รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชือบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

:

ไทยพาณิชย์ ปาร์ คพลาซ่า อาคาร 3 ชัน 21 – 22 เลขที2 19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1505

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื2อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

1.2

ชื2อโครงการ (อังกฤษ)

:

CPN Retail Growth Leasehold Property Fund

1.3

ชื2อย่อ

:

CPNRF

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซือคืน
หน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษั ท จั ด การจะยื2 น คํ า ขอต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื2อขอให้ รับหน่วยลงทุนที2เสนอ
ขายในการเพิ2มเงินทุนจดทะเบียนครังที2 2 นีเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากวันจดทะเบียนเพิ2มเงินทุน
จดทะเบียนครังที2 2

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนื2องจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) ได้
ลงทุนในสิทธิ ก ารเช่ าซึ2ง มี กํา หนดระยะเวลา จึง มี โ อกาสที2
กองทุนรวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิการเช่าที2คงเหลืออยู่ ในกรณี
ที2ไม่มีเหตุการณ์ ใดๆ ที2ทําให้ สญ
ั ญาเช่าถูกยกเลิกหรื อเพิ ก
ถอนก่ อ นครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที2 มี
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กํ าหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบกํ าหนดใน
วันที2 15 สิงหาคม พ.ศ.2638
1.8

วันที2ที2ได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบการแก้ ไข :
เพิ2มเติมรายละเอียดเกี2ยวกับการเพิ2มทุน
และรับทราบการแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม

24 มีนาคม พ.ศ. 2557

1.9

วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน :

สําหรับผู้ถือหน่วยเดิมประเภทผู้ลงทุนทัว2 ไปและประเภทผู้
จองซือพิเศษ:
เสนอขายวันที2 1 - 4 เมษายน พ.ศ. 2557
สําหรับผู้ถือหน่วยเดิมประเภทเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และ
กลุม่ บุคคลเดียวกัน:
เสนอขายวันที2 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2557
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที2เป็ นผู้จองซือพิเศษ
ที2มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที2ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.:
เสนอขายวันที2 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่ าอสังหาริ มทรั พย์
CPN รี เทล โกรท

Risk Spectrum

ความเสียงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

ความเสียงตํา/
มีความซับซ้ อนตํา

1

2

3

กองทุนรวม กองทุนรวมตลาด กองทุนรวม
ตลาดเงินที
เงินทีลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล
ลงทุนเฉพาะใน ต่ างประเทศ
ประเทศ
บางส่ วน

4

5

กองทุนรวมตรา
สารหนี F

กองทุนรวมผสม

6

7

8

กองทุนรวมตรา กองทุนรวมหมวด กองทุนรวมที
สารแห่ งทุน
อุตสาหกรรม ลงทุนในทรัพย์ สิน
ทางเลือก
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที
เสนอขาย และมูลค่ าขันF ตําในการจองซือF
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

จํานวนเงินทุนของโครงการ
- จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครังแรก
- จํานวนเงินทุนในการเพิ2มทุนครังที2 1
- จํานวนเงินทุนในการเพิ2มทุนครังที2 2
มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วยลงทุน
จํานวนหน่ วยลงทุน
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรก
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิม2 ทุนครังที2 1
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิม2 ทุนครังที2 2
ประเภทหน่ วยลงทุน
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับการเสนอขายครังแรก
- ราคาจองซือหน่วยลงทุน
- จํานวนหน่วยขันตํา2 ของการจองซือ

สําหรับการเพิมเงิ นทุนจดทะเบียนครังที 1
- ราคาจองซือหน่วยลงทุน
- จํานวนหน่วยขันตํา2 ของการจองซือ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ไม่ เกิน 25,552,390,974 บาท
10,915,000,000 บาท
4,848,957,630 บาท
ไม่เกิน 9,788,433,344 บาท1
10.00 บาท
ไม่ เกิน 2,212,476,700 หน่ วย
1,091,500,000 หน่วย
544,826,700 หน่วย
576,150,000 หน่วย1
ระบุชือผู้ถอื หน่ วยลงทุน

:
:

10.00 บาท
50,000 บาท หรื อ 5,000 หน่วย และเพิ2ม
เป็ นพหุคณ
ู ของ 1,000 บาท หรื อ 100
หน่วย

:
:

8.90 บาท
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม:
อัตราส่วนการเสนอขาย 1 หน่วยลงทุนเดิม
ต่อ 0.2505 หน่วยลงทุนใหม่
สําหรับบุคคลในวงจํากัด:
ไม่ตํ2ากว่า 5,000 หน่วย และเพิม2 เป็ น
พหุคณ
ู ของ 100 หน่วย
สําหรับประชาชนผู้ลงทุนทัว2 ไป:
ไม่ตํ2ากว่า 5,000 หน่วย และเพิม2 เป็ น
พหุคณ
ู ของ 100 หน่วย

หมายเหตุ:
1
เมื2อวันที2 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที2ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังที2 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่างๆ ซึ2งรวมถึงการ
เพิ2มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมจํานวนไม่เกิน
800,000,000 หน่วย เพื2อลงทุนเพิ2มเติมในอสังหาริ มทรั พย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตลอดจนอนุมตั ิการจัดสรรหน่วย
ลงทุนที2ออกและเสนอขายเพิ2มเติม และการแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื2อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 รวมถึง
การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ ในโครงการจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นปั จจุบนั
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สําหรับการเพิมเงิ นทุนจดทะเบียนครังที 2
- ราคาจองซือหน่วยลงทุน

:

- จํานวนหน่วยขันตํา2 ของการจองซือ

:

ระหว่ า งราคา 14.00 บาทต่ อ หน่ ว ย ถึ ง
ราคา 19.00 บาทต่อหน่วย
ทังนี ราคาเสนอขายสุ ด ท้ ายให้ เป็ นไป
ตามที2บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ทราบต่อไป
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม:
อัตราส่วนการเสนอขาย 1 หน่วยลงทุนเดิม
ต่อ 0.3521 หน่วยลงทุนใหม่ และเป็ นไป
ตามรายละเอียดในหัวข้ อ การเสนอขาย
หน่วยลงทุน

จํานวนเงินทุนของโครงการในการเพิ2มเงินทุนจดทะเบียนครังที2 2 จะขึนอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ ายซึ2งบริ ษัทจัดการจะ
กําหนดให้ สะท้ อนมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที2เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น ราคาซือ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที2มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ2มเติม มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที2ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน สภาวะตลาดโดยรวม ปริ มาณความ
สนใจของผู้ลงทุน ผลตอบแทนที2กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนีบริ ษัทจัดการจะกําหนด
ราคาเสนอขายสุดท้ ายและจะประกาศผ่านเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ราคาเสนอขายสุดท้ าย”)
ต่อไป

