึงถือหน่วยลงทุนร้ อยละ
26.69 (2558: ร้อยละ26.69)
- เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะธุรกรรม
- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและบริ การ
- รับค่าธรรมเนียมบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทุน

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนรวม

- รับค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากกองทุน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษัทใหญ่ ของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด
- เป็ นนายทะเบียน

- ให้ ก้ ยู มื เงินแก่กองทุน
- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและ
บริ การ
- ให้ บริ การเงินฝากธนาคาร
- รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
จากกองทุน

บริ ษัท หลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและบริ การ
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ชื$อกิจการ
ธนาคาร กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน)

ประเทศที$จัดตัง" /
ลักษณะความสัมพันธ์
สัญชาติ
ประเทศไทย - เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์

ลักษณะธุรกรรม
- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและ
บริ การ
- ให้ บริ การเงินฝากธนาคาร
- รับค่าธรรมเนียมการดูแล
ผลประโยชน์จากกองทุน

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษัทย่อย ของบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาให้ เช่าระบบบําบัด
นํ 6าเสียแก่กองทุน
- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและ
บริ การ

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษัทย่อย ของบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและ
บริ การ

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด

ประเทศไทย

- เป็ นบริ ษัทย่อย ของบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

- ทําสัญญาเช่าพื 6นทีและ
บริ การ

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี 6
รายการ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี 6ยรับ
รายได้ อืน
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

นโยบายการกําหนดราคา
- ราคาตลาดโดยขึ 6นอยูก่ บั ทําเล จํานวนพื 6นที รูปแบบของ
การเช่า ระยะเวลาทีเช่า และประเภทของการเช่า
- ตามอัตราทีตกลงร่วมกัน
- อัตราเดียวกับอัตราทีกิจการอืนในธุรกิจเดียวกันเรี ยกเก็บ
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน

114

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน
ต้ นทุนเช่าและบริ การ
- ราคาตลาด
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน
ต้ นทุนทางการเงิน
- ตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน
รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันสําหรับแต่ละปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม สรุปได้ ดงั นี 6
2559

2558
(พันบาท)

รายได้
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

52,259
26,011
44,264
122,534

49,284
14,037
36,625
99,946

ดอกเบี 6ยรับ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

1,711
1,871
3,582

1,950
1,950

รายได้ อืน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

4,529

3,508

399,370

425,122

35,170

33,796

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
2559

2558

(พันบาท)
4,796

4,609

3,197

3,072

ต้ นทุนเช่าและบริ การ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
รวม

25,273
5,660
30,933

17,682
5,470
23,152

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

32,762

23,870

ต้ นทุนทางการเงิน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

72,364

73,248

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี 6
2559

2558
(พันบาท)

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

312,160

292,400

14,830
112

15,240
108

ลูกหนี.ค่าเช่ าและบริการ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
2559

2558

(พันบาท)
25
14,967

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
ดอกเบี.ยค้ างรั บ
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เงินมัดจํารั บล่ วงหน้ า
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินกู้ยมื ระยะยาว
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
หนี.สินอื"น
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
ภาระผูกพันที$มีกับกิจการที$เกี$ยวข้ องกัน
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2,378
17,726

88

79

16,523
10,448
18,756
45,727

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

102,022
2,991
660
408
106,081

139,127
2,924
666
399
143,116

1,874,562

1,936,437

1,747
2,351
4,098

511
1,156
1,891
3,558

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กองทุนรวมมีภาระผูกพันจากการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระบบบําบัดนํ 6าเสียกับบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ภาระผูกพันดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึงของสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตังแต่
6 วนั ที 15 สิงหาคม
2548 ถึงวันที 15 สิงหาคม 2568 ดังนี 6

2559

2558
(พันบาท)

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที"ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้ าปี
หลังจากห้ าปี
รวม
5

