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วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

เรื่อง

ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2556
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สารสนเทศเกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มเงินทุน
ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
ประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุ ธิของอสังหาริมทรัพย์ตาม
สมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.
2557
สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่สาคัญทีเ่ กี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
แผนทีส่ ถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการลงทุน (“คณะกรรมการลงทุน”) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล
โกรท (“กองทุนรวม”) ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีมติเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กาหนดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิ ภาวดีบอลรูม บี -ซี ชั้ นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การเพิ่มเงินทุนของ
กองทุนรวม จานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม และวิธีกาหนดราคาของหน่วย
ลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม

1.1

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมัติ ให้กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยอสังหาริมทรัพย์ที่จะพิจารณาลงทุน เพิ่มเติม คือ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร และ
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จานวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนต์ ภายในอาคาร (ตาม

1

สัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน) (2) เช่า และ/
หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต และ (3) เช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ดังกล่า วจากบริ ษัท เซ็น ทรั ลพั ฒนา เชี ยงใหม่ จากัด ซึ่ง เป็ นบริษั ทย่ อยที่บ ริษั ท เซ็ นทรัลพัฒ นา จ ากั ด
(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
โดยกองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตาม (1) –
(3) ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม วัตถุประสงค์
และเหตุผลในการเพิ่มทุน ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม และประมาณการงบ
กาไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ ตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลา
ประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 - 4 และสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่สาคัญที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน รวม
จะลงทุนเพิ่มเติมเป็นไปตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบ 5
อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมดังกล่าว กองทุนรวมได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ 2
ราย เพื่อประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งบริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด และบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตามลาดับ โดย
สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ
6 ทั้งนี้ ในราคาดังต่อไปนี้
(1)

ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด จานวน 10,346,000,000 บาท

(2)

ราคาประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด จานวน 10,325,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที่ผู้ประเมิน
ราคาอิสระข้างต้นได้ทาการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะทาการจัดจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื่อทาการประเมินมูลค่าอสั งหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
อนึ่ง คณะกรรมการลงทุนมีความเห็นว่า มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครั้งนี้จะเป็นมูลค่าไม่
เกิน 12,600,000,000 บาท ซึ่งอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินต่าสุดเกินร้อยละ 10
ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งเป็นราคาประมาณร้อยละ 122 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมิน
ต่าสุด) เนือ่ งจากการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในครั้งนี้ เป็น
การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าที่มีทาเลที่ตั้ง ที่ดีและมีผลการดาเนินงานที่ดีมาโดย
2

ตลอด นอกจากนี้ ยังมีผู้เช่าหลากหลาย มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง รวมถึงมีความหลากหลายของแหล่งที่มาของ
รายได้ ทาให้การที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวน่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ในระดับที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ในระยะยาว โดยราคาที่กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนีจ้ ะถูกกาหนดโดยจานวนเงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมที่ได้จาก
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) หักด้วยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ให้ถือเอารายละเอียด
ทรัพย์สินที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในครั้งนี้ เป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
ทั้ง นี้ กองทุน รวมจะลงทุ น ในอสัง หาริม ทรั พย์ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพัฒ นา จ ากั ด
(มหาชน) ได้รับแต่งตั้งจากกองทุนรวมให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสาหรับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้
จานวนเงิน ทุนที่กองทุ นรวมจะได้ รับจากการเพิ่มเงิน ทุนในครั้ง นี้ และ/หรื อการกู้ยืม เงิน (ถ้า มี) หักด้ว ย
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ จะถือเป็น
ราคาที่กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งราคาดังกล่าวอาจเป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินต่าสุดเกิน ร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้
ประเมินราคาอิสระดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
1.2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมจานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท โดยการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย และวิธีกาหนดราคาของ
หน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมจานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท จากเงินทุนของกองทุนรวมเดิม
จานวน 15,763,957,630 บาท เป็นเงินทุนใหม่จานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 28,363,957,630 บาท โดยการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในจานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย และในราคาหน่วยลงทุนตามที่
คณะกรรมการลงทุนจะได้กาหนดต่อไป ทั้งนี้ จานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้
ต้องไม่ทาให้ประมาณการเงินปันผลต่อหน่วยที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับภายหลัง จากการลงทุน
เพิ่มเติมของกองทุนรวมต่ากว่าประมาณการเงินปันผลต่อหน่วยที่ คาดว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจาก
อสังหาริมทรัพย์ เดิม ที่กองทุนรวมลงทุนในช่วงเวลาประมาณการระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30
กันยายน พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ มูลค่าการเพิ่มเงินทุนสุดท้ายของกองทุนรวม และ/หรือจานวนหน่วยลงทุน
สุดท้ายที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ อาจจะต่ากว่ามูลค่าการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมและ
จานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะกาหนดราคาของ
หน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ให้สะท้อนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น
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-

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที่มีการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
สภาวะตลาดโดยรวม
ปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดาเนินการให้
กองทุนรวมกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศในจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมภายหลังจากการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในครั้งนี้ ทั้งนี้ จานวนเงินที่กองทุนรวมจะกู้ยืม
สุดท้ายจะถูกกาหนดโดยบริษัทจัดการซึ่งจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และให้
บริษัทจัดการมี อานาจในการกาหนดจานวนเงินที่กองทุนรวมจะดาเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ รวมถึ ง ให้ มี อ านาจในการก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการช าระเงิ น รวมถึ งเงื่ อ นไขใดๆ
ตลอดจนการ เจรจา เข้าทา ลงนาม จัดส่ง เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมื เงินดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้ง
และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ
ทั้งนี้ ราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกกาหนดจากจานวนเงินทุนที่กองทุนรวมจะ
ได้ จากการเพิ่ มเงิน ทุน ของกองทุน รวม และ/หรื อการกู้ยื มเงิ น (ถ้า มี) หั กด้ วยประมาณการค่ าใช้จ่ ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเงินทุนและ
การกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต และจั ด หาประโยชน์ จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ มุ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ละ
ผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติมในครั้งนี้จะทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีในระยะยาว
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดี และยังเป็นการช่วยกระจายแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุน
รวม
นอกจากนี้ ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อประเมินตาม
กลไกตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่ลงทุน โดยให้บริษัทจัดการมีอานาจในการพิจารณาลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม รวมถึงการกาหนดจานวนเงินทุนที่จะเพิ่ม จานวนและราคาหน่วยลงทุนที่จะออก
และเสนอขายเพิ่มเติม และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) ได้หากราคาที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวไม่สูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะ
ประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นี้
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คณะกรรมการลงทุ น ของกองทุ น รวมจึ ง เห็ น ควรให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การ
ดาเนินการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมจานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย และพิจารณาอนุมัติวิธีกาหนดราคาของหน่วยลงทุนที่ จะ
ออกและเสนอขาย รวมถึงการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) เพื่อลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอานาจในการ
(1)

กาหนดรายละเอียดทรัพย์สินและราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ในครั้งนี้ กาหนดจานวนเงินทุนที่จะเพิ่ม กาหนดจานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม
กาหนดราคาหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงกาหนดรายละเอียดของการกู้ยืมเงิน
(ถ้ามี) โดยให้สอดคล้องกับวิธีการที่กาหนดไว้ข้างต้นซึ่งได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะซื้อหรื อเช่า
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสัญญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) ให้ดาเนินการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม รวมทั้งดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว
เป็นต้น

(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวตาม (1) และ (2) ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่ม
เงินทุน และขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
อนึ่ง การเข้าทารายการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จานวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุม การนับมติ
ดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้
โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมและบุคคลที่มีความสัมพันธ์
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ในลั กษณะกลุ่ ม บุ คคลเดี ย วกัน กั บ บุค คลดัง กล่า ว และผู้ ถือ หน่ว ยลงทุ น ที่ มีส่ว นได้ เ สีย ในการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมในมติดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติมและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 ประกอบไปด้วย
ชื่อ
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

จานวนหน่วย
454,928,022

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
27.80

ความเห็นของบริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต เนือ่ งจากบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครั้งนี้จะทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
โอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ดี และยังเป็นการช่วยกระจายแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนรวม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาเงื่อนไข
และราคาในการลงทุนในทรัพย์สินขั้นสุดท้าย) และผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนของ
กองทุนรวม จานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม และวิธีการกาหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) ตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับ อนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุน และขอแก้ไข
โครงการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และการ
นาหน่วยลงทุนใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้จานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย จะเสนอขายให้กับผู้
ถือหน่ว ยลงทุน เดิ มที่มี รายชื่อ ปรากฏในสมุ ดทะเบี ยนผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ตามสั ดส่ วนการถือ หน่ว ยลงทุ น
(Rights Offering) โดยอัตราส่วนการเสนอขายดังกล่าวจะคานวณจากจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอ
ขายแล้ว ทั้ง หมดก่อ นการเพิ่มเงิน ทุนของกองทุนรวม หารด้ วยจ านวนหน่วยลงทุนที่ ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม ในราคาต่อหน่วยตามที่คณะกรรมการลงทุนจะได้กาหนดตามวิธีการที่ระบุไว้ต่อไป โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื้อหน่วยลงทุนที่ ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับ
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จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื้อหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นจานวนที่มีเศษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด โดยให้บริษัทจัดการนาหน่วยลงทุนที่เหลือจากการ
จัดสรรดังกล่าวไปรวมกับหน่วยลงทุนที่มิได้รับการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จอง
ซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือจองซื้อไม่เต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิม ที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกิน สิทธิ และ/หรือเสนอขายให้กับบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ที่เป็นผู้จองซื้อพิเศษที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

ในกรณีที่หน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จานวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของ
ตน และ/หรือบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้ครบทุกราย ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เดิมที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนราย
ดังกล่าวแสดงความจานงไว้ หรือ

(2)

ในกรณีที่หน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มี
จานวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของ
ตน และ/หรือบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้ครบทุกราย ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เดิมที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกิ นสิทธิ และ/หรือบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

อย่างไรก็ดี ราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและ
จัดสรรให้กับผู้ลงทุนประเภทอื่นใดในครั้งนี้จะมีราคาเท่ากัน
ในการนี้ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
กาหนดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมภายหลังจากที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ของกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ภายหลังจากที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน
อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว และวันจองซื้อหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อไป
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อนึ่ง การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวของบริษัทจัดการจะไม่ทาให้ผู้ลงทุนรายใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดๆ
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดอนุญาต
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
คณะกรรมการลงทุ น ของกองทุ น รวมจึ ง เห็ น ควรให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท จั ด การ
ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และการนาหน่วยลงทุนใหม่จดทะเบียนเป็น
หลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์ แห่ง ประเทศไทยตามที่เ สนอทุก ประการ รวมทั้ ง ให้ มีอานาจ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

กาหนดวันจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ภายหลังจากได้รับอนุมัติจาก
สานัก งาน ก.ล.ต. รวมถึ ง กาหนดจานวนและวิธี การจัด สรรหน่ วยลงทุ นที่ จ ะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ตามที่เสนอทุกประการ

(2)

กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน เดิมในการ
จองซื้อหน่วยลงทุน (Rights Offering) ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ภายหลังจากสานักงาน
ก.ล.ต. ได้อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมในครั้งนี้

(3)

ใช้ดุลพินิจในการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights
Offering) และ/หรือให้กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดโดยให้สอดคล้องกับวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนที่เสนอต่อที่ประชุมข้างต้น

(4)

กาหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้และยื่นคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

อนึ่ง วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (โดยไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย) โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ งหมด ทั้งนี้
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
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หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ใน
วาระนี้ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่มีส่วนได้เสียในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในครั้งนี้
ความเห็นของบริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย และ
การนาหน่วยลงทุนใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตามที่
เสนอทุกประการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดาเนินการขอ
ความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุน และขอแก้ไขโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่มเงินทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนของกองทุน
รวมและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ตามที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 1 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
จานวนเงินทุน และประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้และการนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือการ
กู้ยืม (ถ้ามี ) ไปลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ เพิ่ มเติ ม และ/หรือ ทรั พย์สินอื่ นที่เ กี่ย วข้ องกั บอสัง หาริ มทรัพ ย์
ดังกล่าว
ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมสาหรับกรณีดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1.

จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย และมูลค่าขั้นต่าของการจองซื้อ รวมทั้งวิธีการออกและ
เสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุน
แก้ไขจานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งแก้ไขจานวนหน่วยลงทุน ราคาของหน่วย
ลงทุนที่จะออกและเสนอขาย และมูลค่าขั้นต่าของการจองซื้อ รวมทั้งวิธีการออกและเสนอขายและ
การจัดสรรหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้น
ในครั้งนี้

2.

รายละเอียดนโยบายการลงทุน
เพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
โดยใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้า
มี) ได้แก่ การระบุรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
รวมทั้งทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
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3.

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เช่น ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ ข้อมู ลผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยความสาเร็จของกองทุนรวม
และปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจึงเห็นควรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือการกู้ยืมเงิน
(ถ้ามี) ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติม และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสั งหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ข้างต้น ตามที่เสนอทุกประการและให้มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาหรือข้อความในโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมตามที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มเงินทุน และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
เพิ่มเติมของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือ การแก้ไขเพิ่ม เติ มถ้ อยค าในโครงการจัด การกองทุน รวมตามค าสั่ งหรือ คาแนะน าของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรือ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

(2)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวตาม (1) ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

อนึ่ง วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย) ทั้งนี้ ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่มีส่วนได้เสียในการแก้ไขโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในครั้งนี้
ความเห็นของบริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้การ
ดาเนินการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมประสบผลสาเร็จตามที่เสนอทุก
ประการ
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามวาระที่ 1 ข้างต้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการสามารถแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม
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เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการขอความเห็นชอบการขอแก้ไขโครงการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
เงินทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกรุณาศึกษา
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 และหากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทจัดการ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน โดยส่งเอกสารถึง
ผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ชั้น 21 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อน
เริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

( โชติกา สวนานนท์ )
กรรมการผูอ้ านวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
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เอกสารแนบ 1
สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน (“คณะกรรมการลงทุน”) ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN
รีเทล โกรท (CPNRF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัท
จัดการ”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ให้กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และพิจารณา
เกี่ยวกับจานวนเงินทุนที่จะเพิ่มทุนของกองทุนรวม จานวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย และการกาหนดราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย ดังมีรายละเอียดดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าทารายการ และได้รับอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กองทุนรวมได้ดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าการทารายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

2.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนรวม
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็น
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามประกาศที่ สน. 29/2549 ข้อ 20(3)(จ) เนื่องจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมและเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าร้อยละ
10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จากัด

3.

ลักษณะทั่วไปของรายการ
กองทุนรวมจะนาเงินที่ได้จากการเพิ่ม ทุนดังกล่าวและ/หรือเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
โดยการเช่าที่ดินและเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา เชี ย งใหม่ จ ากั ด ในราคารวมกั น ทั้ ง สิ้ น ไม่ เ กิ น 12,600 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า สุ ด ท้ า ยของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่าสุด
เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของราคาที่ ได้ จ ากรายงานการประเมิ น ค่ า ของผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ สระ ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของ
อสังหาริมทรัพย์มีดังนี้
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนต์
(ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าที่กองทุนรวมจะลงทุน) (2) เช่า และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (3) เช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้ง
ของอาคารศูนย์การค้า ที่จอดรถยนต์ รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังกล่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพั ฒนา เชียงใหม่ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ดังกล่าว โดยทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) – (3) ดังกล่าวรวมเรียกว่า “อสังหาริมทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต” โดยกองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี
4.

ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 12,600 ล้าน
บาท โดยช าระเป็ น เงิ น สด และ/หรื อ เช็ ค และ/หรื อ โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคาร ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า สุ ด ท้ า ยของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่าสุด
เกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยเมื่อคานวณขนาดของ
รายการทั้งหมดในข้อ 3. แล้วมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2556 ซึ่งเท่ากับ 17,301.51 ล้านบาท

5.

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,600 ล้านบาทซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะถูก
กาหนดจากจานวนเงินทุนที่กองทุนรวมจะได้จากการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) หัก
ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่ มเติมในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่า
สุดท้ายของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน รวมจะลงทุนเพิ่มเติมอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการ
ประเมินค่าต่าสุดเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ

6.

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ในการเพิ่มเงินทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการจะกาหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สะท้อน
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
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-

ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที่มกี ารออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติม
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
สภาวะตลาดโดยรวม
ปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกกาหนดจากจานวนเงินทุนที่กองทุนรวมจะได้
จากการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมและเงินกู้ยืม (ถ้ามี) หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่ม
เงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม อาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ
7.

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับกองทุนรวม
คาดว่าจะทาให้ผลประกอบการของกองทุนรวมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการพึ่งพิงแหล่งรายได้และเพิ่ม
ศักยภาพของกองทุนรวม

8.

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม




9.

จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรเพื่อ
เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ แ สดงความประสงค์ จ ะจองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร และ/หรื อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) ที่ เ ป็ น ผู้ จ องซื้ อพิ เ ศษที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ป ระกาศสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
จากการกู้ยืมเงินในจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

การอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วยกรรมการจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1) นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการ
2) นายนริศ เชยกลิ่น
กรรมการ
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10. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
 การเข้าทารายการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุนรวมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว
จึงจะเป็นองค์ประชุม การนับมติ ดังกล่าว ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมนับจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมในมติดังกล่าว
 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติมและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (ซึ่งเป็นวัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนล่าสุด) ประกอบไปด้วย
ชื่อ
1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

จานวนหน่วย
454,928,022

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
27.80

ทั้งนี้ รายชื่อ จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ และสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
11. ความเห็นของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการลงทุนพิจารณาการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครั้งนี้ และเห็นว่าการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกองทุนรวมในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยการแสวงหาโอกาสการ
ลงทุ นในอสั งหาริม ทรัพ ย์ ที่ มีศัก ยภาพในเชิ งพาณิช ย์ที่ ดี เพื่อมุ่ งก่ อให้ เกิ ดรายได้และผลตอบแทนในระดับ ที่
เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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คณะกรรมการลงทุนมีความเห็นว่ามูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในครั้งนี้ไม่ควรสูงเกินกว่า 12,600
ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้
จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ ราคาดังกล่าวยังสามารถยอมรับได้ โดยเมื่อพิจารณาถึง
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ตลอดระยะเวลาการลงทุน 30 ปีที่กองทุนรวมจะได้รับ
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว การลงทุนในกองทุนรวมนี้ยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่
ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่นักลงทุน เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาครัฐและ
หุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment-Grade Corporate Bond) ที่มีอายุ
ใกล้เคียงกับระยะเวลาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะ
ได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
-

ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที่มกี ารออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติม
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
สภาวะตลาดโดยรวม
ปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการลงทุนมีความเห็นด้วยว่าการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในครั้งนี้ เป็นการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าทีม่ ีทาเลที่ตั้งและผลการ
ดาเนินงานที่ดมี าโดยตลอด มีความหลากหลายของผู้เช่า มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง รวมถึงมีความหลากหลายของ
แหล่งที่มาของรายได้ ทาให้การที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวน่าจะสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนในระดับที่ดใี ห้แก่ผู้ถือหน่วยได้ในระยะยาว
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วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มเงินทุน
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุน
รวม”) คือ การระดมเงินทุนเพื่อนาไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์จากัด (“บริษัท
จัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม จึงมีความประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมโดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนาเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมและจัดหาผลประโยชน์
จากอสัง หาริ มทรั พย์ดั งกล่าว ทั้ง นี้กองทุน รวมมีค วามประสงค์ จะลงทุ นในอสัง หาริ มทรั พย์โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร และอาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จานวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จ อดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของ
พื้นที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวมจะลงทุน) (2) เช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบ
และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (3) เช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคาร
ศูนย์การค้าอาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึง ถนนรอบโครงการและทางเข้าออก(บางส่วน)ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังกล่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทดังกล่าว โดยทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) – (3) ดังกล่าวรวมเรียกว่า “อสังหาริมทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ” โดยกองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,600,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนในโครงการที่เสนอดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.

การลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนรวม
การลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของกองทุนรวมซึ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นเพิ่ม โดยการแสวงหาโอกาสใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทุนรวม
เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2.

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่
มีศักยภาพ ซึง่ จะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การค้าปลีก (Retail Property Project) ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ที่ดี เนื่องจาก
1
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ก. คุณภาพของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และเริ่มดาเนินการ
ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2539 ซึ่ง
โครงการศูนย์การค้าดังกล่าวมีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่ครบครันโดยภายในโครงการประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่
ให้เช่าที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนในครั้งนี้) โรงภาพยนตร์ อาคารอเนกประสงค์ ร้านค้าปลีกและโซนสินค้า
หั ต ถกรรมพื้ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งของทางภาคเหนื อ ให้ เ ลื อ กอย่ า งครบครั น และสะดวกสบาย และเป็ น
ศูนย์การค้าที่ครบครัน (One-Stop Shopping Mall) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ รองรับลูกค้าทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทาให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีสภาพที่เหมาะสมแก่ก ารจัดหาผลประโยชน์โดย
กองทุนรวม
ข. ทาเลที่ตั้งที่ดี
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตตั้งอยู่บนถนนมหิดล ซึ่งเป็นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่และเป็นย่านชุมชนและธุรกิจที่สาคัญ ทาให้เดินทางเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยัง
อยู่ใกล้ท่าอากาศยานเชียงใหม่อีกด้วย
ค. ความหลากหลายของผู้เช่า
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประกอบไปด้วยร้านค้าชั้นนาเปิดให้บริการอยู่เป็น
จ านวนมาก เช่ น โรงภาพยนตร์ ร้ า นค้ า ปลี ก ทั้ ง สิ น ค้ า แฟชั่ น สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร้ า นหนั ง สื อ และ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าดังกล่าวได้ถูกจัด
สัดส่วนประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพื้นที่เช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพื่อช่วย
ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า
ดังกล่าวเป็นจานวนมากในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ของ
อาคารศูนย์การค้า
ง. ผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน มีอัตราการ
เช่าพื้นที่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 -2555) อยู่ที่ร้อยละ 98.8ถือว่าเป็นอัตราการเช่าพื้นที่ที่สูง
ในขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2556 อยู่ที่ร้อยละ 97.9 ซึ่งลดลงเล็ กน้อย
เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่และผู้เช่า
3.

ความหลากหลายของแหล่งที่มารายได้
การลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะช่วยลดการพึ่งพา
แหล่งรายได้ของกองทุนรวมที่เดิมมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 3 โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 โครงการ เซ็นทรัลพลาซารัชดา-พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย
โครงการศูนย์การค้าและโครงการอาคารสานักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และโครงการอาคารสานักงานปิ่นเกล้า
2
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ทาวเวอร์ บี ซึ่ งตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครทั้งหมด ดังนั้นภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต แล้ว แหล่งรายได้ของกองทุนรวมจะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้ง
ในแง่ท าเลที่ ตั้งและจานวนอสั งหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุ นจะเพิ่มเป็ น 4 โครงการ ซึ่ง จะเป็ นผลดี ต่อการ
กระจายความเสี่ยง เนื่องจากจะเป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากแหล่งรายได้ปัจจุบัน
4.

สภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้จะทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการออกและ
เสนอขาย เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1,636,326,700 หน่วย เป็นจานวนไม่เกิน 2,436,326,700 หน่วย(จากการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเป็นจานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย) บริษัทจัดการคาดว่าการเพิ่มจานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย (Trading Liquidity) ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว
ในการที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก (Retail Property Project) ที่มีคุณภาพดีโครงการหนึ่งในประเทศไทย จะทาให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ จานวนหน่วยลงทุนที่
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย ในครั้งนี้ จะไม่ทาให้ประมาณการเงินปันผลต่อ
หน่วยที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ต่ากว่าประมาณการเงินปันผลต่อ
หน่วยที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์เดิมที่กองทุนรวมลงทุนสาหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2557
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินปันผลต่อหน่วย

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน (บาท) (ก)

ราคาอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน
ราคาอสังหาริมทรัพย์สทุ ธิทกี่ องทุนรวมจะลงทุน(ข)
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00

7,765
7,629
1.289
1.293
1.296
1.299
1.302
1.305
1.308
1.311
1.314
1.316
1.319
1.322
1.324
1.327
1.329
1.332
1.334
1.336
1.339
1.341
1.343
1.345
1.347
1.349
1.351
1.353
1.355
1.357
1.359

8,163
8,021
1.275
1.278
1.282
1.285
1.288
1.291
1.294
1.297
1.300
1.303
1.306
1.308
1.311
1.314
1.316
1.319
1.321
1.324
1.326
1.328
1.331
1.333
1.335
1.337
1.340
1.342
1.344
1.346
1.348

8,561
8,414
1.261
1.264
1.268
1.271
1.274
1.278
1.281
1.284
1.287
1.290
1.293
1.296
1.298
1.301
1.304
1.306
1.309
1.311
1.314
1.316
1.319
1.321
1.323
1.326
1.328
1.330
1.332
1.334
1.336

8,958
8,806
1.247
1.251
1.254
1.258
1.261
1.264
1.268
1.271
1.274
1.277
1.280
1.283
1.286
1.289
1.291
1.294
1.297
1.299
1.302
1.304
1.307
1.309
1.312
1.314
1.316
1.319
1.321
1.323
1.325

ราคาอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน (ล้านบาท)
9,356
9,754 10,152 10,550 10,948
9,198
9,590
9,983 10,375 10,768
1.234
1.220
1.207
1.195
1.182
1.237
1.224
1.211
1.199
1.187
1.241
1.228
1.215
1.203
1.191
1.245
1.232
1.219
1.207
1.194
1.248
1.235
1.223
1.210
1.198
1.251
1.239
1.226
1.214
1.202
1.255
1.242
1.230
1.218
1.206
1.258
1.245
1.233
1.221
1.209
1.261
1.249
1.237
1.225
1.213
1.264
1.252
1.240
1.228
1.216
1.267
1.255
1.243
1.231
1.220
1.270
1.258
1.246
1.235
1.223
1.273
1.261
1.250
1.238
1.226
1.276
1.264
1.253
1.241
1.230
1.279
1.267
1.256
1.244
1.233
1.282
1.270
1.259
1.247
1.236
1.285
1.273
1.261
1.250
1.239
1.287
1.276
1.264
1.253
1.242
1.290
1.279
1.267
1.256
1.245
1.293
1.281
1.270
1.259
1.248
1.295
1.284
1.273
1.262
1.251
1.298
1.286
1.275
1.264
1.254
1.300
1.289
1.278
1.267
1.256
1.303
1.291
1.280
1.270
1.259
1.305
1.294
1.283
1.272
1.262
1.307
1.296
1.285
1.275
1.264
1.310
1.299
1.288
1.277
1.267
1.312
1.301
1.290
1.280
1.269
1.314
1.303
1.293
1.282
1.272

11,345
11,160
1.170
1.174
1.179
1.183
1.186
1.190
1.194
1.198
1.201
1.205
1.208
1.212
1.215
1.219
1.222
1.225
1.228
1.231
1.234
1.237
1.240
1.243
1.246
1.249
1.251
1.254
1.257
1.259
1.262

11,743
11,552
1.158
1.163
1.167
1.171
1.175
1.179
1.183
1.186
1.190
1.194
1.197
1.201
1.204
1.208
1.211
1.214
1.217
1.221
1.224
1.227
1.230
1.233
1.235
1.238
1.241
1.244
1.247
1.249
1.252

หมายเหตุ:
(ก)
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าวเป็นตัวเลขเพือ่ ใช้ในการ
คานวณเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนสุดท้าย อาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ ช่วงมูลค่าที่แสดงในตารางได้
(ข)
ราคาอสังหาริมทรัพย์สุทธิที่กองทุนรวมจะลงทุน เท่ากับราคาอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน หักด้วย
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือผู้เกีย่ วข้องกับบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจานวนเงินทุนที่กองทุนรวม
จะเพิ่มในครัง้ นี้ และโครงสร้างของผลการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ ทุน
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12,141
11,945
1.147
1.151
1.155
1.159
1.164
1.167
1.171
1.175
1.179
1.183
1.186
1.190
1.193
1.197
1.200
1.204
1.207
1.210
1.213
1.216
1.219
1.222
1.225
1.228
1.231
1.234
1.237
1.239
1.242

12,600
12,397
1.134
1.138
1.142
1.147
1.151
1.155
1.159
1.163
1.166
1.170
1.174
1.178
1.181
1.185
1.188
1.192
1.195
1.198
1.201
1.205
1.208
1.211
1.214
1.217
1.220
1.223
1.225
1.228
1.231

เอกสารแนบ 2

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการอัตราการเพิ่มขึน้ ของประมาณการเงินปันผลต่อหน่วย

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน (บาท) (ก)

ราคาอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน
ราคาอสังหาริมทรัพย์สทุ ธิทกี่ องทุนรวมจะลงทุน(ข)
18.00
18.25
18.50
18.75
19.00
19.25
19.50
19.75
20.00
20.25
20.50
20.75
21.00
21.25
21.50
21.75
22.00
22.25
22.50
22.75
23.00
23.25
23.50
23.75
24.00
24.25
24.50
24.75
25.00

7,765 8,163
7,629 8,021
5.56% 4.38%
5.83% 4.66%
6.09% 4.93%
6.34% 5.19%
6.59% 5.45%
6.83% 5.70%
7.07% 5.95%
7.31% 6.19%
7.53% 6.43%
7.76% 6.66%
7.98% 6.89%
8.19% 7.11%
8.40% 7.33%
8.61% 7.55%
8.81% 7.76%
9.01% 7.97%
9.20% 8.17%
9.40% 8.37%
9.58% 8.56%
9.77% 8.75%
9.95% 8.94%
10.12% 9.13%
10.30% 9.31%
10.47% 9.49%
10.64% 9.66%
10.80% 9.83%
10.96% 10.00%
11.12% 10.17%
11.28% 10.33%

8,561
8,414
3.22%
3.51%
3.79%
4.06%
4.33%
4.59%
4.85%
5.10%
5.35%
5.59%
5.83%
6.06%
6.29%
6.51%
6.73%
6.94%
7.15%
7.36%
7.56%
7.76%
7.96%
8.15%
8.34%
8.52%
8.70%
8.88%
9.06%
9.23%
9.40%

8,958
8,806
2.09%
2.39%
2.68%
2.96%
3.24%
3.51%
3.77%
4.03%
4.29%
4.54%
4.78%
5.02%
5.26%
5.49%
5.71%
5.94%
6.15%
6.37%
6.58%
6.78%
6.99%
7.19%
7.38%
7.57%
7.76%
7.95%
8.13%
8.31%
8.48%

ราคาอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน (ล้านบาท)
9,356 9,754 10,152 10,550 10,948
9,198 9,590 9,983 10,375 10,768
0.99%
na
na
na
na
1.29% 0.22%
na
na
na
1.59% 0.53%
na
na
na
1.88% 0.82%
na
na
na
2.17% 1.12% 0.09%
na
na
2.45% 1.40% 0.38%
na
na
2.72% 1.69% 0.67%
na
na
2.99% 1.96% 0.96%
na
na
3.25% 2.23% 1.23% 0.25%
na
3.51% 2.50% 1.51% 0.53%
na
3.76% 2.76% 1.77% 0.81%
na
4.01% 3.01% 2.03% 1.07% 0.13%
4.25% 3.26% 2.29% 1.34% 0.40%
4.49% 3.51% 2.54% 1.60% 0.67%
4.72% 3.75% 2.79% 1.85% 0.93%
4.95% 3.98% 3.03% 2.10% 1.18%
5.18% 4.21% 3.27% 2.34% 1.43%
5.40% 4.44% 3.50% 2.58% 1.68%
5.61% 4.67% 3.73% 2.82% 1.92%
5.83% 4.89% 3.96% 3.05% 2.16%
6.04% 5.10% 4.18% 3.28% 2.39%
6.24% 5.31% 4.40% 3.50% 2.62%
6.44% 5.52% 4.61% 3.72% 2.85%
6.64% 5.73% 4.83% 3.94% 3.07%
6.84% 5.93% 5.03% 4.15% 3.29%
7.03% 6.12% 5.24% 4.36% 3.50%
7.22% 6.32% 5.44% 4.57% 3.71%
7.40% 6.51% 5.63% 4.77% 3.92%
7.58% 6.70% 5.83% 4.97% 4.13%

11,345
11,160
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
0.02%
0.28%
0.54%
0.79%
1.04%
1.28%
1.52%
1.76%
1.99%
2.21%
2.44%
2.66%
2.87%
3.09%
3.30%

11,743
11,552
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
0.17%
0.42%
0.66%
0.90%
1.14%
1.37%
1.60%
1.83%
2.05%
2.26%
2.48%

หมายเหตุ:
(ก)
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่าวเป็นตัวเลขเพือ่ ใช้ในการ
คานวณเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนสุดท้าย อาจ
มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ ช่วงมูลค่าที่แสดงในตารางได้
(ข)
ราคาอสังหาริมทรัพย์สุทธิที่กองทุนรวมจะลงทุน เท่ากับราคาอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมจะลงทุน หักด้วย
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือผู้เกีย่ วข้องกับบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจานวนเงินทุนที่กองทุนรวม
จะเพิ่มในครัง้ นี้ และโครงสร้างของผลการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ ทุน
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12,141
11,945
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
0.07%
0.31%
0.54%
0.78%
1.01%
1.23%
1.46%
1.67%

12,600
12,397
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
0.08%
0.31%
0.54%
0.76%

เอกสารแนบ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1)

ข้อมูลทั่วไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยร้านค้าปลีกกว่า 500 ร้าน โดยโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้
เริ่มเปิดดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และเริ่มดาเนินการภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2539
1.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตาบลหายยา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ซึ่งถนนมหิดลเป็นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ โครงการศูนย์การค้า
ดังกล่าวยังอยู่ใกล้ท่าอากาศยานเชียงใหม่
1.2

ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
สูง 5 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และอาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) สูง 3 ชั้น รวมถึงที่จอดรถยนต์ภายในและ
ภายนอกอาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 91 ไร่ โดยในปัจจุบันโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีพื้นที่ ใช้สอย
จานวนรวมประมาณ 174,574 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถภายนอกอาคาร)
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประกอบด้วยลิฟท์จานวน 11 ชุด โดยแบ่งเป็นลิฟท์
สาหรับโดยสารจานวน 6 ชุด และลิฟท์สาหรับขนของจานวน 5 ชุด บันไดเลื่อน 30 ชุด พร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ
สปริงเกอร์ในอาคาร
1.3

รูปแบบการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

1

เอกสารแนบ 3
1.4

สถานภาพและอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) 3 ปีย้อนหลัง และสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ (ล้านบาท)
พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด(2) (ตารางเมตร)
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย(1) (บาท/ตารางเมตร/
เดือน)
จานวนผูเ้ ช่าที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี
(ราย)
พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี
(ตารางเมตร)
(1)

(2)
(3)

1.5

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

690.4
71,837
99.6

762.0
71,776
99.0

849.6
71,777
99.5

งวด 3 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม
พ.ศ. 2556
230.1
71,777
94.5(3)

965

1,121

1,290

1,310

152

109

142

24

5,961

3,450

10,378

960

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยหมายถึงอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ ทา
สัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้า
อัตราการเช่าพื้นที่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 ลดลง เพราะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่

จุดเด่นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


การเดินทางมายังโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สามารถทาได้โดยสะดวก เพราะ
โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนมหิดลซึ่งเป็นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นย่าน
ชุมชนและธุรกิจที่สาคัญ รวมถึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง นอกจากนี้ ในช่วง 2 - 3 ปีที่
ผ่านมา ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทต่างๆ รวมถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว คาดว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิ่งทาให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยโดยรวม (ซึ่ง
รวมถึงภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจ
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต



ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า ที่ มี ค วามครบครั น (One-Stop
Shopping Mall) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โครงการศูนย์การค้าดังกล่าว ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ให้
เช่ า ที่ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ เ ข้ า ลงทุ น ในครั้ ง นี้ ) โรงภาพยนตร์ จ านวน 7 โรง อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก (สินค้าแฟชั่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้านหนังสือ ) และโซน
2

เอกสารแนบ 3
สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย มีความ
หลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าในศูนย์การค้าดังกล่าวได้ถูกจัดสัดส่วนประเภทผู้เช่า
(Tenant Mix) และจัดแบ่งพื้นที่เช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยดึงดูดให้มีผู้เข้ามา
ใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าดังกล่าวเป็น
จานวนมากในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ของอาคาร
ศูนย์การค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยมี
อัตราการเช่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2555) อยู่ที่ร้อยละ 99.4


(2)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์บริหารศูนย์การค้ายาวนานกว่า 30 ปี และ
บริหารศูนย์การค้ามากกว่า 20 แห่ง รวมถึงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ซึ่งบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) บริหารโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539) จะได้รับการแต่งตั้ง
จากกองทุนรวมให้ทาหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการโดยตรง ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) จะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการบริหารโครงการศูนย์การค้าอื่นๆ ใน
ประเทศไทย มาบริหารจัดการโครงการศูนย์การค้าดังกล่าว ให้ประสบความสาเร็จ อันจะเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน

กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จานวน 1 อาคาร รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้า
และอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวมจะลงทุน ) (2) เช่าและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (3) เช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที่จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ดังกล่าว จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด โดยทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1)-(3) ดังกล่าวรวมเรียกว่า
“อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ” โดยกองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,600,000,000 บาท ทั้งนี้
ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต แล้ว กองทุนรวมจะแต่งตั้ง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนดังนี้
2.1

ที่ดิน

กองทุนรวมจะเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด ที่เป็นที่ตั้งของอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบ
โครงการและทางเข้าออก จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด ทั้งหมดประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 56.85 ตารางวา โดยมี
รายละเอียดของที่ดินที่จะเช่าดังนี้

3

เอกสารแนบ 3
โฉนด
เลขที่

เลขที่
ดิน

หน้า
สารวจ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

3289
3301
3313
58660
58661
110632
110633
110634
110635
15540
รวม

350
349
3313
351
352
9
58
59
10
321

88
100
112
5782
5783
10806
10807
10808
10809
1133

สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ

เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
15-3-51
4-2-41.9
5-1-74.3
2-1-90
1-1-85
1-1-11.3
2-0-83.1
0-2-46
0-0-96
1-1-2
35-1-80.6

เนื้อทีท่ ี่กองทุนรวม
จะลงทุน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
15-0-80.75
2-2-88.4
5-1-74.3
2-1-90
1-1-85
1-1-11.3
2-0-83.1
0-2-46
0-0-96
1-1-2
32-3-56.85

โดยกองทุนรวมจะให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดังกล่าวแก่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จ ากัด รวมถึ งผู้เช่า พื้นที่แ ละลูก ค้าของบริษัท เซ็น ทรัลพั ฒนา เชียงใหม่ จ ากัด เนื่องจากบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา
เชียงใหม่ จากัด เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมในพื้นที่บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
2.2

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่จอดรถยนต์
ภายในอาคารและงานระบบที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมจะเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จานวน 1 อาคาร พื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร จากบริษัท เซ็นทรัล
พัฒ นา เชีย งใหม่ จ ากั ด ทั้ง นี้ งานระบบที่ เกี่ ยวข้อ งกั บอาคารศูน ย์ก ารค้า เซ็ นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์พ อร์ ต อาคาร
อเนกประสงค์ และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบแอร์
ระบบงานวิศวกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย(1) ที่กองทุนรวมจะลงทุนเทียบกับพื้นที่ใช้สอยของแต่ละอาคาร

อาคาร

จานวนชัน้

พื้นที่ใช้สอยที่กองทุน
รวมจะลงทุน
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
(บางส่วน) และอาคาร
อเนกประสงค์

สูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
(สาหรับอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต) และสูง 3 ชั้น (สาหรับ
อาคารอเนกประสงค์)

78,849
(รวมพื้นที่อาคาร
ศูนย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์)

พื้นที่จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร (จอดรถยนต์ได้
สูง 6 ชั้น
ประมาณ 1,094 คัน)
รวมพื้นที่ใช้สอย
สัดส่วนพืน้ ที่ใช้สอยรวมคิดเทียบกับพืน้ ที่ใช้สอยทั้งโครงการ
(1)

44,142

สัดส่วนพืน้ ที่ใช้สอยที่
กองทุนรวมจะลงทุนคิด
เทียบพืน้ ที่ใช้สอยของแต่ละ
อาคารโดยประมาณ (ร้อย
ละ) ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
67.8
(เทียบกับพื้นที่ใช้สอยรวมทัง้ 2
อาคาร)
75.7
(เทียบกับพื้นที่จอดรถภายใน
อาคาร)

122,991
70.5

พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการและพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร

รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย(1) และพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนมีดังต่อไปนี้
พื้นที่โดยประมาณ(5)
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
1. พื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และอาคารอเนกประสงค์

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
 พื้นที่ให้เช่า(2)
 พื้นที่ส่วนกลาง(3)
 พื้นที่ส่วนให้บริการ(4)
 รวม
2. พื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,094 คัน)
รวมพื้นที่ใช้สอย
(1)
(2)
(3)

(4)

35,343
33,542
9,964
78,849
44,142
122,991

พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการและพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
พื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
พื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื้นที่ในส่วนที่ผู้เช่าและผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง
รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนาออกให้เช่าและ/หรือให้บริการได้และพื้นที่อาคารอเนกประสงค์
พื้นที่ส่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งงานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็นต้น
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(5)

คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง
เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 32,265 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนให้บริการเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุน
จะเปลี่ยนเป็นประมาณ 9,936 ตารางเมตร

ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่รวมถึง
พื้นทีด่ ังนี้
2.2.1 พื้นที่ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่เป็นพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
และพื้นที่ที่ผู้เช่าได้ทาสัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Lease) และได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า
และพื้นที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง
2.2.2 พื้นที่จอดรถยนต์นอกเหนือจากส่วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ลักษณะของผู้เช่าพื้นที่
ผู้เช่าพื้นที่ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
2. ผู้เช่าประเภทร้านค้า (Shop Tenants) คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตรซึ่งพื้นที่เช่ามีลักษณะ
เป็นห้องถาวร ได้แก่ ร้านจาหน่ายสินค้าและบริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่มและธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
3. ผู้เช่าประเภทอื่นๆ คือ ผู้เช่าพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตรที่อยู่บน
พื้นที่ ส่วนกลาง ซึ่งพื้ นที่ เช่า มีลักษณะเป็ นพื้ นที่เ ปิด เช่ น ร้ านจาหน่า ยสิน ค้าและบริก ารที่เป็ นบูธ หรื อรถเข็ น
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นบูธหรือรถเข็น ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกมหยอดเหรียญ เป็นต้น
4. พื้นที่ส่งเสริมการขาย คือ พื้นที่ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้สาหรับจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์และการจัดรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยพื้นที่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ให้เช่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุน มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 35,343 ตารางเมตร ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 97.9 และมีจานวนผู้เช่าทั้งหมด
ประมาณ 318 ราย (เฉพาะผู้เช่าหลักและร้านค้าเท่านั้น) ทั้งนี้สัญญาการเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี หากรวมผู้เช่า
ประเภทอื่นๆ จะมีการเช่าพื้นที่รวมประมาณ 43,793 ตารางเมตร (ผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้านค้า พื้นที่ว่างและผู้เช่าประเภท
อื่นๆ)
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รายละเอียดผู้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต แยกตามประเภทผู้เช่า ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะส่วนทีก่ องทุนรวมจะเข้าลงทุนมีดังต่อไปนี้
พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ประเภทผู้เช่า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้านค้า
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด
อัตราการเช่าพื้นที่ (1) (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย(3)(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จานวนผูเ้ ช่าทัง้ หมด(1)(ราย)
(1)
(2)

(3)

8,104
26,486
753
35,343(2)
8,450(2)
1,737
45,530

สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบกับพื้นที่
ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
22.9
75.0
2.1
100.0
97.9
1,310
318

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พื้นที่ให้เช่ารวมพื้นที่ที่ผู้เช่าประเภทอื่นทาการเช่า มีพื้นที่รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร คาด
ว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพื้นที่ที่ผู้เช่า
ประเภทอื่นๆ เช่าจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทาให้พื้นที่ให้เช่ารวมกับพื้นที่ที่ผู้เช่าประเภทอื่นทาการเช่าเฉพาะส่วนที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมเป็นประมาณ 44,172 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมผู้เช่าที่ทาสั ญญา
เช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าและผู้เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี

ตารางแสดงผลประกอบการย้อนหลัง (Operating Performance) ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

งวด 3 เดือน สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2556

อัตราการเช่าพื้นที่ (1) (ร้อยละ)

99.2

98.0

99.1

97.9(3)

อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย(2) (บาท/ตารางเมตร/

965

1,121

1,290

1,310

เดือน)
(1)
(2)

(3)

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ทาสัญญา
เช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
อัตราการเช่าพื้นที่ที่ลดลงเนื่องจากพื้นที่เช่าบางส่วนอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุน จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบพื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ
สินค้าแฟชั่น สุขภาพและความงาม
อาหารและเครื่องดืม่
สินค้าเพื่อความบันเทิง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอื่นๆ
พื้นที่ว่าง
รวม

38.8
20.3
15.8
12.4
10.6
2.1
100.0

ผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตามลาดับขนาดพื้นที่เช่า ณ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
ไอที ซิตี้
โออิชิ เอ็กซ์เพรส
วัตสัน

5,244
908
605
507

สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบพื้นที่
ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
14.8
2.6
1.7
1.4

5.
6.
7.
8.
9.

ซิซซ์เลอร์
เอ ทู แซด
ฮอท พอท บัฟเฟต์
ฟูจิ
ธนาคารกสิกรไทย

406
354
346
325
303

1.1
1.0
1.0
0.9
0.9

298
9,296
35,343

0.8
26.2
100.0

ผู้เช่ารายใหญ่

10. ซูกิชิ บัฟเฟต์
รวมผู้เช่ารายใหญ่
รวมพื้นที่ให้เช่า(1)
(1)

พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ปีที่สนิ้ สุดสัญญาเช่า
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556 (253 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558 (254 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2556 (110 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558 (193 ตารางเมตร)
พ.ศ.2556

คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร
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ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใหญ่ดังกล่าวคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.6 และ 11.9 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ตามลาดับ (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2555 และ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่า (1) ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ปี
เม.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หลัง พ.ศ. 2559
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(2)
พื้นที่ว่าง
รวม(3)
(1)
(2)
(3)

พื้นที่ให้เช่าทีค่ รบกาหนดอายุสัญญา สัดส่วนพืน้ ที่เช่าที่สัญญาเช่าครบกาหนดคิด
เช่าโดยประมาณ
เทียบกับพืน้ ที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
6,913
19.6
3,116
8.8
14,988
42.4
2,987
8.5
5,244
14.8
1,342
3.8
753
2.1
35,343
100.0

สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ตารางสรุปรายละเอียดการเช่าในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ราคาประเมิน
ทรัพย์สินและมูลค่าสูงสุดที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่ดนิ ที่ตั้งโครงการ :
ที่ดินทั้งหมด (ไร่-งาน-ตารางวา)
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิม
ที่ดินที่กองทุนรวมจะเช่า (ไร่-งาน-ตารางวา)
ลักษณะการได้สิทธิครอบครองของกองทุนรวม
พื้นที่ : ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

91-0-48.6
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
32-3-56.85
สัญญาเช่าระยะยาว ระยะเวลารวม 30 ปี

 พื้นที่ใช้สอยของทั้งโครงการ(1) (ตารางเมตร)

174,574

 พื้นที่ให้เช่าของทัง้ โครงการ(2) (ตารางเมตร)

71,777(6)

 พื้นที่ใช้สอยเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุน (1) (ตารางเมตร)

122,991

 พื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุน(2) (ตารางเมตร)

35,343(6)
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เอกสารแนบ 3
 สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับ
พื้นที่ให้เช่าของทัง้ โครงการ (ร้อยละ)
 ลักษณะการได้สิทธิครอบครองของกองทุนรวม

สัญญาเช่าระยะยาว
ระยะเวลา 30 ปี

ราคาประเมินทรัพย์สนิ เฉพาะส่วนทีก่ องทุนรวมจะลงทุน
(ล้านบาท) :
ราคาประเมินโดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด(3), (7)
ราคาประเมินโดย บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด(4), (7)
มูลค่าสูงสุดทีก่ องทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (5) (ล้านบาท):
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

49.2(6)

10,325
10,346
12,600

พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการและพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
พื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
ราคาประเมิน ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด โดยใช้วิธีรายได้ (Income
Approach)
ราคาประเมิน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าต่าสุดเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าของทั้งโครงการจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 73,081 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวม
จะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และสัดส่วนพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพื้นที่ให้
เช่าของทั้งโครงการจะเปลี่ยนเป็นประมาณร้อยละ 50.1
ในกรณีที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที่ผู้ประเมินราคาอิสระข้างต้นได้ทาการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะทาการจัดจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื่อทาการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด.

สรุปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2
ภาพรวมเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล รัชดา-พระราม 3 และอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
(“อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2”) มีดังนี้
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เอกสารแนบ 3
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุน
 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2

มูลค่า
อสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่กองทุนรวม
ลงทุน
(ล้านบาท)

หลังจากลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
(ล้านบาท)

6,030

 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3

4,583

 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า

5,680

 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

-

รวม

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
(ล้านบาท)

ไม่เกิน 12,600

16,293

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์
 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2(1)

6,029

 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3(1)

5,939

 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า(1)

5,573
10,346(2), (6)
(โดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด)
10,325(3), (6)
(โดยบริษัท ไทยประเมินราคา
ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด)
ราคาเฉลี่ย 10,336(4)

 อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รวม
อายุเฉลี่ยโดยประมาณของ
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม

17,541

10,336(4)

35.9

30.0
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33.7(5)

เอกสารแนบ 3
พ.ศ. 2556 (5) (ปี)
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

ประเมินโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประเมินราคาโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach)
ประเมินราคาโดยบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยใช้วิธีรายได้ (Income
Approach)
ราคาเฉลี่ยระหว่างราคาประเมินที่จัดทาโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด และราคาประเมินที่จัดทาโดยบริษัท ไทย
ประเมิน ราคา ลินน์ ฟิล ลิป ส์ จากัด โดยใช้วิ ธีรายได้ (Income Approach) อย่า งไรก็ต าม คาดว่า กองทุน รวมจะเข้า ลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2556-กันยายน พ.ศ. 2586
อายุเฉลี่ยของอสังหาริมทรัพย์คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักจากราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
และราคาประเมินเฉลี่ยของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ในกรณีที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที่ผู้ประเมินราคาอิสระข้างต้นได้ทาการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะทาการจัดจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่เพื่อทาการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด.

ลักษณะของผู้เช่าพื้นที่ของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ผู้เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี้
1. ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้านค้าพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
2. ผู้เช่าประเภทร้านค้า (Shop Tenants) คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตรซึ่งพื้นที่เช่ามี
ลักษณะเป็นห้องถาวร ได้แก่ ร้านจาหน่ายสินค้าและบริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่มและธนาคารพาณิชย์ เป็น
ต้น
3. ผู้เช่าทั่วไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าในอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคาร
สานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร ได้แก่ สถานศึกษา (ภาษา/
ศิลปะ/คอมพิวเตอร์/อื่นๆ) สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และสถานบริการเพื่อสุขภาพและความงาม เป็น
ต้น
4. ผู้เช่าประเภทอื่นๆ คือ ผู้เช่าพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตรที่อยู่บน
พื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่เช่ามีลักษณะเป็นพื้นที่เปิด เช่น ร้านจาหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นบูธหรือรถ เข็น
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นบูธหรือรถเข็น ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกมยอดเหรียญ เป็นต้น
5. พื้นที่ส่งเสริมการขาย คือ พื้นที่ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้สาหรับจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์และการจัดรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยพื้นที่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ให้เช่า
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ(1) ของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียดพื้นที่
พื้นที่ให้เช่า(2)
พื้นที่ส่วนกลาง(3)
พื้นที่ส่วนให้บริการ(4)
พื้นที่จอดรถยนต์
รวมพื้นที่ใช้สอย
อัตราการเช่าพื้นที(6)่ (ร้อยละ)
 อาคารศูนย์การค้า
 อาคารสานักงาน
จานวนผูเ้ ช่า(5) (ราย)
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวม
ลงทุนอยู่เดิม
(ตารางเมตร)
178,842
104,428
51,322
272,001
606,593

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2(6)
(ตารางเมตร)
35,343
33,542
9,964
44,142
122,991

98.4
97.0

97.9
-

98.0
97.0

747

318

1,065

รวม
(ตารางเมตร)
214,185
137,970
61,286
316,143
729,584

พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการและพื้นที่จอดรถยนต์
พื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
พื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ในส่วนที่ผู้เช่าและผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการ
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนาออกให้เช่าและ/หรือให้บริการได้
พื้นที่ส่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็นต้น
เฉพาะผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้านค้าและผู้เช่าทั่วไปเท่านั้น
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง
เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 32,265 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนให้บริการเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 9,936 ตารางเมตร

รายละเอียดผู้เช่าแยกตามประเภทของผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประเภทผู้เช่า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้านค้า(1)
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า(1)
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ(2)
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2(3)
ตร.ม.
ร้อยละ
8,104
22.9
26,486
75.0
753
2.1
35,343(3)
100.0
8,450(3)
1,737
45,530
-

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน
อยู่เดิม
ตร.ม.
ร้อยละ
66,475
37.1
109,020
61.0
3,347
1.9
178,842
100.0
12,731
4,354
195,927
13

รวม
ตร.ม.
74,579
135,506
4,100
214,815
21,181
6,091
241,457

ร้อยละ
34.8
63.3
1.9
100.0
-

เอกสารแนบ 3
(1)

(2)

(3)

ผู้เช่าประเภทร้านค้า และผู้เช่าพื้นที่ทั่วไปในอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาว
เวอร์ บี ปิ่นเกล้า
รวมผู้เช่าประเภทอื่นๆ ที่เช่าพื้นที่ในส่วนอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี
ปิ่นเกล้า เช่น ตู้เอทีเอ็ม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พื้นที่ให้เช่ารวมพื้นที่ที่ผู้เช่าประเภทอื่นทาการเช่า มีพื้นที่รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่
เพื่อรองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพื้นที่ที่ผู้
เช่าประเภทอื่นๆเช่าจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทาให้พื้นที่ให้เช่ารวมกับพื้ นที่ที่ผู้เช่าประเภทอื่นทาการเช่าเฉพาะ
ส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมเป็นประมาณ 44,172 ตารางเมตร

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

ประเภทธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้า
สินค้าแฟชั่น สุขภาพและความงาม(2)
สินค้าเพื่อความบันเทิง
อาหารและเครื่องดืม่
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง(3)
ประเภทอื่นๆ(4)
พื้นที่ว่าง
รวม
(1)

(2)

(3)

(4)

สัดส่วนพืน้ ที่ทคี่ ิดเทียบกับพืน้ ที่เช่ารวม (ร้อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ที่
อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
อยู่เดิม
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
18.5
0.0
15.4
20.0
38.8
23.1
10.1
15.8
11.0
11.6
20.3
13.0
7.2
12.4
8.0
30.7
10.6
27.6
1.9
2.1
1.9
100.0
100.0
100.0

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้า และผู้เช่าทั่วไปในอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงาน
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า
รวมถึงผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้าประเภทสถาน
สุขภาพและความงาม
รวมถึงผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้าประเภทสินค้า
และบริการด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้าประเภท
สถาบันการเงิน (สาขาธนาคารและห้องค้าหลักทรัพย์ ) สถาบันภาษา ศิลปะ กวดวิชาและอื่นๆ หน่วยงานราชการและสานักงาน
ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

14

เอกสารแนบ 3
ผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมอสังหาริมทรัพ ย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนในการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
โฮมเวิรค์
ฟิตเนส เฟิรส์ท
ท็อปส์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต
เซ็นทรัลพัฒนา
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เมเจอร์ โบวล์
ไอที ซิตี้
ธนาคารกรุงไทย
รวมผู้เช่ารายใหญ่
รวมพื้นที่ให้เช่า
(1)

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนอยู่
เดิม
ตร.ม.
ร้อยละ
27,000
15.1
11,705
6.5
7,765
4.3
5,308
3.0
4,961
2.8
2,968
1.7
2,820
1.6
2,665
1.5
1,026
0.6
1,302
0.7
67,520
37.8
178,842
100.0

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ตร.ม.
ร้อยละ
5,244
14.8
908
2.6
66
0.2
6,218
17.6
35,343(1) 100.0

รวม
ตร.ม.
27,000
16,949
7,765
5,308
4,961
2,968
2,820
2,665
1,934
1,368
73,738
214,185

ร้อยละ
12.6
7.9
3.6
2.5
2.3
1.4
1.3
1.2
0.9
0.6
34.3
100.0

คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่
เพื่อรองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในส่ วนที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
และในส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (แบ่งตามพื้นที่เช่าที่สัญญาเช่าครบกาหนดและสัดส่วนพื้นที่เช่าที่
สัญญาเช่าครบกาหนดคิดเทียบกับพื้นที่ให้เช่ารวม) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ปี

เม.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
หลัง พ.ศ. 2559
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(1)
พื้นที่ว่าง

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ตร.ม.
ร้อยละ
6,913
19.6
3,116
8.8
14,988
42.4
2,987
8.5
5,244
14.8
1,342
3.8
753
2.1

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
ตร.ม.
36,948
40,471
41,050
6,441
39,248
11,337
3,347

ร้อยละ
20.7
22.6
23.0
3.6
21.9
6.3
1.9
15

รวม
ตร.ม.
43,861
43,587
56,038
9,428
44,492
12,679
4,100

ร้อยละ
20.5
20.3
26.2
4.4
20.8
5.9
1.9

เอกสารแนบ 3

ปี

ตร.ม.
178,842

รวม
(1)
(2)

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ตร.ม.
ร้อยละ
100.0
35,343(2)

อสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
ร้อยละ
100.0

รวม
ตร.ม.
214,185

ร้อยละ
100.0

พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้พื้นที่ที่กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะมีการปรับพื้นที่
เพื่อรองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื้นที่ให้เช่าเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี่ยนเป็นประมาณ 36,648 ตารางเมตร
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เอกสารแนบ 4
ประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สทุ ธิของอสังหาริมทรัพย์ตามสมมติฐาน
สาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ 5
สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาที่สาคัญ
ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
ในการที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม โดยการ (1) เช่าที่ดินและอาคารรวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ อาคารศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ลพลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต (บางส่ ว น) อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (2) เช่างานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (3) ซื้อทรัพย์สินที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึง
ตรากับที่ดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยกองทุนรวมจะเข้าทาสัญญาต่างๆ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดที่สาคัญของสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้
1.