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื2อระดมเงินจากนักลงทุนทัว2 ไป ทังที2เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่างประเทศ ซึ2งกองทุนรวมจะ
นําเงินที2ได้ จากการระดมทุนไปซือ เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิg
และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ที2กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้
ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี2ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื2นๆ และ/หรื อดําเนินการอื2นใดที2เกี2ยวข้ องและจําเป็ นเพื2อ
ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื2อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื2นและ/หรื อหลักทรัพย์อื2นและ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นใด
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื2นใดที2เกี2ยวข้ องกําหนด
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3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
ภาพรวมของกองทุนรวม
ตังแต่ไ ด้ รั บ การอนุมัติ จัด ตังและจัด การในปี พ.ศ. 2548 กองทุน รวมได้ มุ่ง เน้ น การลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที2มีคณ
ุ ภาพสูง โดยเฉพาะทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ า และได้ มงุ่ เน้ นการจัดหาผลประโยชน์ใน
รู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ โดยกองทุนรวมมุ่งหวังที2จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่าง
ต่อเนื2องในระยะยาว อีกทังกองทุนรวมมีจดุ มุง่ หมายที2จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ2มเติมเพื2อการเติบโตอย่างต่อเนื2อง
ของฐานรายได้ ของกองทุนรวมและเป็ นการกระจายความเสีย2 งผ่านการลงทุนในทรัพย์สนิ หลายโครงการในทําเล
ที2แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ จากการลงทุนเพิ2มเติมครังแรกในปี พ.ศ. 2552 และการลงทุนเพิ2มเติมครังนี (“การ
ลงทุนเพิมเติมครังF ที 2”)
การเพิมเงินทุนเพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิมเติมครังF ที 2
กองทุนรวมจะนําเงินที2ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ2มเงินทุนจดทะเบียนครังที2 2 และหรื อเงินสด
การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) เงินที2กองทุนรวมอาจกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวนไม่
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากการเพิ2มเงินทุนจดทะเบียนครังที2 2 หักด้ วย
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที2 เ กี2 ย วเนื2 อ งกั บ การเพิ2 ม ทุ น และการลงทุ น เพิ2 ม เติ ม เพื2 อ ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติม ซึง2 ได้ แก่ อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(1)

ข้ อมูลทัวไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที2มีความทันสมัยแห่ง
หนึ2งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ประกอบด้ วยร้ านค้ าปลีกกว่า 500 ร้ าน โดย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ เริ2 มเปิ ดดําเนินการมาตังแต่ปี พ.ศ. 2536 และ
เริ2 มดําเนินการภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตังแต่เดือน
มีนาคม ปี พ.ศ. 2539
(1.1)

ทีตังF โครงการ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยูเ่ ลขที2 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ซึง2 ถนนมหิดลเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึง2 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี โครงการศูนย์การค้ าดังกล่าวยังอยูใ่ กล้ ทา่ อากาศยานเชียงใหม่
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ที2มา: บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด

(1.2)

ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประกอบไปด้ วยอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สูง 5 ชัน พร้ อมชันใต้ ดิน 1 ชัน และอาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose
Hall) สูง 3 ชัน รวมถึงที2จอดรถยนต์ภายในและภายนอกอาคาร ตังอยู่บนที2ดินประมาณ 91 ไร่
โดยในปั จจุบนั โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีพืนที2ใช้ สอยจํานวนรวมประมาณ
174,574 ตารางเมตร (ไม่รวมพืนที2จอดรถภายนอกอาคาร)
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูป โภคของโครงการเซ็น ทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต ประกอบด้ วยลิฟ ท์
จํานวน 11 ชุด โดยแบ่งเป็ นลิฟท์สาํ หรับโดยสารจํานวน 6 ชุด และลิฟท์สําหรับขนของจํานวน 5
ชุด บันไดเลือ2 น 30 ชุด พร้ อมระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบสปริ งเกอร์ ในอาคาร
(1.3)

รูปแบบการบริหารงาน

ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ2งเป็ นบริ ษัทย่อยที2
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9 ของจํานวนหุ้นที2จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ ษัท เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิgที2ดินและอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต โดยที2 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ทําหน้ าที2เป็ นผู้บริ หารโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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(1.4)

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
(ล้ านบาท)
กําไรก่อนค่าเสือ2 มราคา ดอกเบีย
และภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (EBITDA)
(ล้ านบาท)
พืนที2ให้ เช่าทังหมด(2)
(ตารางเมตร)
อัตราการเช่าพืนที2
(ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าพืนที2เฉลีย2 (1)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จํานวนผู้เช่าที2หมดอายุสญ
ั ญาใน
แต่ละปี (ราย)
พืนที2ที2หมดอายุสญ
ั ญาในแต่ละปี
(ตารางเมตร)

สถานภาพและอัตราการเช่ าพืนF ที (Occupancy Rate) 3 ปี ย้ อนหลัง และสําหรับ
งวด 3 เดือนสินF สุด ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ของทังF ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

งวด 3 เดือน
สินF สุด ณ วันที
31 มีนาคม
พ.ศ. 2556

690.4

762.0

849.6

230.1

443.0

526.0

557.0

158.2

71,837

71,776

71,777

71,777

99.6

99.0

99.5

94.5(3)

965

1,121

1,290

1,310

152

109

142

24

5,961

3,450

10,378

960

หมายเหตุ:
(1)
อัตราค่าเช่าเฉลี2ยหมายถึงอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที2เกี2ยวเนื2องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน ไม่รวมถึงผู้เช่าที2ทําสัญญา
เช่าระยะยาวและได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า และผู้เช่าที2มีอายุสญ
ั ญาเช่าตํ2ากว่า 1 ปี
(2)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
(3)
อัตราการเช่าพืนที2ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 ลดลง เพราะมีพืนที2บางส่วนอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพืนที2

โครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีการเติบโตของรายได้ ค่าเช่าและ
บริ ก ารอย่า งต่ อ เนื2 อ ง ทังนี เป็ นผลมาจากการบริ ห ารโครงการศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของร้ านค้ าและลูกค้ า โดยการ
เสริ มสร้ างความครบถ้ วนและหลากหลายของร้ านค้ า ทําให้ สามารถรักษาอัตราการเช่าพืนที2ให้
อยูใ่ นระดับสูง และสามารถปรับเพิ2มอัตราค่าเช่าพืนที2เฉลี2ยได้ อย่างต่อเนื2อง โดยในงวดไตรมาส
1 ปี พ.ศ. 2556 โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สามารถสร้ างรายได้
ค่าเช่าและบริ การ เท่ากับ 230.1 ล้ านบาท
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 กําไรก่อนค่าเสื2อมราคา ดอกเบีย และภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล (EBITDA) ของโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีการเติบโต
สูงขึน โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของรายได้ ค่าเช่าและบริ การ และการบริ หารจัดการ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ส่งผลให้ โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต มีอตั ราการเติบโตเฉลี2ยของกําไรก่อนค่าเสื2อมราคา ดอกเบีย และภาษี เงินได้ นิติบุคคล
(EBITDA) ประมาณร้ อยละ 12 ต่อปี ในช่วงเวลาดังกล่าว
(2)

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนทีกองทุน
รวมจะเข้ าลงทุน
กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(ตามสัดส่วนการใช้ งานของพืนที2อาคารศูนย์ การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที2กองทุนรวมจะ
ลงทุน) (2) เช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิgในงานระบบและทรัพย์สินที2เกี2ยวข้ องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ (3) เช่าที2ดินที2เป็ นที2ตงของอาคารศู
ั
นย์การค้ า อาคาร
อเนกประสงค์ ที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน)
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าว จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด โดยทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) - (3) ดังกล่าวรวมเรี ยกว่า “อสังหาริ มทรั พย์
โครงการเซ็น ทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต” โดยกองทุน รวมจะพิจ ารณาลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นระยะเวลา 30 ปี ในราคารวม
ทังสินไม่เกิน 11,568,000,000 บาท ทังนี ภายหลังจากที2กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดทรั พย์ สินที2
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ดังนี
(2.1)

ทีดิน

กองทุนรวมจะเช่าที2ดินบางส่วนซึ2งเป็ นกรรมสิทธิgของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ที2
เป็ นที2ตงของอาคารศู
ั
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และ
พืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) จากบริ ษัท
เซ็นทรั ลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํ ากัด ทังหมดประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 56.85 ตารางวา โดยมี
รายละเอียดของที2ดินที2จะเช่าดังนี
โฉนด
เลขที
3289

เลขทีดิน หน้ าสํารวจ
350

88

ตําบล

อําเภอ

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่

เนือF ทีทีกองทุน
เนือF ที
รวมจะลงทุน
จังหวัด (ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา)
วา)
เชียงใหม่
15-3-51
15-0-80.75
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โฉนด
เลขที
3301
3313
58660
58661
110632
110633
110634
110635
15540