5,700
24,250
24,230
54,180

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

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมได้ ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยการซื 6อและ/หรื อการเช่าและเช่าช่วงทีดินพร้ อมอาคารศูนย์การค้ า
และระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี สิ 6นสุดวันที
15 สิงหาคม 2578 โดยมีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 ครัง6 ครัง6 ละ 30 ปี ) โครงการศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (สัญญาเช่าช่วงระยะเวลา 20 ปี สิ 6นสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
(สัญญาเช่าและเช่าช่วงระยะเวลา 15 ปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) และโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต (สัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี สิ 6นสุดวันที 22 เมษายน 2587) ซึงเป็ นโครงการของ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย
2559

2558
(พันบาท)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ราคาทุน
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้นปี
บวก เครื องตกแต่ง ติดตังและอุ
6
ปกรณ์ และส่วนปรับปรุง
ในสิทธิการเช่าเพิมขึ 6นระหว่างปี
หัก เครื องตกแต่ง ติดตังและอุ
6
ปกรณ์ และส่วนปรับปรุง
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28,243,609

27,936,950

191,881

314,621

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
ในสิทธิการเช่าลดลงระหว่างปี
เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ปลายปี

(7,786)
28,427,704

2559

(7,962)
28,243,609

2558
(พันบาท)

กําไรสุทธิท$ ียงั ไม่ เกิดขึน" จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
กําไรสุทธิทียังไม่เกิดจากขึ 6นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นปี
บวก กําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ 6นจากการประเมินราคาระหว่างปี
กําไรสุทธิท$ ียงั ไม่ เกิดขึน" จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
ปลายปี
เงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ปลายปี

3,546,391
334,905

1,982,988
1,563,403

3,881,296
32,309,000

3,546,391
31,790,000

กองทุนรวมได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) ซึงกองทุนรวมได้ ปรับมูลค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ นราคายุติธรรม ดังนี 6

สําหรับปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

โครงการ

วันทีประเมิน

กําไร (ขาดทุน) ที
ยังไม่เกิดขึ 6นจาก
การประเมินราคา
สิทธิการเช่า
ราคายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์
(พันบาท)
6,705,000
64,094

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

30 ธันวาคม 2559

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3

30 ธันวาคม 2559

9,156,000

568,670

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

30 ธันวาคม 2559

5,495,000

79,097
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
รวม

30 ธันวาคม 2559

10,953,000
32,309,000

(376,956)
334,905

สําหรับปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

โครงการ

6

วันทีประเมิน

กําไร (ขาดทุน) ที
ยังไม่เกิดขึ 6นจาก
การประเมินราคา
สิทธิการเช่า
ราคายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์
(พันบาท)
6,571,000
37,763

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

30 ธันวาคม 2558

เซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3

30 ธันวาคม 2558

8,568,000

1,395,790

เซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า

30 ธันวาคม 2558

5,359,000

(308,583)

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
รวม

30 ธันวาคม 2558

11,292,000
31,790,000

438,433
1,563,403

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2559
(พันบาท)
474
464,169
464,643

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม
ณ วันที 31 ธันวาคม กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคาร ดังนี 6

120

2558
2,279
428,875
431,154

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

2559

2558

อัตราดอกเบี 6ย

2559

2558
(พันบาท)

(ร้อยละต่อปี )
เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0.85

0.85

747

740

0.98

1.00

53

53

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

0.375

0.375

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

0.62

0.62

3,999
312,160

4,050
292,400

ธนาคารซิตี 6แบงก์ เอ็น.เอ
รวม

0.85

1.05

147,210
464,169

131,632
428,875

เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

เงินสดและเงินฝากธนาคารทังหมดของกองทุ
6
นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
7