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าทีด่ ิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน)

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม่”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
 ที่ดินบางส่วนตามโฉนดดังต่อไปนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยที่ดินที่กองทุนรวมจะเช่ามีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 32-3-56.85 ไร่
โฉนดเลขที่

เลขที่ดิน

หน้าสารวจ

3289
3301
3313
58660
58661
110632
110633
110634
110635
15540

350
49
3313
351
352
9
5
59
10
321
รวม

88
100
112
5782
5783
10806
10807
10808
10809
1133

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
15-3-51
4-2-41.9
5-1-74.3
2-1-90
1-1-85
1-1-11.3
2-0-83.1
0-2-46
0-0-96
1-1-02
35-1-80.6

เนื้อที่ที่กองทุน
รวมจะลงทุน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
15-0-80.75
2-2-88.4
5-1-74.3
2-1-90
1-1-85
1-1-11.3
2-0-83.1
0-2-46
0-0-96
1-1-02
32-3-56.85

 อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งตั้งบน
โฉนดที่ดินข้างต้น ณ บ้านเลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตาบลหายยา
อาเภอเมือ งเชียงใหม่ จังหวั ดเชียงใหม่ ได้แก่ อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่
จะเช่าประมาณ 122,991 ตารางเมตร ทั้งนี้ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่
บางส่วน เช่น (1) พืน้ ทีใ่ นส่วนที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยที่ได้มีการ
ชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื้นที่ที่อยู่
1
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ในระหว่างการปรับปรุง และ (2) พื้นที่จอดรถยนต์ในส่วนที่เป็นไปตามสิทธิของเซ็นทรัล
เชียงใหม่
ระยะเวลาการเช่า
มีกาหนดระยะเวลา 30 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิเช่าตามสัญญาฉบับนี้
สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่า ในกรณีที่ กองทุนรวมได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาด
เมื่อสัญญาเช่าครบกาหนด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ให้สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมต่อไปได้หรือให้
สามารถแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ (“กองทรัสต์”) เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงที่จะแจ้งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาฉบับนี้ให้กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ทราบอย่างน้อย 9 เดือนก่อนวันที่สัญญาเช่าปัจจุบัน
ครบกาหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ในการพิจารณาซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา (1) มูลค่าและเงื่อนไขในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง
เ ช่ า เ มื่ อ สั ญ ญ า เ ช่ า ค ร บ
และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะขึ้นอยู่กับ
กาหนด
การเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมหรือกองทรัสต์และเซ็นทรัลเชียงใหม่ในอนาคต
และ
(2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัล
พัฒนามีอานาจควบคุม ยังคงมีหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหม่สงวนสิทธิใน
การที่จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นามี อ านาจควบคุ ม พ้ น จากการท าหน้ า ที่ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ และ
(3) หากกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ประสงค์จะใช้ สิทธิต่ออายุเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ จะต้องแจ้งให้
เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวม
หรือกองทรัสต์ได้รับแจ้งจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ดังกล่าวข้างต้น หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน และ

ค่าเช่า

(4) กองทุ น รวมได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสานั ก งาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพิ่มเติมหรือสามารถแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ได้
สาหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
(1) กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าที่ดินที่เช่าเป็นจานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดย
ชาระทั้งจานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้

หน้าที่ของกองทุนรวม

(2) กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เช่าเป็นจานวนเงินตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาฉบับนี้ โดยชาระทั้งจานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้
(1) กองทุนรวมตกลงจะบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าหรือกระทาการใดๆ
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ทั้ ง ปวง เพื่ อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า อยู่ ใ นสภาพที่ ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ ง านตาม
วัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวม
(2) กองทุนรวมจะไม่ทาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และจะ
ไม่ทาการแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นการทาให้ทรัพย์สินที่เช่าได้รับ
ความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ ทั้งนี้ เซ็นทรัลเชียงใหม่จะพิจารณาการ
ให้ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ส่วนก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้
ถือเป็นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาฉบั บ นี้ ยั ง มี ผลใช้ บั ง คั บ อยู่ กองทุ น รวมยิ น ยอมให้ เ ซ็ น ทรั ล
เชี ย งใหม่ รวมถึ ง ลู ก ค้ า และคู่ สั ญ ญาของเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ และผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ใ น
อสังหาริม ทรัพ ย์โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์พ อร์ต รายอื่น นอกจากผู้เช่ า
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี้ใช้ประโยชน์ในถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ
และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าของกองทุนรวม โดยให้ถือ
เป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดาเนิน
กิจการศูนย์การค้าเป็นสาคัญ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทุนรวม เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะ
รั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายดั ง กล่ า ว และในกรณี ที่ เ ซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ มี ก ารจั ด เก็ บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการที่จอดรถ คู่สัญญาจะมาตกลงร่วมกันในการแบ่ง
สัดส่วนรายได้ดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่อไป

หน้าที่ของเซ็นทรัลเชียงใหม่

(3) ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่
เซ็นทรัลพัฒนามีอานาจควบคุม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม ใช้งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าในการให้บริการแก่ผู้เช่า
รายย่อยที่ได้มีการชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่า
เซ้ง) ที่มิใช่ผู้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงลูกค้า คู่สัญญา และผู้เช่าพื้นที่
รายย่ อ ยรายอื่ น ที่ เ ป็ น ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ใ นส่ ว นที่ ยั ง อยู่ ภายใต้ สิ ท ธิ ค รอบครองของเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน
(1) หากมีผลประโยชน์ใดๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่เช่า) ได้แก่
ค่าเช่า ค่าบริการสาธารณูปโภค หรือรายได้อื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่กองทุนรวม
ควรจะได้รับและเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้ล่วงหน้า ทั้งก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าจากผู้เช่าพื้นที่ เซ็นทรัลเชียงใหม่จะแจ้งให้กองทุนรวมทราบและส่งมอบผลประโยชน์
ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียน หรือในกรณีที่เซ็นทรัล
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เชียงใหม่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันจดทะเบียนอีก เซ็นทรัล เชียงใหม่จะ
ส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป
สาหรับเงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมควรจะได้รับและเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้ล่วงหน้า
ทั้งก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้เช่าพื้นที่ เซ็นทรัลเชียงใหม่จะส่งมอบเงิน
ประกันการเช่าดังกล่าวบางส่วนในจานวนที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ให้แก่กองทุนรวม
ภายในวันจดทะเบียน และสาหรับเงินประกันการเช่าส่วนที่เหลือ เซ็นทรัลเชียงใหม่จะส่ง
มอบให้แก่ กองทุ นรวมภายในก าหนดเวลาที่คู่สัญญาจะได้ ตกลงกัน นอกจากนี้ หาก
เซ็ น ทรั ลเชี ย งใหม่ ได้ รับ เงิ น ประกั น การเช่ า สาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่เ ช่ า ภายหลั ง จากวั น จด
ทะเบียนอีก เซ็นทรัลเชียงใหม่ จะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม
ภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป
การประกันภัย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่า ยตกลงให้ด าเนิ นการเกี่ยวกับการประกันภั ยและการใช้เงิน ที่ได้รั บเป็ น
ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกั น ภั ย เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง และ/หรื อ ซ่ อ มแซม
ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้มีการดาเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกันภัยและระบุชื่อ
กองทุนรวมเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทาขึ้นสาหรับทรัพย์สินที่เช่ากับ
ผู้รับประกันภัยทุกประเภทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และสาหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของ
กรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการ
เปลี่ย นแปลงในวั นจดทะเบีย น ทั้ง นี้ กองทุน รวมตกลงที่ จะรับ ผิดชอบค่าใช้จ่าย หรื อ
ค่าธรรมเนีย มใดๆ ที่เกิ ดขึ้นหรื อเกี่ย วเนื่อ งจากการโอนสิทธิ ตามกรมธรรม์ประกันภั ย
ดังกล่าว โดยคู่สัญญาตกลงจะรับผิดชอบร่วมกันสาหรับเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง แบ่ ง ได้ ต ามการครอบครองพื้ น ที่ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หรือตามสัดส่วนรายได้ แล้วแต่กรณี และทุกกรณี
จะต้องเป็นไปตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คงเหลือตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท
หรือแบ่งตามเกณฑ์อื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้
ต่อไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญาฉบับนี้
ต่อไป
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า เสี ย หายหรื อ ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่รวมถึง
ถูกทาลาย
ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ได้ รั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติม
ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเองทั้งสิ้น
(1) ภายใต้บังคับของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
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ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนไม่
อาจใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
จะสร้างทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเซ็นทรัล
เชี ย งใหม่ จ ะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารก่ อ สร้ า งภายใต้ แ บบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน และจะต้องทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
3 ปีนับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงจะร่วมกับกองทุนรวมในการดาเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ โดยค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างดังกล่าว กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่จะร่วมกันรับผิดชอบ
ตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่
แอร์พอร์ต ณ เวลาที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหาย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องนา
เงินที่ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานมาใช้ในการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว และให้
ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการ
ก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาแทนที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ โดยคู่สัญญาจะจัดให้
มีการทาสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ้นใหม่ (โดยให้มี วันครบกาหนดอายุสัญญาเช่า ข้อกาหนด
และเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้) ทันทีที่การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ (แต่
ทั้งนี้กองทุนรวมจะไม่มีภาระหน้าที่ในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่าง
ใด)
(2) ภายใต้บังคับของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคงสามารถ
ใช้ทรัพย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่ อ ประโยชน์ในการดาเนินธุร กิจต่อไปได้ กองทุ นรวมและ
เซ็น ทรั ลเชี ยงใหม่ มีห น้า ที่ต้ องซ่ อมแซมทรั พย์ สินที่ เช่ าให้คงเดิ มตามความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที่เกิดความเสียหายดังกล่าว
ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกว่ าจานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
พื้นฐานที่กองทุนรวม และ/หรือเซ็นทรัลเชียงใหม่ ได้รับมาจากบริษัทประกันภัยแล้วแต่
กรณี
(3) เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นหรือกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอื่นได้ ในกรณีที่ค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว มีจานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม
ทดแทนพื้นฐานที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้าง
หรือค่าใช้จ่ายที่เกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ในขณะนั้น (สาหรับกรณี
ตามข้อ (1)) หรือตามพื้นที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที่ได้รับความเสียหาย
จริง (สาหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงทดรองจ่ายเงินใน
จานวนที่กองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
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สาหรับกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2) กองทุนรวม
ตกลงจะชาระคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่เซ็นทรัล เชียงใหม่ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่
เปิดให้บริก ารพื้ นที่ในทรัพย์ สินที่ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of Borrowing)
ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ที่ได้ใช้เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคานวณจากวันที่ได้
มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทุนรวมได้ชาระเงินให้แก่เซ็นทรัล เชียงใหม่
ทั้งนี้ เซ็นทรัลเชียงใหม่และกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สาหรับกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญตามข้อ (1)
กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ เ ลื อ กชดใช้ เ งิ น ทดรองจ่ า ยดั ง กล่ า วโดย ( ก) การช าระคื น เงิ น
ทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เปิดให้บริการพื้นที่ในทรัพย์ สินที่สร้างหรือซ่อมแซม
ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที่ระบุในวรรคก่อน หรือ (ข) การ
ยินยอมลดสัด ส่วนการครอบครองพื้นที่ ของกองทุน โดยที่ก องทุ นรวมไม่ ต้องจ่ายเงิ น
ชดเชยใดๆ ให้เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก โดยในหลักการให้สัดส่วนใหม่ของการครอบครอง
พื้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัล เชียงใหม่เป็นไปตามจานวนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ชาระไปหรือตกลงว่าจะชาระในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างต้น
อนึ่ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอ
การดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติ
ก่อน ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เปิดให้บริการพื้นที่ในทรัพย์สินที่สร้างหรือซ่อมแซม
ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมตามข้อ
(2) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิทธิการเช่าและการ เว้นแต่เซ็นทรัลเชียงใหม่จะให้ความยินยอมเป็นประการอื่นซึ่งการให้ความยินยอมดังกล่าวจะ
ให้เช่า
กระทาโดยไม่ชั ก ช้า และการไม่ใ ห้ ความยิ น ยอมจะไม่ก ระท าโดยปราศจากเหตุผ ลสมควร
ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไม่นาสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่านี้ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ออกให้ เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ที่ทาให้บุคคลอื่นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า หรือโอน
สิทธิการเช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ยินยอมให้
กองทุนรวมนาทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เฉพาะที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้เสนอภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการศูนย์การค้า โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก
เซ็นทรัลเชียงใหม่ก่อน
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เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
เลิกสัญญา
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา
นี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้
(2) ในกรณีเซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบัติผิดเงือ่ นไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และอาจนาเซ็นทรัลเชียงใหม่ไปสู่ภาวะล้มละลาย หรือฟื้นฟู
กิจการ โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่สามารถทาการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั้ น ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การช าระบั ญ ชี หรื อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหม่ในการ
ชาระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้
(5) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้
(6) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
(7) ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุน
รวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
เชียงใหม่ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยที่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้สัญญาฉบับนี้
ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคาสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคาสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
เช่น การจั ดตั้ง หรื อจัด หาบุ คคลใดๆ มารั บโอนสิ ทธิแ ละหน้า ที่ที่ก องทุนรวมมีอยู่ ตาม
สัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม
(8) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคื น หรือเขต
สงวน หรือเขตสารวจ เพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน
หรือกฎหมายอื่นๆ ซึ่งทาให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่าง
มีนัยสาคัญ
ผลของการผิ ดนัดหรือผลอั น (1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา
เกิ ด จากเหตุ แ ห่ ง การเลิ ก
นี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
สัญญา
และเซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินที่กองทุน
รวมได้ชาระให้แก่บุคคลใดๆ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าซึ่ง
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ถือเป็นต้นทุนของการลงทุนในทรัพย์สินที่ เช่า (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้
ในนามกองทุนรวม ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึง
ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือ
ภาระหนี้สินอื่นใดกับบุคคลใดๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย
หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กองทุน
รวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิดังกล่าว
เซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้องชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินที่กองทุนรวมได้ชาระให้แก่
บุคคลใดๆ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งถือเป็นต้นทุนของ
การลงทุนในทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม
ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญ ญาฉบั บ นี้ ทั้ ง นี้ ไม่ ตัด สิ ท ธิข องกองทุน รวมในการเรี ยกร้ องค่ า เสี ย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัล
เชียงใหม่ดังกล่าวเกิดจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด
ตามสัญญาฉบับนี้
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ตอ้ งชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินที่กองทุนรวมได้ชาระให้แก่
บุคคลใดๆ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งถือเป็นต้นทุนของ
การลงทุนในทรัพย์สินที่เช่า
(4) ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่า คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือมี
การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ หรือกรณีที่มีกฎหมาย หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุนรวม
มิ ไ ด้ ฝ่ า ฝื น และ/หรื อ ปฏิ บั ติ ผิ ด กฎข้ อ บั ง คั บ กฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่า ย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรือ
เงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้อง
ชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น
(5) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ สาคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
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สงวน หรือเขตสารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลงหรือไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามี
นัยสาคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เซ็น ทรัล
เชียงใหม่จะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินที่กองทุนรวมได้ชาระ
ให้แก่บุคคลใดๆ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งถือเป็น
ต้นทุนของการลงทุนในทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าที่ เ หลือ อยู่ รวมถึ งเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่น ใดที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ ได้รับไว้แทน
กองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(6) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่า รวมทั้งจะส่งมอบเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัล เชียงใหม่ (ถ้ามี) ให้แก่เซ็นทรัล
เชียงใหม่ รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้รับจากผู้เช่าพื้นที่ รายย่อยใน
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยหรือเซ็นทรัลเชียงใหม่ (แล้วแต่กรณี)
พร้อมกันนี้ ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง กองทุนรวม
จะใช้ความพยายามในการดาเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที่ส่งมอบได้ และ/หรือไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ที่กองทุนรวมได้รับไว้ล่วงหน้าซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า ทั้งก่อนและในวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ให้แก่เซ็นทรัล
เชียงใหม่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงชาระคืนกองทุนรวมใน
เงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งกองทุนรวมได้ชาระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าสาหรับ
ระยะเวลาภายหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ให้แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร
(7) ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวม
ได้รับชาระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินที่กองทุนรวมได้ชาระให้แก่
บุคคลใดๆ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับสิทธิในการลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าซึ่งถือเป็นต้นทุนของ
การลงทุนในทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ามี) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าว โดยกองทุน
รวมไม่ ส ามารถเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หาย ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า คงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจากเซ็นทรัลเชียงใหม่สาหรับระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่กองทุนรวมจะ
พิสูจน์ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่กองทุน
รวมได้รับสาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัล เชียงใหม่ ยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกินดังกล่าว
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2.