เลขทีดิน หน้ าสํารวจ
349
3313
351
352
9
58
59
10
321

100
112
5782
5783
10806
10807
10808
10809
1133

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ

เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รวม

เนือF ทีทีกองทุน
เนือF ที
รวมจะลงทุน
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา)
วา)
4-2-41.9
2-2-88.4
5-1-74.3
5-1-74.3
2-1-90
2-1-90
1-1-85
1-1-85
1-1-11.3
1-1-11.3
2-0-83.1
2-0-83.1
0-2-46
0-2-46
0-0-96
0-0-96
1-1-2
1-1-2
35-1-80.6
32-3-56.85

โดยกองทุนรวมจะให้ สิทธิ ในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการดังกล่าวแก่
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด รวมถึงผู้เช่าพืนที2และลูกค้ าของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด เนื2องจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด เป็ นผู้มีกรรมสิทธิgและสิทธิใช้
ประโยชน์ร่วมในพืนที2บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(2.2)

อาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์
พืนF ทีจอดรถยนต์ ภายในอาคารและงานระบบทีเกียวข้ อง

กองทุนรวมจะเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (บางส่วน) จํานวน 1
อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร พืนที2จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร และงานระบบที2เกี2 ยวข้ องกับอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
อาคารอเนกประสงค์ และพืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํ ากัด ทังนี งานระบบที2เกี2 ยวข้ องกับอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
อาคารอเนกประสงค์ และพืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ลิฟท์และบันไดเลือ2 น ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม และทรัพย์สนิ อื2นๆ ที2เกี2ยวข้ อง

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
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รายละเอียดพืนF ทีใช้ สอย(1) ทีกองทุนรวมจะลงทุนเทียบกับพืนF ทีใช้ สอยของแต่ ละอาคาร

อาคาร

จํานวนชันF

พืนF ทีใช้ สอยทีกองทุน
รวมจะลงทุน
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

อาคารศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(บางส่ วน) และอาคาร
อเนกประสงค์

สูง 5 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน
78,849
(สํ า หรั บ อาคารศู น ย์ ก ารค้ า
(รวมพืนที2อาคาร
เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ ศูนย์การค้ าและอาคาร
แอร์ พอร์ ต) และสูง 3 ชัน
อเนกประสงค์)
(สําหรับอาคารอเนกประสงค์)
พืนF ทีจอดรถยนต์ ภายใน
สูง 6 ชัน
44,142
อาคาร
(จอดรถยนต์ ได้ ประมาณ
1,094 คัน)
รวมพืนF ทีใช้ สอย
122,991
สัดส่ วนพืนF ทีใช้ สอยรวมคิดเทียบกับพืนF ทีใช้ สอยทังF โครงการ

สัดส่ วนพืนF ทีใช้ สอยที
กองทุนรวมจะลงทุนคิด
เทียบพืนF ทีใช้ สอยของแต่
ละอาคารโดยประมาณ ณ
วันที 31 มีนาคม พ.ศ.
2556
(ร้ อยละ)
67.8
(เทียบกับพืนที2ใช้ สอยรวมทัง
2 อาคาร)

75.7
(เทียบกับพืนที2จอดรถภายใน
อาคาร)
70.5

หมายเหตุ:
(1) พืนที2ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พืนที2ให้ เช่า พืนที2สว่ นกลาง พืนที2สว่ นให้ บริ การและพืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร

รายละเอียดพืนF ทีใช้ สอย(1) และพืนF ทีอาคารอเนกประสงค์ รวมถึงพืนF ทีจอดรถยนต์ ภายในอาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีดังต่ อไปนี F
รายละเอียด

พืนF ทีโดยประมาณ(5)
(ตารางเมตร)

1. พืนที2อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และอาคาร
อเนกประสงค์ ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
• พืนที2ให้ เช่า(2)
• พืนที2สว่ นกลาง(3)
• พืนที2สว่ นให้ บริ การ(4)
• รวม
2. พืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 1,094 คัน)
รวมพืนF ทีใช้ สอย

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

หมายเหตุ:
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(1) พืนที2ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พืนที2ให้ เช่า พืนที2สว่ นกลาง พืนที2สว่ นให้ บริ การและพืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(2) พืนที2ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พืนที2ที2ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน
(3) พืนที2ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พืนที2ในส่วนที2ผ้ ูเช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริ การในโครงการสามารถใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน ซึ2งรวมถึง
พืนที2สว่ นกลางที2สามารถนําออกให้ เช่าและ/หรื อให้ บริ การได้ และพืนที2อาคารอเนกประสงค์
(4) พืนที2สว่ นให้ บริ การ (Service Area) หมายถึง พืนที2ติดตังงานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื2อน และห้ องเครื2 อง เป็ นต้ น
(5) คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้ พืนที2ที2กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี2ยนแปลง เนื2องจากจะมีการปรับพืนที2เพื2อรองรับ
ผู้เช่ารายใหม่ โดยพืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร พืนที2ส่วนกลางเฉพาะส่วนที2
กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 32,265 ตารางเมตร พืนที2ส่วนให้ บริ การเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี2ยนเป็ น
ประมาณ 9,936 ตารางเมตร

ทังนี การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าว
ข้ างต้ นนันไม่รวมถึงพืนที2ดงั นี
(2.2.1) พืนที2ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2เป็ นพืนที2ของ
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน และพืนที2ที2ผ้ เู ช่าได้ ทาํ สัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Lease)
และได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าและพืนที2ซงึ2 อยูร่ ะหว่างปรับปรุง
(2.2.2) พืนที2จอดรถยนต์นอกเหนือจากส่วนที2กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ลักษณะของผู้เช่ าพืนF ที
ผู้เช่าพืนที2ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีรายละเอียดดังนี
1. ผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้ านค้ าที2เช่าพืนที2ขนาดตังแต่ 1,000 ตารางเมตรขึนไป
หรื อร้ านค้ าที2มีการเช่าพืนที2ขนาดใหญ่ในโครงการอื2นๆ ของ CPN
2. ผู้เช่ าประเภทร้ านค้ า (Shop Tenants) คือ ร้ านค้ าที2เช่าพืนที2ขนาดตํ2ากว่า 1,000 ตาราง
เมตรซึ2งพืนที2เช่ามีลกั ษณะเป็ นห้ องถาวร ได้ แก่ ร้ านจําหน่ายสินค้ าและบริ การ ร้ านอาหาร
และเครื2 องดื2มและธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
3. ผู้เช่ าประเภทอืนๆ คือ ผู้เช่าพืนที2อาคารอเนกประสงค์ ร้ านค้ าที2เช่าพืนที2ขนาดตํ2ากว่า
1,000 ตารางเมตรที2อยู่บนพืนที2ส่วนกลาง ซึ2งพืนที2เช่ามีลกั ษณะเป็ นพืนที2เปิ ด เช่น ร้ าน
จําหน่ายสินค้ าและบริ การที2เป็ นบูธหรื อรถเข็น ร้ านอาหารและเครื2 องดื2มที2เป็ นบูธหรื อรถเข็น
ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกมหยอดเหรี ยญ เป็ นต้ น
4. พืนF ที ส่ ง เสริ ม การขาย คื อ พืนที2ใ นส่วนพืนที2ส่วนกลางที2ใ ช้ สําหรั บ จัด งานแสดงสินค้ า
นิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์และการจัดรายการส่งเสริ ม
การขาย เป็ นต้ น โดยพืนที2ในส่วนนีเป็ นพืนที2ที2ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ2มเติมนอกเหนือจากพืนที2ให้
เช่า
ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที2
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีพืนที2ให้ เช่ารวมประมาณ 35,343 ตารางเมตร ซึง2 มีอตั ราการเช่าพืนที2ประมาณ
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
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ร้ อยละ 97.9 และมีจํานวนผู้เช่าทังหมดประมาณ 318 ราย (เฉพาะผู้เช่าหลักและร้ านค้ าเท่านัน) ทังนี
สัญญาการเช่าพืนที2สว่ นใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี หากรวมผู้เช่าประเภทอื2นๆ จะมีพืนที2เช่ารวมประมาณ
43,793 ตารางเมตร (ผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า พืนที2วา่ งและผู้เช่าประเภทอื2นๆ)
รายละเอียดผู้เช่ าพืนF ทีอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แยกตามประเภทผู้เช่ า ณ วันที 31
มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีดังต่ อไปนี F
พืนF ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ประเภทผู้เช่ า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
พืนที2วา่ ง
รวมพืนF ทีให้ เช่ า
ผู้เช่าประเภทอื2นๆ
พืนที2สง่ เสริ มการขาย
รวมทังF หมด
อัตราการเช่าพืนที2 (1) (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าพืนที2เฉลีย2 (3)(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จํานวนผู้เช่าทังหมด(1)(ราย)