เงินกู้ยมื ระยะยาว
เมือวันที 8 ตุลาคม 2552 กองทุนรวมได้ ก้ ูยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000 ล้ านบาท โดยมี
อัตราดอกเบี 6ยร้ อยละ MLR ลบ 1.00 ถึงร้ อยละ MLR ลบ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์คํ 6าประกัน
ในระหว่างปี 2556 กองทุนรวมจ่ายคืนเงินกู้ยืมแล้ วจํานวน 660 ล้ านบาท
ต่อมาเมือวันที 27 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมได้ ตกลงแก้ ไขสัญญาโดยได้ ทําสัญญาวงเงินสินเชือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ในวงเงินสินเชือรวม 2,475 ล้ านบาท โดยวงเงินสินเชือดังกล่าวจะใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการลงทุนในสิทธิ การเช่า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตในวงเงินจํานวน 1,650 ล้ านบาท ใช้ เพือค่าใช้ จ่ายลงทุนทีจําเป็ นสําหรับโครงการ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ าใน
วงเงินจํานวน 450 ล้ านบาท และเพือกู้เงินใหม่จากเงินกู้ยืมทีเหลืออยู่ตามสัญญาเงินกู้ยืมฉบับเดิมจํานวน 375 ล้ านบาท โดยมี
อัตราดอกเบี 6ยร้ อยละ MLR ลบ 2.00 ถึงร้ อยละ MLR ลบ 3.00 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี และไม่มีหลักทรัพย์คํ 6าประกัน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทีไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี 6ยทีแท้ จริ ง
2559
2558
(ร้อยละต่อปี )
3.775
3.775
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2559
(พันบาท)
1,874,562

2558
1,936,437

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืม ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี 6

ยอดคงเหลือต้ นปี
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

2559

2558

(พันบาท)
1,936,437
(61,875)
1,874,562

1,955,000
(18,563)
1,936,437

หนี 6สินทีมีภาระดอกเบี 6ย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที 31 ธันวาคม ได้ ดงั นี 6

ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

2559

2558

(พันบาท)
105,187
897,187
872,188
1,874,562

61,875
723,937
1,150,625
1,936,437

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีวงเงินสินเชือซึงยังมิได้ เบิกใช้ เป็ นจํานวนเงินรวม 450 ล้ านบาท
หนี 6สินทีมีภาระดอกเบี 6ยทังหมดของกองทุ
6
นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
8

หนีส" ินอื$น
2559
(พันบาท)
161,424
2,233
163,657

เงินประกัน
อืน ๆ
รวม
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2558
150,306
11,025
161,331

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
9

ส่ วนของผู้ถอื หน่ 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

2559
จํานวนหน่วย

2558
จํานวนเงิน
จํานวนหน่วย
(พันหน่วย / พันบาท)

จํานวนเงิน

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
2,212,477

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

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
2,212,477

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

2559

2558

หมายเหตุ

(พันบาท)
กําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 1 มกราคม
บวก การเพิมขึ 6นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานระหว่างปี
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที$ 31 ธันวาคม
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10

4,836,009
3,162,658
(2,412,263)
5,586,404

3,283,988
3,980,435
(2,428,414)
4,836,009

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
10

การแบ่ งปั นส่ วนทุนให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง6 อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการ
กองทุ น รวมอาจมี ก ารพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั นผลพิ เ ศษเกิ น กว่ า การจ่ า ยเงิ น ปั นผลปี ละ 4 ครั ง6 ดั ง กล่ า วให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีความเห็นว่าจําเป็ นและสมควร
(ก) ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแต่ละปี บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 90
ของกําไรสุทธิประจําปี ทังนี
6 6กําไรสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ นเป็ นกําไรสุทธิทีไม่รวมกําไรทียังไม่เกิดขึ 6นจริ งจากการประเมินค่า
หรื อการสอบทานการประเมินอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนนั 6
(ข) ในกรณีทีกองทุนรวมมีกําไรสะสม บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้ อย่างไรก็ดี
การ จ่ า ยเ งิ นปั นผลจ าก กํ าไรสุ ท ธิ และ /ห รื อ กํ า ไรสะสมดั ง ก ล่ า ว ข้ า งต้ นจะ ทํ า ได้ ก็ ต่ อ เมื อก าร จ่ า ย
เงินปั นผลดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิมขึ 6น
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ 6นงวดปี บัญชีหรื องวดการ
ดําเนินงานอืนใดทีจะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
6 วนั ถัดจากวันทีมีการปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพือจ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่กรณีทีมีเหตุจําเป็ นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือนไขเพิมเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง6 นัน6 และให้ สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลทีจะ
ให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ นแต่กรณีทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม
ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
6
อว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมโครงการ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลดังนี 6
สําหรับปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ครัง6 ที
1
2
3
4