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่างานระบบ

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม่”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟ ท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน้าเสีย และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งติดตั้งและใช้งาน
อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
ระยะเวลาการเช่า
มีกาหนดระยะเวลา 30 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ค่าเช่า
กองทุนรวมตกลงจะชาระค่าเช่าทั้งจานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่ กาหนดไว้ใน
สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
การส่งมอบสิทธิครอบครอง คู่สัญญาตกลงให้สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้มีผลเป็นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และได้มีการชาระราคาตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้แล้ว (“วันส่ง
มอบสิทธิครอบครอง”)
การส่ ง มอบสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญา (1) เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ ผู้ รั บ ประโยชน์ ต ามกรมธรรม์
บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร รั บ ภ า ร ะ
ประกัน ภัยที่จั ดทาขึ้ นสาหรั บทรัพ ย์สินที่ เช่ากับ ผู้รับประกัน ภัยเป็น กองทุ นรวมสาหรั บ
ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัย โดยกองทุนรวมตกลงที่จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนรวมจะร่วมรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวตาม
สัดส่วนระยะเวลาประกันภัยที่คงเหลืออยู่
(2) ตราบเท่าที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอานาจควบคุม ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม กองทุนรวมยินยอมให้สิทธิในการ
จัดเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการงาน
ระบบที่ก องทุนรวมเป็นผู้มี สิทธิ ครอบครองดังกล่าวทั้งหมดแก่เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อให้
เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ เ ซ็ น ทรั ลพั ฒ นามี อ านาจควบคุ ม มี สิท ธิ ใ นการเก็ บ
ผลประโยชน์ จ ากการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า และคู่ สั ญ ญาบริ ก ารทั้ ง หมดในโครงกา ร
ศูนย์การค้า จากการให้บริการร่วมแก่คสู่ ัญญาบริการในโครงการศูนย์การค้า ได้แก่ บริการ
ส่วนกลาง บริการไอเย็น และบริการดูดควัน ค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผู้
เช่าพื้นที่แต่ละราย) เป็นต้น และนาผลประโยชน์ดังกล่าวไปชาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้า และในการ
ให้บริการดังกล่าว ได้แก่ ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี) แทนกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัล พัฒนา และ/
หรื อ บริ ษั ท ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นามี อ านาจควบคุ ม มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร
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อสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวมแล้ ว กองทุนรวมยินยอมให้เซ็น ทรัล พัฒนา และ/หรื อ
บริ ษั ท ที่ เ ซ็ น ทรั ลพั ฒ นามี อ านาจควบคุ ม มี สิท ธิ ใ นการใช้ ง านระบบสาธารณู ป โภคที่
เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าในการให้บริการและเก็บผลประโยชน์จากการให้บริการใน
การให้บริ การร่ วมดั งกล่าวจากผู้เช่ารายย่อยเฉพาะในพื้ นที่ที่เซ็น ทรัล เชียงใหม่ มีสิท ธิ
ครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องนาส่งค่าบริการดังกล่าวตามสัดส่วนที่เซ็นทรัล
เชียงใหม่ต้องรับผิดชอบให้แก่กองทุนรวมหรือบุคคลใดๆ ที่กองทุนรวมมอบหมายเพื่อให้
กองทุนรวมสามารถชาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่ องกับการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้า และในการให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี) แทนคู่สัญญาได้
คารับรองของกองทุนรวม
ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัล พัฒนาใช้ทรัพย์สินที่เช่าในการ
ให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่ได้มี
การชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และผู้เช่าพื้นที่
ในส่วนที่อยู่ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัล เชียงใหม่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน
และอาคาร นอกจากผู้เช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนหรือ
ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
เลิกสัญญา
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้
หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้
(2) ในกรณีเซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สินอื่นใด กับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัล เชียงใหม่ และอาจนาเซ็นทรัลเชียงใหม่ไปสู่สภาวะล้มละลายหรือ
ฟื้นฟูกิจการ
(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขั้ น ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การช าระบั ญ ชี หรื อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัล เชียงใหม่ในการ
ชาระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้
(5) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินและอาคารที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
(6) คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
(7) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งให้เลิก
กองทุนรวมโดยที่กองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อกฎระเบี ยบอื่น ใดที่เ กี่ ยวข้อ ง และ/หรื อไม่ใ ช่ ความผิด ของเซ็ นทรัล เชี ย งใหม่ และ
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กองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้ว โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกัน
เพื่อไม่ให้สัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคาสั่งของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคาสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐที่มีผล
ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เช่น การจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ที่
กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม
(8) ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่า ที่ดินและอาคารภายใน 1
ปีนับแต่วันทาสัญญาฉบับนี้
(9) ในกรณี ที่ สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคารสิ้น ผลใช้ บั ง คับ ลงเนื่ อ งจากเหตุ ต ามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ผลของการผิ ดนัดหรือผลอั น (1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้
เกิ ด จากเหตุ แ ห่ ง การเลิ ก
หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และ
สัญญา
เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ จ ะต้ อ งช าระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า คงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุน รวมให้แก่กองทุนรวมตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือ
ภาระหนี้สินอื่นใด กับบุคคลใดๆ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาล
สั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และในกรณีที่กองทุ นรวมใช้
สิทธิใ นการเลิกสั ญญาฉบับนี้ เซ็นทรัล เชี ยงใหม่ จะต้องช าระคื นค่าเช่า ทรั พย์สิน ที่เช่ า
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม
ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่ งทรัพย์สินที่ เช่าได้ตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ น
สัญ ญาฉบั บ นี้ ทั้ ง นี้ ไม่ ตั ด สิ ท ธิข องกองทุ น รวมในการเรี ยกร้ อ งค่ า เสี ย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัล
เชียงใหม่ดังกล่าวเกิดจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด
ตามสัญญาฉบับนี้
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
รับรองที่ให้ไว้ ในสัญญานี้ เซ็นทรัล เชียงใหม่ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับ นี้ได้ทันที โดย
เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม
(4) ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลง
เลิกสัญญา หรือมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ หรือในกรณีที่
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวม
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โดยที่ ก องทุ น รวมมิ ไ ด้ ฝ่ า ฝื น และ/หรื อ ปฏิ บั ติ ผิ ด กฎข้ อ บั ง คั บ กฎหมาย และ/หรื อ
กฎระเบีย บอื่น ใดที่ เ กี่ย วข้ อ ง และ/หรือ ไม่ใ ช่ค วามผิ ดของเซ็ นทรัล เชีย งใหม่ ให้ ถือ ว่ า
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ าย ค่า
เช่าทรัพย์สินที่เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดย
เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(5) ในกรณี ที่ สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคารสิ้น ผลใช้ บั ง คับ ลงเนื่ อ งจากเหตุ ต ามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่กองทุนรวมไม่
ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ จะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่
เช่าคงเหลือ โดยคานวณจากมูลค่าการเช่าที่กองทุนรวมชาระไว้ล่วงหน้าที่คงเหลือตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัล เชียงใหม่
ได้รับไว้แทนกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า ที่
เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(6) ในกรณี ที่ สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคารสิ้น ผลใช้ บั ง คับ ลงเนื่ อ งจากเหตุ ต ามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่เซ็นทรัลเชียงใหม่
ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับ
นี้ เซ็นทรัลเชียงใหม่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนรวม โดยเซ็นทรัล เชียงใหม่ไม่ต้อง
ชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้
เกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติหน้ าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือ
ปฏิ บั ติ บ กพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ ต ามสั ญ ญาฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ว่ า สั ญ ญาฉบั บ นี้ สิ้ น สุ ด ลงโดยที่
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(7) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับจะส่ง
มอบเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัล เชียงใหม่ (ถ้ามี) ให้แ ก่
เซ็นทรัลเชียงใหม่
(8) ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวมได้รับ
ชาระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าว
จากเซ็นทรัลเชียงใหม่แล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่า
ทรัพย์สินที่เช่า คงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเซ็นทรัล เชียงใหม่ สาหรับ
ระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจาก
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เหตุ ดั ง กล่ า วเกิ น กว่ า ผลประโยชน์ ที่ ก องทุ น รวมได้ รั บ สาหรั บ ช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว
เซ็นทรัลเชียงใหม่ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว
3.