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

สัดส่ วนพืนF ทีคิดเทียบกับพืนF ที
ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
22.9
75.0
2.1
100.0
97.9
1,310
318

หมายเหตุ:
(1)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน
(2)
ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พืนที2ให้ เช่ารวมพืนที2ที2ผ้ ูเช่าประเภทอื2นทําการเช่า มีพืนที2รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร คาดว่า
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พืนที2ที2กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี2ยนแปลง เนื2องจากจะมีการปรับพืนที2เพื2อรองรับผู้
เช่ารายใหม่ โดยพืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพืนที2ที2ผ้ เู ช่าประเภทอื2นๆ
เช่าจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทําให้ พืนที2ให้ เช่ารวมกับพืนที2ที2ผ้ ูเช่าประเภทอื2นทําการเช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมเป็ นประมาณ 44,172 ตารางเมตร
(3)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที2เกี2ยวเนื2องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน แต่ไม่รวมผู้เช่าที2ทําสัญญาเช่า
ระยะยาวและได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าและผู้เช่าที2มีสญ
ั ญาเช่าตํ2ากว่า 1 ปี

ตารางแสดงผลประกอบการย้ อนหลัง (Operating Performance) ของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน

อัตราการเช่าพืนที2 (1) (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าพืนที2เฉลีย2 (2)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

99.2
965

98.0
1,121

99.1
1,290
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งวด 3 เดือน สินF สุด
ณ วันที 31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
97.9(3)
1,310
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หมายเหตุ:
(1) เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน
(2) อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที2เกี2ยวเนื2องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน ไม่รวมถึงผู้เช่าที2ทําสัญญาเช่า
ระยะยาวและได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า และผู้เช่าที2มีอายุสญ
ั ญาเช่าตํ2ากว่า 1 ปี
(3) อัตราการเช่าพืนที2ที2ลดลงเนื2องจากพืนที2เช่าบางส่วนอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพืนที2

• ในช่วงระหว่างวันที2 1 มกราคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต มีอตั ราการเช่าพืนที2อยู่ในระดับที2สงู มาอย่างต่อเนื2อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที2โครงการศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีทําเลที2ตงที
ั 2ดี สามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที2อาศัยอยูใ่ นเชียงใหม่ และลูกค้ าจาก
จังหวัดใกล้ เคียง ประกอบกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าที2มีความครบครัน (OneStop Shopping Complex) ซึ2งภายในศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ าชันนําทังที2เป็ นแบรนด์ชันนําของไทยและ
แบรนด์ชนนํ
ั าจากต่างประเทศ ทําให้ สามารถดึงดูดให้ มีผ้ มู าเข้ าใช้ บริ การเป็ นจํานวนมาก
• ณ สินไตรมาสที2 1 ของปี พ.ศ. 2556 อัตราการเช่าพืนที2ของพืนที2ที2กองทุนรวมเข้ าลงทุนลดลงเท่ากับร้ อยละ 97.9 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงพืนที2เพื2อรองรับผู้เช่ารายใหม่
• ค่าเช่าพืนที2เฉลีย2 ของโครงการมีการเติบโตอย่างต่อเนื2อง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีอตั ราการเติบโตเฉลี2ย
สะสมของค่าเช่า (Compound Annual Growth Rate) ประมาณร้ อยละ 16 ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการบริ หาร
จัดการโดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที2มีประสบการณ์ และมีผลการดําเนินงานที2ได้ รับการยอมรับ (Proven Track
Records) ซึง2 มุง่ เน้ นให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์การจัดหมวดหมูส่ นิ ค้ า ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริ โภค ตลอดจนปรับปรุ งและเปลี2ยนแปลงพืนที2ร้านค้ า เพื2อรองรับการจัดหาผู้เช่า ซึ2งรวมทังผู้ค้าปลีกท้ องถิ2น และ
ผู้ค้าปลีกต่างชาติรายใหม่ทําให้ สามารถปรับเพิ2มขึนของอัตราค่าเช่าพืนที2ได้ อย่างต่อเนื2องในช่วงปี พ.ศ. 2553 –
2555
• ภายหลังจากที2กองทุนรวมลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายของทรัพย์สินจะเปลี2ยนแปลงไป และจะมีค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมเพิ2มเติม เช่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ตารางต่ อไปนีแF สดงข้ อมูลของผู้เช่ าพืนF ทีอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนที
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน จําแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ า ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประเภทธุรกิจ
สินค้ าแฟชัน2 สุขภาพและความงาม
อาหารและเครื2 องดืม2
สินค้ าเพื2อความบันเทิง
เครื2 องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอื2นๆ

สัดส่ วนพืนF ทีคิดเทียบพืนF ทีให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
38.8
20.3
15.8
12.4
10.6
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ประเภทธุรกิจ
พืนที2วา่ ง
รวม

สัดส่ วนพืนF ทีคิดเทียบพืนF ทีให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
2.1
100.0