ผลการดําเนินงานสําหรับปี
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559
1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน 2559
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559
รวม

วันทีอนุมตั ิ

วันทีจ่าย

27 มกราคม 2559
26 เมษายน 2559
26 กรกฎาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559

23 กุมภาพันธ์ 2559
24 พฤษภาคม 2559
23 สิงหาคม 2559
28 พฤศจิกายน 2559
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อัตราเงินปั นผลต่อ
หน่วยลงทุน
(บาท)
0.2305
0.2788
0.2710
0.3100

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
509.98
616.84
599.58
685.86
2,412.26

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน" สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

สําหรับปี สิ 6นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558
ครัง6 ที
1
2
3
4

ผลการดําเนินงานสําหรับปี
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2558
1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน 2558
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558
รวม

วันทีอนุมตั ิ

วันทีจ่าย

21 มกราคม 2558
29 เมษายน 2558
24 กรกฎาคม 2558
27 ตุลาคม 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558
25 พฤษภาคม 2558
21 สิงหาคม 2558
23 พฤศจิกายน 2558
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อัตราเงินปั นผลต่อ
หน่วยลงทุน
(บาท)
0.3200
0.3031
0.2500
0.2245

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
707.99
670.60
553.12
496.70
2,428.41

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

ส่ วนงานดําเนินงาน
กองทุนรวมประกอบธุรกิจหลักประเภทลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยทีกองทุนมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วนงานเดียว เนืองจากกองทุนรวมดําเนินธุรกิจ
เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน6

12

ค่ าใช้ จ่าย

(ก)

ค่ าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรั พย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดยเรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวมเป็ นรายเดือนตามสัญญาการจ้ างทีทําขึ 6นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงสรุปได้ ดงั นี 6
1.

ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริ การในนามของกองทุนรวมได้ รับในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของรายได้ ค่าเช่า
และค่าบริ การสุทธิของกองทุนรวม

2.

ค่านายหน้ าจากการจัดหาผู้เช่าและการบริ หารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวม เมือมีการทําสัญญาเช่ากับผู้
เช่ารายใหม่หรื อมีการต่อสัญญาโดยคํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนันๆ
6 ในอัตรา 0.5 – 1.5 เดือน
และร้ อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าได้ รับจากผู้เช่าซึงอัตรานี 6ขึ 6นอยูก่ บั ประเภทและอายุของสัญญาเช่า

3.

ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึง
คํานวณ ณ วันสุดท้ ายของเดือน

4.

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพือสร้ างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สทุ ธิ
จากอสังหาริ มทรัพย์ ซึงหมายถึงรายได้ ทงหมดที
ั6
กองทุนรวมได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์ หักด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดที
6
เกิดขึ 6นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์

5.

ค่าธรรมเนียมการซื 6อและขายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ได้ รับในอัตราร้ อยละ 1.5 ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทุนรวมมีการลงทุนเพิม และได้ รับในอัตราร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าการขายอสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทุนรวม

6.

ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้ านการปรับปรุงและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ในอัตรา ร้ อยละ
2 ของมูลค่าต้ นทุนในการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทังนี
6 6 ต้ นทุนการปรับปรุ งและ/
หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื 6อพื 6นทีซึงจะได้ ทําการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาคืนจากผู้เช่ารายเดิมด้ วย
แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกแบบ ค่าทีปรึกษาหรื อค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืนๆ
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(ข)

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1 ต่อปี (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดย
บริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ค)

ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวมจะได้ รั บ ค่า ตอบแทนเป็ นรายเดื อ นในอัต ราไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.05 ต่อ ปี (ไม่ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทีคํานวณโดย
บริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
6 6 ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอืนๆ ตามทีเกิดจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เป็ นต้ น