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

ผู้ขาย
ผู้ซื้อ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม่”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั้งอุปกรณ์อื่น
ใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคาร
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งตั้ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอก
หรือภายในพื้นที่ของอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หรือบนพื้นผิวของตัว
อาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่า
พื้นที่ในอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว(แล้วแต่กรณี) แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบ
ของอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ราคาซื้อขาย
กองทุนรวมจะชาระราคาซื้อขายทั้งจานวนตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ภายในวันที่มีการจด
ทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น และอาคารโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ต่ อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายภายใต้สัญญาฉบับนี้มีผลเป็นการโอนอย่าง
สมบูรณ์ในวันจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดนิ และอาคารและได้มีการชาระราคา
ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้แล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิ์”)
คารับรองของกองทุนรวม
กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ลูกค้า คู่สัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และผู้เช่า
พื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รายอื่นที่มิได้เช่าพื้นที่
ภายในอสั งหาริม ทรั พย์ โครงการเซ็ นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากกองทุน รวมใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อน หรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลง
กัน ไว้ โดยกองทุ น รวมและเซ็ น ทรั ล เชีย งใหม่ จ ะร่ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบภาระค่ า ใช้ จ่ า ยสาหรั บ
ทรัพย์สินร่วมกันตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงได้ในกรณีดังต่อไปนี้
เลิกสัญญา
(1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญา
(2)

ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

(3)

ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัล
เชียงใหม่ ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบ
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ต่อความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหม่ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที
(4)

ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการจดทะเบียนเช่าตามสัญญาเช่า ที่ดินและอาคารภายใน 1
ปีนับแต่วันทาสัญญาฉบับนี้

(5) ในกรณีที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารระงับหรือสิ้นผลใช้บังคับลง
ผลของการผิ ด นั ด หรื อ ผลอั น เมื่อมีการเลิกสัญญา ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปราศจากภาระหน้าที่ซึ่งจะต้องผูกพันกัน
เ กิ ด จ า ก เ ห ตุ แ ห่ ง ก า ร เ ลิ ก ตามสัญญาฉบับนี้ แต่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งเกิดก่อนการเลิกสัญญา และย่อมไม่
สัญญา
ตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่การผิดสัญญานั้น เกิดจากความผิดของคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอน ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และอาคารสิ้ น สุ ด ลง กองทุ น รวมตกลงจะจ าหน่ า ย
ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันตามสัญญาฉบับนี้หรือทรัพย์สิน อื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ใ นลักษณะ
เดียวกัน ให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุน
รวม ตามสภาพของทรัพย์สินที่มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั้น ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาที่คิดตามระยะเวลา 5 ปีหรือ ตามราคาอื่นใดตามที่คู่สัญญาได้
ตกลงกัน
4.

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทาการ

คู่สัญญา
การใช้ชื่อ
และ/หรือ
เครื่องหมายการค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
ตลอดระยะเวลาที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอานาจควบคุม ยังคง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวมตามสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ และตราบเท่าที่กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ยังคงลงทุนในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมให้กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ใช้ชื่อ
และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมาย
อื่ น ใดที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ ความหมายให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเข้ า ใจว่ า ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุ น รวมหรื อ
กองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้นั้น เป็นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัล
พัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ทั้งนี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือตรา
สัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ ต ที่เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาจะได้มีใน
อนาคตด้วย
ทั้งนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอานาจควบคุม ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป
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ค่า ใช้ จ่า ยที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การ
เพิ่ มเงิ น ทุ น เ พื่ อ ล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมของ
กองทุนรวม
การดารงอัตราส่วนการถือหุ้น

กองทุนรวมจะดาเนินการระงับการใช้ชอื่ และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือตราสัญลักษณ์
และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่นใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดาเนินการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามี
อานาจควบคุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้สนับสนุนของกองทุนรวม (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม เงิ น ทุ น เพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ่ ม เติ ม ของกองทุ น รวมตามที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
เซ็น ทรั ลพั ฒนาตกลงจะด ารงอั ตราส่ วนการถื อหุ้ นในเซ็น ทรั ลเชีย งใหม่ ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ ไว้ตลอด
ระยะเวลาที่ กองทุน รวมยัง คงลงทุน ในทรัพ ย์สิน ที่เช่ าดั งกล่ าว ทั้ง นี้ เว้นแต่จ ะได้ รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนรวม หากกองทุนรวมพิจารณาแล้วว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ในฐานะผู้ให้เช่าตามสัญญา
เช่า ทรั พย์สิ นที่ เช่า กองทุ นรวมจะไม่ป ฏิเสธการให้ค วามยิน ยอมโดยปราศจากเหตุผลอั น
สมควร
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วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี-ซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
__________________________
1.

การลงทะเบียน
-

2.

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
กรณีบุคคลธรรมดา
-

ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีนิติบุคคล
-

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่
เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี)

-

กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มี
อานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรอง
ความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

ส าหรั บ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบั บ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ จะต้ อ งจั ด ท าค าแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบั ตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน
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3.

การมอบฉันทะ
-

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

-

เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ
ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1)

(2)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
-

สาเนาบัต รประจ าตั วประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจาตั วข้ าราชการ หรือสาเนาหนัง สือ เดิ นทาง ที่ยั งไม่
หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

-

ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่
ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
-

หนั ง สื อ มอบฉั น ทะซึ่ ง ลงนามโดยผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลตามหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลพร้ อ ม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ ไม่ เกิน 6 เดือน ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ มีอานาจลงนามผูกพั นนิ ติบุค คลนั้ น พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

กรณีผมู้ อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วย
ราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลง
นามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

ส าหรั บ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบั บ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ จะต้ อ งจั ด ท าค าแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

ผู้ รั บ มอบฉั น ทะต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผูร้ ับมอบฉันทะ กรุณานาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียนสาหรับเข้าประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนามาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
2
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Attachment 8

แบบ ก
Form A.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

Reside at

Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้นรวม
being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF) holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Hereby appoint

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หน่วย

investment units,

หรือผู้จัดการกองทุนรวม
or the Fund Manager, namely

(3.1)
ถนน

สุขุมวิท

Road

Sukhumvit

นางโชติกา สวนานนท์

อายุ

52

ปี อยู่บ้านเลขที่

Mrs. Jotika Savanananda

age

52

years, reside at

ตาบล/แขวง

พระโขนงเหนือ

อาเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Prakanong Nua

Amphur/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10110

Province

Bangkok

Postal Code

10110

หรือ (3.2)

นายเมธี วินิชบุตร

or

55/4 ซอยสุขุมวิท 65
55/4 Soi Sukhumvit 65

Mr. Methee Vinichbutr

วัฒนา
Wattana

อายุ

31

ปี อยู่บ้านเลขที่

999/112 ซอยเกศินีวิลล์

age

31

years, reside at

999/112 Soi Kesineeville

ถนน

ประชาอุทิศ

ตาบล/แขวง

สามเสนนอก

อาเภอ/เขต

ห้วยขวาง

Road

Prachautit

Tambol/Khwaeng

Sam Sen Nok

Amphur/Khet

Huay Khwang

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

Province

Bangkok

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

10310
10310

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ
ห้องวิภาวดีบอลรูม บี-ซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No. 1/2013 on 24 July 2013 at 9.00 a.m. at Vibhavadee
Ballroom B-C, Lobby Floor, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม จานวนหน่วยลงทุน
ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม และวิธีกาหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the investment in CentralPlaza Chiangmai Airport Project, the increase of
the Fund’s capital, the number of the additional investment units to be offered for sale and the pricing determination
methods of the additional investment units to be offered for sale



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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Form A.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(2) วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติม และการนาหน่วยลงทุนใหม่จด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda No. 2 Re: To consider and approve the offering methods and the allotment methods of the additional
investment units to be offered for sale and listing of the new investment units on the Stock Exchange for Thailand

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
Agenda No. 3 Re: To consider the amendments to the Fund Management Project in relation to the capital increase

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 4 Re: Other businesses (if any)



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
unitholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction
in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those
specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้า แต่งตั้งให้ผู้จัดการกองทุนรวมเป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร หรือกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้ผู้จัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้ผู้จัดการกองทุนรวมในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าวในทุกวาระของก ารประชุม
ดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the Fund Manger as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or
in case that I/we appoint the Fund Manger as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not
clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting.
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment
units to several proxies for splitting votes.

2. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY

Attachment 8

แบบ ข.
Form B.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

Reside at

Road

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้นรวม
being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF) holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

and having the right to vote equal to

votes.

หน่วย
investment units,

(2) ขอมอบฉันทะให้

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Hereby appoint

age

years, reside at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือผู้จัดการกองทุนรวม
or the Fund Manager, namely

(3.1)
ถนน

สุขุมวิท

Road

Sukhumvit

นางโชติกา สวนานนท์

อายุ

52

ปี อยู่บ้านเลขที่

55/4 ซอยสุขุมวิท 65

Mrs. Jotika Savanananda

age

52

years, reside at

55/4 Soi Sukhumvit 65

ตาบล/แขวง

พระโขนงเหนือ

อาเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

Prakanong Nua

Amphur/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10110

Province

Bangkok

Postal Code

10110

หรือ (3.2)
or

นายเมธี วินิชบุตร
Mr. Methee Vinichbutr

วัฒนา
Wattana

อายุ

31

ปี อยู่บ้านเลขที่

999/112 ซอยเกศินีวิลล์

age

31

years, reside at

999/112 Soi Kesineeville

ถนน

ประชาอุทิศ

ตาบล/แขวง

สามเสนนอก

อาเภอ/เขต

ห้วยขวาง

Road

Prachautit

Tambol/Khwaeng

Sam Sen Nok

Amphur/Khet

Huay Khwang

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10310

Province

Bangkok

Postal Code

10310

คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดี ย วเป็นผู้ แ ทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม ผู้ ถือหน่ ว ยลงทุ น ครั้ ง ที่ 1/2556 ในวั นที่
24 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี-ซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.1/2013 on 24 July 2013 at 9.00 a.m. at
Vibhavadee Ballroom B-C, Lobby Floor, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:



มอบฉันทะตามจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total number of investment units holding and having the right to vote



มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial investment units as follows:



หน่วยลงทุน

หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Number of

investment units and having the right to vote

เสียง
votes

หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม จานวนหน่วยลงทุน
ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม และวิธีกาหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the investment in CentralPlaza Chiangmai Airport Project, the increase of
the Fund’s capital, the number of the additional investment units to be offered for sale and the pricing determination
methods of the additional investment units to be offered for sale



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

votes

Abstain

votes

(2) วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และการนาหน่วยลงทุนใหม่จด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda No. 2 Re: To consider and approve the offering methods and the allotment methods of the additional
investment units to be offered for sale and listing of the new investment units on the Stock Exchange for Thailand



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

votes

Abstain

votes

(3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
Agenda No. 3 Re: To consider the amendments to the Fund Management Project in relation to the capital increase

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

votes

Abstain

votes

(4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 4 Re: Other businesses (if any)



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

เสียง
votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

votes

Abstain

votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a
unitholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้จัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in
any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified
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above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
may deem appropriate in all respects.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้า แต่งตั้งให้ผู้จัดการกองทุนรวมเป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร หรือกรณีที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้ผู้จัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ากาหนดให้ผู้จัดการกองทุนรวมในฐานะผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยในมติดังกล่าว ในทุกวาระของการประชุม
ดังกล่าวข้างต้น
In case that I/we appoint the Fund Manger as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in
case that I/we appoint the Fund Manger as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not
clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote “Approve” in all agendas of the meeting.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s)
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment
units to several proxies for splitting votes.

4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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