ผู้เช่ ารายใหญ่ 10 รายแรกของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต(1) ตามลําดับขนาดพืนF ทีเช่ า
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีรายละเอียดดังนี F
สัดส่ วนพืนF ทีคิดเทียบพืนF ที
พืนF ทีโดยประมาณ
ผู้เช่ ารายใหญ่
ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
ปี ทีสินF สุดสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)
(ร้ อยละ)
1. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
5,244
14.8
พ.ศ. 2560
2. ไอที ซิตี
908
2.6
พ.ศ. 2558
3. โออิชิ เอ็กซ์เพรส
605
1.7
พ.ศ. 2556
4. วัตสัน
507
1.4
พ.ศ. 2556 (253 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558 (254 ตารางเมตร)
5. ซิซซ์เลอร์
406
1.1
พ.ศ. 2558
6. เอ ทู แซด
354
1.0
พ.ศ. 2558
7. ฮอท พอท บัฟเฟต์
346
1.0
พ.ศ. 2558
8. ฟูจิ
325
0.9
พ.ศ. 2558
9. ธนาคารกสิกรไทย
303
0.9
พ.ศ. 2556 (110 ตารางเมตร)
พ.ศ. 2558 (193 ตารางเมตร)
10. ซูกิชิ บัฟเฟต์
298
0.8
พ.ศ.2556
รวมผู้เช่ ารายใหญ่
9,296
26.2
รวมพืนF ทีให้ เช่ า(2)
35,343
100.0
หมายเหตุ:
(1) ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้ นไม่รวมพืนที2ศนู ย์อาหาร ซึง2 มีพืนที2เช่าประมาณ 1,952 ตารางเมตร
(2) คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พืนที2ที2กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี2ยนแปลง เนื2องจากจะมีการปรับพืนที2เพื2อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลีย2 นเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจากผู้เช่ารายใหญ่ดงั กล่าวคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 9.6 และ 11.9 ของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การรวมของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต เฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ตามลําดับ (อ้ างอิงตามข้ อมูลรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การในปี พ.ศ. 2555
และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
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ตารางดังต่ อไปนี แF สดงข้ อมูลของสัญญาเช่ าทีจะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ า(1) ของอาคารศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
พืนF ทีให้ เช่ าทีครบกําหนดอายุ สัดส่ วนพืนF ทีเช่ าทีสัญญาเช่ าครบกําหนดคิด
ปี
สัญญาเช่ าโดยประมาณ
เทียบกับพืนF ทีให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
(ร้ อยละ)
เม.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2556
6,913
19.6
พ.ศ. 2557
3,116
8.8
พ.ศ. 2558
14,988
42.4
พ.ศ. 2559
2,987
8.5
หลัง พ.ศ. 2559
5,244
14.8
พืนที2ให้ เช่าส่วนอื2น(2)
1,342
3.8
753
2.1
พืนที2วา่ ง
(3)
รวม
35,343
100.0
หมายเหตุ:
(1) สัญญาเช่าพืนที2สว่ นใหญ่มีอายุ 3 ปี
(2) พืนที2ให้ เช่าส่วนอื2น ได้ แก่ พืนที2เช่าที2มีสญ
ั ญาเช่าตํ2ากว่า 1 ปี
(3) คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้ พืนที2ที2กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี2ยนแปลง เนื2องจากจะมีการปรับพืนที2เพื2อรองรับผู้
เช่ารายใหม่ โดยพืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ทังนี บริ ษัทจัดการไม่ได้ ทําการแก้ ไขหรื อเพิ2มเติมข้ อมูลเกี2ยวกับทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมลงทุนอยูเ่ ดิมและในส่วนที2กองทุนรวม
จะลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ให้ สะท้ อนถึงการเปลี2ยนแปลงหลังจากวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื2องจากบริ ษัทจัดการมี
ความเห็นว่าไม่มีการเปลีย2 นแปลงของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญต่างจากฐานข้ อมูล ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 แต่อย่าง
ใด โดยบริ ษัทจัดการได้ ทําการตรวจสอบข้ อมูลเกี2ยวกับทรัพย์สินที2กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและในส่วนที2กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 หลังจากวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที2ได้ รับจากเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ แล้ ว แต่ไม่พบการ
เปลีย2 นแปลงใดๆ ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญที2จะกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน

4. กองทุนรวมนีเF หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนที2ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพื2อแสวงหาผลตอบแทนที2มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรู ปเงินปั น
ผล จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซงึ2 สูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา และ/หรื อผลตอบแทนจากกําไรที2
อาจได้ รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กองทุนรวมนีจF ะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ใดและมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรั พย์ ดังกล่ าวเป็ นอย่ างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพืนที2อาคาร
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ศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที2กองทุนรวมจะลงทุน) (2) เช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิgในงานระบบและ
ทรั พย์ สินที2เกี2 ยวข้ องกับ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ (3) เช่าที2 ดินที2เป็ นที2ตังของอาคาร
ศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน)
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าว จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด โดยทรัพย์สิน
ที2กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1)-(3) ดังกล่าวรวมเรี ยกว่า “อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต” โดยกองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี ในราคารวมทังสินไม่เกิน 12,600,000,000 บาท ทังนี ภายหลังจากที2กองทุนรวมได้ ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการดังกล่าว
ตารางสรุ ปรายละเอียดการเช่ าในอสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ราคาประเมิน
ทรัพย์ สินและมูลค่ าสูงสุดทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทีดินทีตังF โครงการ :
ที2ดินทังหมด (ไร่-งาน-ตารางวา)
ลักษณะการถือกรรมสิทธิgของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิม
ที2ดินที2กองทุนรวมจะเช่า (ไร่-งาน-ตารางวา)
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
พืนF ที : ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

91-0-48.6
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิg
32-3-56.85
สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี

• พืนที2ใช้ สอยของทังโครงการ(1) (ตารางเมตร)

174,574

• พืนที2ให้ เช่าของทังโครงการ(2) (ตารางเมตร)

71,777(5)

• พืนที2ใช้ สอยเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุน (1) (ตารางเมตร)

122,991

• พืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุน(2) (ตารางเมตร)

35,343(5)

• สัดส่วนพืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพืนที2ให้ เช่า
ของทังโครงการ (ร้ อยละ)
• ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ เฉพาะส่ วนทีกองทุนรวมจะลงทุน
(ล้ านบาท) :
ราคาประเมินโดย บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด(3),(6)
ราคาประเมินโดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด(4),(6)
มูลค่ าสูงสุดทีกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ล้ านบาท):

49.2(5)
สัญญาเช่าระยะยาว
ระยะเวลา 30 ปี

10, 902
10,667
11,568 (7)

หมายเหตุ:
(1)
(2)

พืนที2ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พืนที2ให้ เช่า พืนที2ให้ เช่า พืนที2สว่ นกลาง พืนที2สว่ นให้ บริ การและพืนที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร
พืนที2ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พืนที2ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน
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(3)

ราคาประเมิน ณ วันที2 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุ งสมมติฐานลงวันที2 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าและฉบับ
ประเมินมูลค่าลงวันที2 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที2 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท ไทยประเมินราคา
ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาประเมิน ณ วันที2 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุ งสมมติฐานลงวันที2 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าลงวันที2 7
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที2 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที2 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
โดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้ พืนที2ที2กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี2ยนแปลง เนื2 องจากจะมีการปรั บพืนที2เพื2อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพืนที2ให้ เช่าของทังโครงการจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 73,081 ตารางเมตร พืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะ
ลงทุนจะเปลี2ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และสัดส่วนพืนที2ให้ เช่าเฉพาะส่วนที2กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพืนที2ให้ เช่าของ
ทังโครงการจะเปลี2ยนเป็ นประมาณร้ อยละ 50.1
ในกรณี ที2การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพิ2มเติมไม่เกิดขึนภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที2ผ้ ูประเมินค่าทรั พย์ สินข้ างต้ นได้ ทําการ
ประเมินค่าอสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าว กองทุนรวมจะทําการจัดจ้ างผู้ประเมินค่าทรัพย์สินรายเดิมหรื อรายใหม่เพื2อทําการประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมจะลงทุนเพิ2มเติมอีกครัง เพื2อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที2สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
รวมค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื2อให้ ได้ มาซี2งสิทธิในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(4)

(5)

(6)

(7)

อสังหาริมทรัพย์ ทกองทุ
ี
นรวมจะลงทุนเพิมเติมครังF ที 2
โครงการ
มูลค่ าทีกองทุนรวม
จะลงทุน
(ล้ านบาท)

อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
- บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด

ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ ที
กองทุนรวมจะ
ลงทุน
(ล้ านบาท)

อัตราส่ วนราคา
ลงทุนต่ อราคา
ประเมิน (ร้ อยละ)

10,667

108.4

10,902

106.11

10,784.5 (1)

107.3

ไม่เกิน 11,568

- บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด
รวม

ไม่ เกิน 11,568 (2)

หมายเหตุ:
(1)

(2)

ใช้ คา่ เฉลี2ยของราคาประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอทไวเซอรี2 จํากัด ณ วันที2 10 มิถนุ ายน พ.ศ.
2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที2 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าลงวันที2 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และฉบับประเมินมูลค่า
ลงวันที2 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที2 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 และบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด ณ วันที2 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุ งสมมติฐานลงวันที2 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าและฉบับประเมิน
มูลค่าลงวันที2 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที2 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 10,667 ล้ าน
บาท และ 10,902 ล้ านบาท ตามลําดับ
รวมค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื2อให้ ได้ มาซี2งสิทธิในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมนันได้ คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวม
ตามรายละเอียดที2ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อ กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมเข้ าลงทุน ทังนี สมมติฐานที2
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนสรุปได้ ดงั นี
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
สมมติฐาน