(ง)

ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทีคํานวณโดยบริ ษัทจัดการและ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

13

เครื$องมือทางการเงิน
ความเสี"ยงด้ านอัตราดอกเบี.ย
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 6ย หมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี 6ยในตลาด
ซึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกองทุนรวม เนืองจากดอกเบี 6ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตั ราคงที
กองทุนรวมมีความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 6ยทีเกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุ 7)
ความเสี"ยงทางด้ านสินเชื"อ
ความเสี ยงทางด้ า นสิ น เชื อ คื อ ความเสี ยงที ลูก ค้ า หรื อ คู่ส ัญ ญาไม่ ส ามารถชํ า ระหนี แ6 ก่ ก องทุน รวม ตามเงื อนไข
ทีตกลงไว้ เมือครบกําหนด
กองทุนรวมไม่มีการกระจุกตัวของความเสียงด้ านการให้ สินเชือแก่ลกู หนี 6 เนืองจากกองทุนรวมมีลกู ค้ าจํานวนมากและอยู่
ในกลุม่ ธุรกิจทีต่างกัน นอกจากนี 6กองทุนรวมมีการกําหนดให้ มีการเรี ยกเก็บเงินมัดจําค่าเช่าล่วงหน้ าจากลูกค้ าของกองทุน
รวม เพือเป็ นประกันในกรณีทีกองทุนรวมไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ผู้จดั การอสังหาริ มทรัพย์เชือว่า กองทุนรวมไม่มีความ
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เสียงด้ านการให้ สินเชืออืน นอกเหนือจากจํานวนค่าเผือหนีส6 งสัยจะสูญทีได้ บันทึกในงบการเงิ นแล้ ว ซึงประเมินจาก
ประสบการณ์การชําระเงินในอดีต เงินมัดจํารับจากลูกค้ า และปั จจัยอืน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผู้ซื 6อและผู้ขายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์หรื อชําระหนี 6สินกัน ในขณะทีทังสองฝ่
6
ายมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนกันและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระ ในลักษณะของผู้ทีไม่มีความ
เกี ยวข้ องกัน ในการพิ จารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ ทางการเงิ นและหนีส6 ินทางการเงิ น กองทุนมีการพิจารณา
สถานการณ์ปัจจุบนั ของต้ นทุนทีเกิดจากการแลกเปลียนหรื อชําระหนี 6สินภายใต้ เครื องมือทางการเงินซึงราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี 6สินทางการเงินของกองทุนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558ตามทีปรากฏในงบการเงินมีมลู ค่าที
ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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14

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุ ม คณะกรรมการลงทุน ครั ง6 ที 1/2560 เมื อวัน ที 24 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้ มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ จ่ า ย
เงินปั นผลจากผลการดําเนินงานระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหน่วยละ 0.2930 บาท เป็ น
จํานวนเงินทังสิ
6 6น 648.26 ล้ านบาท เงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

15

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้ มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้ นํามาใช้ ใน
การจัดทํางบการเงินนี 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี 6อาจเกี ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 กองทุนรวมไม่มีแผน
ทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี 6มาใช้ ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื$อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2559)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2559)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2559)
รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุง 2559)
ต้ นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุง 2559)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุง 2559)
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุง 2559)
ประมาณการหนี 6สิน หนี 6สินทีอาจเกิดขึ 6น และสินทรัพย์ทีอาจ
เกิดขึ 6น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุง 2559)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 105 (ปรับปรุง 2559)
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี 6และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 (ปรับปรุง 2559)
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื องมือทาง
การเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุง ส่วนงานดําเนินงาน
2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจทีให้ แก่ผ้ เู ช่า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื$อง

การประเมินเนื 6อหาสัญญาเช่าทีทําขึ 6นตามรูปแบบกฎหมาย
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

กองทุนรวมได้ ประเมินเบื 6องต้ นถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ 6นต่องบการเงินของกองทุนรวมจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี 6ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ
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