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

วิธีรายได้ (Income Approach)
คิ ด ลดจากกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ น ที2
กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุน โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที2กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 30 ปี จนถึงวันที2
สินสุดสัญญาเช่า

วิธีรายได้ (Income Approach)
คิ ด ลดจากกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ น ที2
กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุน โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที2กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 30 ปี จนถึงวันที2
สินสุดสัญญาเช่า

พืนF ทีให้ เช่ า และพืนF ทีที พืนที2ให้ เช่า
ผู้เช่ าประเภทอืนๆ ทํา ประกอบด้ วยพื นที2 ที2 ใ ห้ เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า หลั ก
การเช่ า
(Anchor Tenants) และผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
(Shop Tenants) รวมพืนที2ให้ เช่าในส่วนนี
เท่ากับ 36,648 ตารางเมตร
พืนที2ที2ผ้ เู ช่าประเภทอื2นๆ ทําการเช่า
ประกอบด้ วย ผู้เช่าพืนที2อาคารอเนกประสงค์
ร้ านค้ าที2เช่าพืนที2บริ เวณพืนที2ส่วนกลาง ซึ2ง
พื นที2 เ ช่ า มี ล ัก ษณะเป็ นพื นที2 เ ปิ ด เช่ น ร้ าน
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารที2 เ ป็ นบู ท หรื อ
รถเข็ น ตู้เ อที เ อ็ ม และตู้เ กมหยอดเหรี ย ญ
เป็ นต้ น รวมพืนที2เช่าในส่วนนีเท่ากับ 7,524
ตารางเมตร

พืนที2ให้ เช่า
ประกอบด้ วยพื นที2 ที2 ใ ห้ เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า หลั ก
(Anchor Tenants) และผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
(Shop Tenants) รวมพืนที2ให้ เช่าในส่วนนี
เท่ากับ 36,648 ตารางเมตร
พืนที2ที2ผ้ เู ช่าประเภทอื2นๆ ทําการเช่า
ประกอบด้ วย ผู้เช่าพืนที2อาคารอเนกประสงค์
ร้ านค้ าที2เช่าพืนที2บริ เวณพืนที2ส่วนกลาง ซึ2ง
พื นที2 เ ช่ า มี ล ัก ษณะเป็ นพื นที2 เ ปิ ด เช่ น ร้ าน
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารที2 เ ป็ นบู ท หรื อ
รถเข็ น ตู้เ อที เ อ็ ม และตู้เ กมหยอดเหรี ย ญ
เป็ นต้ น รวมพืนที2เช่าในส่วนนีเท่ากับ 7,524
ตารางเมตร

วิธีการประเมินมูลค่ า

พืนที2ให้ เช่า และพืนที2ที2ผ้ ูเช่าประเภทอื2นๆทํา พืนที2ให้ เช่า และพืนที2ที2ผ้ ูเช่าประเภทอื2นๆทํา
การเช่ารวมทังสินเท่ากับ 44,172 ตารางเมตร การเช่ารวมทังสินเท่ากับ 44,172 ตารางเมตร
รายได้ ค่าเช่ าพืนF ที

อัตราค่าเช่าพืนที2เฉลี2ยในปี ที2 1 อยู่ที2ระดับ
ประมาณ 1,333 บาทต่อเดือน จากนันปรับ
เพิ2มในอัตราการเติบโตเฉลี2ยสะสมประมาณ
ร้ อยละ 6.30 ต่อปี
อัตราการเช่าเฉลีย2 อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 95.00 –

อัตราค่าเช่าพืนที2เฉลี2ยในปี ที2 1 อยู่ที2ระดับ
ประมาณ 1,329 บาทต่อเดือน จากนันปรับ
เพิ2มในอัตราการเติบโตเฉลี2ยสะสมประมาณ
ร้ อยละ 5.10 ต่อปี
อัตราการเช่าเฉลีย2 อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 95.50 –
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บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด
97.00 ในช่วงระยะเวลาประมาณการ

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด
96.00 ในช่วงระยะเวลาประมาณการ

ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า พื F น ที รายได้ คา่ เช่าพืนที2อาคารอเนกประสงค์ในปี ที2 รายได้ ค่ า เช่ า พื นที2 อ าคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์ 1 เท่ากับ 15,000,000 บาท และมีการปรับ เท่ากับร้ อยละ 1.50 ของรายได้ ค่าเช่ารวม
เพิ2มขึนร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลา ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ประมาณการ
รายได้ ค่าเช่ าอืนๆ

ประกอบด้ วยรายได้ จากพืนที2ลานโปรโมชั2น
และรายได้ ค่าบริ การจุดติดตังเสาสัญญาณ
(Signal Post)
ในปี ที2 1 รายได้ จากพืนที2ลานโปรโมชัน2 และ
รายได้ ค่ า บริ การจุ ด ติ ด ตั งเสาสั ญ ญาณ
(Signal Post) เท่ากับ 64,000,000 บาท และ
2,000,000 บาท ตามลําดับ

ประกอบด้ วยรายได้ จากพืนที2ลานโปรโมชั2น
และรายได้ คา่ เช่าเครื2 องหยอดเหรี ยญ
รายได้ พืนที2ลานโปรโมชั2นและรายได้ ค่าเช่า
เครื2 องหยอดเหรี ยญเท่ากับร้ อยละ 5.00 และ
ร้ อยละ 0.10 ของรายได้ ค่าเช่ารวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

รายได้ ประเภทอืนๆ

รายได้ อื2นๆ ประกอบด้ วย (1) รายได้ ชดเชย
ค่า เบี ยประกัน (2) รายได้ ชดเชยค่าภาษี
โรงเรื อน และ (3) รายได้ อื2นๆ
รายได้ ประเภทอื2นๆ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 2.00 – 3.00 ของรายได้ รวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

รายได้ อื2นๆ ประกอบด้ วย (1) รายได้ ชดเชย
ค่า เบี ยประกัน (2) รายได้ ชดเชยค่าภาษี
โรงเรื อน และ (3) รายได้ อื2นๆ
ร า ย ไ ด้ ป ร ะ เ ภ ท อื2 น ๆ คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น
ประมาณร้ อยละ 2.00 – 2.50 ของรายได้
รวม ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ค่ าใช้ จ่ายทีเกียวกับ
การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายเบียประกัน (2)
ค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อน และ (3) ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมบํารุ ง (4) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดการ (5) ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ (6)
ค่าใช้ จ่ายอื2นๆ

ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายเบียประกัน (2)
ค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อน และ (3) ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมบํารุ ง (4) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดการ (5) ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ (6)
ค่าใช้ จ่ายอื2นๆ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 7.50 – 9.00 ของรายได้ ร วม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 6.00 – 7.50 ของรายได้ รวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

ทังนี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ทังนี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับผิดชอบ พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
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บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2อตั ราร้ อยละ 100 ร้ อย
ละ 75 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 25 ของ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ทังหมด หรื อ ไม่ เ กิ น
จํานวน 55 ล้ านบาท 48 ล้ านบาท 34 ล้ าน
บาท และ 18 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ2ม)
สําหรับช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ.
2557 ถึ ง วัน ที2 31 มี น าคม พ.ศ. 2558
ช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเวลา
ตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที2 31
มีนาคม พ.ศ. 2560 และช่วงเวลาตังแต่วนั ที2
1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที2 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม หาก
วันที2กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จแตกต่างไปจากนี จํ านวน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) จะ
รั บ ผิ ด ชอบจะถู ก ปรั บ ตามสั ด ส่ ว นของ
ช่วงเวลาที2เปลีย2 นไป

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2อตั ราร้ อยละ 100 ร้ อย
ละ 75 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 25 ของ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ทังหมด หรื อ ไม่ เ กิ น
จํานวน 55 ล้ านบาท 48 ล้ านบาท 34 ล้ าน
บาท และ 18 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ2ม)
สําหรับช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ.
2557 ถึ ง วัน ที2 31 มี น าคม พ.ศ. 2558
ช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเวลา
ตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที2 31
มีนาคม พ.ศ. 2560 และช่วงเวลาตังแต่วนั ที2
1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที2 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม หาก
วันที2กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จแตกต่างไปจากนี จํ านวน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที2 เ กี2 ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) จะ
รั บ ผิ ด ชอบจะถู ก ปรั บ ตามสั ด ส่ ว นของ
ช่วงเวลาที2เปลีย2 นไป

ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
(Property Management Fee) ประกอบด้ วย
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของ
กองทุนรวม:
ร้ อยละ 3 ของรายได้ คา่ เช่ารวม
2. ค่าคอมมิชชั2น (Commission) ในการ

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(Property Management Fee) ประกอบด้ วย
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของ
กองทุนรวม:
ร้ อยละ 3 ของรายได้ คา่ เช่ารวม
2. ค่าคอมมิชชั2น (Commission) ในการ
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บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

จัดหาผู้เช่า และการต่อสัญญากับผู้เช่า
จัดหาผู้เช่า และการต่อสัญญากับผู้เช่า
2.1 ในกรณี ผ้ ูเ ช่ า รายเดิ ม ต่อ สัญ ญา :
2.1 ในกรณีผ้ ูเช่ารายเดิมต่อสัญญา :
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 0.5 เดือน
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 0.5 เดือน
2.2 ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่
2.2 ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่
:
:
อายุสญ
ั ญาไม่ถึง 1 ปี :
อายุสญ
ั ญาไม่ถึง 1 ปี :
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 0.5 เดือน
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 0.5 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3
ปี : ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 1.0 เดือน
ปี : ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 1.0 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึนไป :
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึนไป :
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 1.5 เดือน
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับ 1.5 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึนไปและผู้
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึนไปและผู้
เช่ า ได้ ทํ า สัญ ญาค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
เช่ า ได้ ทํ า สัญ ญาค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
ล่วงหน้า (ค่าเซ้ง) :
ล่วงหน้า (ค่าเซ้ง) :
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับร้ อยละ 3 ของ
ค่าคอมมิชชัน2 เท่ากับร้ อยละ 3 ของ
ค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที2ได้ รับ
ค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที2ได้ รับ
3. ค่าธรรมเนียมเพื2อสร้ างแรงจูงใจในการ 3. ค่าธรรมเนียมเพื2อสร้ างแรงจูงใจในการ
บริ หาร (Incentive Fee) :
บริ หาร (Incentive Fee) :
ร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สุ ท ธิ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ (กําไรสุทธิก่อนค่าใช้ จ่าย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์)

ร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สุ ท ธิ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ (กําไรสุทธิก่อนค่าใช้ จ่าย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์)

ทั งนี บริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จํ ากั ด
(มหาชน) ซึง2 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จะให้ ส่ ว นลดสํ า หรั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องโครงการ
เซ็ นทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2
อัตราร้ อยละ 60 ร้ อยละ 45 ร้ อยละ 30
และร้ อยละ 15 ของค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องโครงการ
เซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต
หรื อไม่เกินจํานวน 56 ล้ านบาท 47 ล้ าน
บาท 30 ล้ านบาท และ16 ล้ านบาท

ทั งนี บริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จํ ากั ด
(มหาชน) ซึง2 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จะให้ ส่ ว นลดสํ า หรั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องโครงการ
เซ็ นทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2
อัตราร้ อยละ 60 ร้ อยละ 45 ร้ อยละ 30
และร้ อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องโครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต หรื อไม่เกิ น
จํ านวน 56 ล้ านบาท 47 ล้ านบาท 30
ล้ า นบาท และ16 ล้ า นบาท สํ า หรั บ
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สมมติฐาน

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

สําหรับช่วงเวลาตังแต่วันที2 1 เมษายน
พ.ศ. 2557 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ.
2558 ช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน
พ.ศ. 2558 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 ช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน
พ.ศ. 2559 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ.
2560 และช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน
พ.ศ. 2560 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ.
2561 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม หากวันที2
กองทุ น รวมลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดั ง กล่ า วแล้ วเสร็ จแตกต่ า งไปจากนี
จํ า น ว น ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องโครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ที2 บ ริ ษั ท
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ า กัด (มหาชน) จะให้
ส่ ว นลด จะถู ก ปรั บ ตามสั ด ส่ ว นของ
ช่วงเวลาที2เปลีย2 นไป

ช่ว งเวลาตังแต่วัน ที2 1 เมษายน พ.ศ.
2557 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ช่ว งเวลาตังแต่วัน ที2 1 เมษายน พ.ศ.
2558 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ช่ว งเวลาตังแต่วัน ที2 1 เมษายน พ.ศ.
2559 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
และช่วงเวลาตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ.
2560 ถึงวันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ตามลํ า ดั บ อย่ า งไรก็ ต าม หากวั น ที2
กองทุ น รวมลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดั ง กล่ า วแล้ วเสร็ จแตกต่ า งไปจากนี
จํ า น ว น ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องโครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ที2 บ ริ ษั ท
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ า กัด (มหาชน) จะให้
ส่ ว นลด จะถู ก ปรั บ ตามสั ด ส่ ว นของ
ช่วงเวลาที2เปลีย2 นไป

ค่ าใช้ จ่ายสินทรัพย์ ส่วน ค่ า ใ ช้ จ่ า ย สิ น ท รั พ ย์ ส่ ว น ทุ น ( Capital
ทุน (Capital
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2.0
Expenditure)
ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย สิ น ท รั พ ย์ ส่ ว น ทุ น ( Capital
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2.5
ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

อัตราคิดลด

ร้ อยละ 9.00

ร้ อยละ 10.00

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ2มเติมในภาคผนวก ก: สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ของบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด และ
สามารถขอรายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
ทังนีจากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที2ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
เพิ2มเติมครังที2 2 บริ ษัทจัดการไม่พบสิง2 ที2เป็ นเหตุให้ เชื2อว่าสมมติฐานหลักที2ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที2เกิดขึนอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และเหตุการณ์ตา่ งๆอาจไม่เป็ นไปตามที2คาดการณ์ไว้
อนึง2 มูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาจเป็ นราคาที2สงู กว่าราคาที2
ได้ จากรายงานการประเมินเฉลีย2 ของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ เนื2องจากการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
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เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในครังนี เป็ นการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าที2มีทําเลที2ตงที
ั 2ดีและมีผลการดําเนินงาน
ที2ดีมาโดยตลอด นอกจากนี ยังมีผ้ เู ช่าหลากหลาย มีอตั ราการเช่าพืนที2สงู รวมถึงมีความหลากหลายของแหล่งที2มาของรายได้
ทําให้ การที2กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวน่าจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที2ดีให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยได้ ในระยะยาว โดยราคาที2กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
นี จะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ2มทุนของกองทุนรวมที2ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมในครังนี และ/หรื อ
เงินสด การจําหน่ายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวเนื2องกับการ
เพิ2มเงินทุน และการลงทุนเพิ2มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ซึง2 ที2ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครังที2 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แล้ ว
ทังนี การเข้ าลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ของกองทุนรวมในครังนี กองทุนรวมได้ พิจารณาใช้ เงินทุนที2ได้ จากการเพิ2มทุนของกองทุน
รวม (“การเพิ2มทุน”) เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินกู้ (ถ้ ามี)

อนึ ง การจะนําเงินสด การจําหน่ ายเงินลงทุนในหลักทรั พย์ ในส่ วนของเงินประกันการเช่ าทีเรี ยกเก็บจากผู้เช่ า
พืนF ทีภายในอสังหาริ มทรั พย์ ทังF หมดทีกองทุ น รวมลงทุ น (“เงิน มัดจํา”) ไปลงทุ นในทรั พย์ สิน เพิมเติมครั Fงที 2
บริษัทจัดการได้ พิจารณาในประเด็นต่ างๆ ดังต่ อไปนี F
จํานวนเงินที2กองทุนรวมจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ2มเติมครังที2 2 จะมาจาก เงินทุนที2ได้ จากการเพิ2มทุนของกองทุนรวม
(“การเพิ2มทุน”) เงินสดการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินกู้ (ถ้ ามี) และเงินประกันการเช่าที2เรี ยกเก็บตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การที2เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพืนที2ภายในอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดที
ั
2กองทุนรวมลงทุน ทังนี การลงทุนเพิม2 เติมใน
โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยใช้ เงินมัดจําจํานวนประมาณ 500 ล้ านบาท ซึ2งคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของเงิน
มัดจํ าทังหมดของกองทุน รวมภายหลัง การลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 จะช่ วยให้ ก องทุนรวมมีโ ครงสร้ างการบริ หารเงิ นที2 มี
ประสิทธิภาพมากขึน กล่าวคือ ทําให้ ต้นทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ2มเติมครังที2 2 ตํ2าลง เมื2อเปรี ยบเทียบกับการใช้
แหล่งเงินทุนประเภทอื2น อาทิ เงินกู้ยืม หรื อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มทุน
การคงระดับเงินสดสํารองของกองทุนรวม ให้ อยู่ในระดับทีไม่ ตํากว่ าร้ อยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจาก
สัญญาเช่ าและสัญญาบริการทีเรียกเก็บจากผู้เช่ าพืนF ทีของทุกโครงการทีกองทุนรวมลงทุน
การคงระดับเงินสดสํารอง ที2ระดับประมาณร้ อยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที2เรี ยก
เก็บจากผู้เช่าพืนที2ของทุกโครงการที2กองทุนรวมลงทุน จะมีความระมัดระวังพอเพียง เนื2องจากโอกาสที2ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะต้ องคืนเงินมัดจําแก่ผ้ เู ช่าพืนที2จนถึงระดับร้ อยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจะมีโอกาสเกิดขึนน้ อย
กล่าวคือ ให้ อตั ราการเช่าพืนที2เฉลี2ยลดตํ2าลงจากระดับปั จจุบนั ที2อยู่ที2ประมาณร้ อยละ 98 ไปอยู่ที2ระดับตํ2ากว่า
ร้ อยละ 70
หากพิจารณาจากผลการดําเนินงานที2ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื2องตลอดมาของโครงการที2บริ หารโดยบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง2 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ที2มีอตั ราการเช่าพืนที2เฉลี2ยอยู่ใน
ระดับไม่ตํ2ากว่าร้ อยละ 90 - 95 มาโดยตลอดซึ2งสะท้ อนถึงคุณภาพของทรัพย์สินของกองทุนรวมและความ
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ต้ องการของผู้เช่าพืนที2 ประกอบกับนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที2ติดตามดูแล
การเช่าของผู้เช่าแต่ละรายอย่างใกล้ ชิด และการคงไว้ ซึ2งรายชื2อจองพืนที2ของผู้เช่าสํารอง (Waiting List) สําหรับ
แต่ละโครงการ
นอกจากนี ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในครังนี กองทุนรวมจะมี
การลงทุนในศูนย์การค้ ารวม 4 แห่ง ซึง2 จะช่วยกระจายความเสีย2 งในการที2กองทุนรวมจะต้ องคืนเงินมัดจําพร้ อมๆ
กัน เนื2องจากศูนย์การค้ าแต่ละแห่งที2กองทุนรวมลงทุนมีรอบระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าของพืนที2ส่วนใหญ่ไม่
ตรงกัน
ความเสียงและโอกาสทีจะเกิดความเสียงของการนําเงินมัดจําไปลงทุนในทรัพย์ สินเพิมเติมครังF ที 2
การดํารงเงินสดสํารองนัน เป็ นไปเพื2อวัตถุประสงค์ในการรองรับการคืนเงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่าพืนที2 ในกรณีที2ผ้ เู ช่า
รายเดิมย้ ายออก ไม่ว่าจะเป็ นเนื2องจากความประสงค์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการหาผู้เช่ารายใหม่ที2
เหมาะสมกว่า หรื อผู้เช่ารายเดิมไม่ตอ่ สัญญา แต่ด้วยธุรกิจปกติของโครงการศูนย์การค้ าที2กองทุนรวมลงทุนนัน มี
อัตราการเช่าพืนที2เฉลี2ยอยู่ที2ประมาณร้ อยละ 90 - 95 ซึ2งแสดงว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถหาผู้เช่าราย
ใหม่มาทดแทนผู้เช่าที2ออกไปได้ อย่างต่อเนื2อง
ทังนี โดยในทางปฏิ บัติ ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ จ ะสอบถามความต้ องการต่อสัญ ญาเช่ าของผู้เช่ ารายเดิ ม
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือน ก่อนสัญญาเช่าจะหมดอายุ ซึง2 จากข้ อมูลในอดีตประมาณร้ อยละ 80 ของผู้เช่าเดิมจะ
ทําการต่อสัญญาเช่า ส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ต้องคืนเงินมัดจําให้ กบั ผู้เช่า และในกรณีที2ผ้ เู ช่ารายเดิม
ไม่ต่อสัญญา ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะดําเนินการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนก่อนที2สญ
ั ญาเช่าเดิมจะ
หมดอายุ โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถใช้ เงินสดสํารองที2ดํารงไว้ ดงั กล่าว และ/หรื อเงินมัดจําที2เรี ยกเก็บ
จากผู้เช่ารายใหม่เพื2อจ่ายคืนเงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่าเดิม
ข้ อมูล : จํานวนเงิน มัดจําของโครงการศูนย์ การค้ าทีกองทุ นรวมลงทุนทังF 3 แห่ ง นั นF เพิมขึนF อย่ าง
ต่ อเนืองในแต่ ละปี ตามการปรับเพิมขึนF ของอัตราค่ าเช่ า
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สําหรับมาตรการบริ หารจัดการความเสีย2 งข้ างต้ น กองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีการจัดทําประมาณ
การจํ านวนเงิ นมัดจํ าที2คาดว่าจะต้ องคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าล่วงหน้ าประมาณ 6 เดือน ซึ2งทําให้ กองทุนรวมสามารถ
ประเมิ น สถานการณ์ ก ารให้ เ ช่ า พื นที2 แ ละการคื น เงิ น มัด จํ าล่ว งหน้ า เพื2 อ บริ ห ารกระแสเงิ น สดที2 ไ ด้ จ ากการ
ดําเนินงาน หรื อการลงทุนในตราสารที2มีสภาพคล่อง เพื2อรองรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการศูนย์การค้ า การ
คืนเงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่า และ การจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ได้ อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ มีนโยบายที2จะทยอยรวบรวมเงินมัดจําดังกล่าวให้ มีจํานวนเพียงพอสําหรับการคืน
เงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิการเช่าแก่กองทุนรวมเมื2อสินสุดอายุสทิ ธิการเช่าแต่ละโครงการ
ทังนี บริ ษั ทจัดการเห็นว่ามูลค่าที2กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุน ในอสังหาริ มทรั พ ย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ2มทุนของกองทุนรวมที2ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ2มเติมในครังนี และ/หรื อ เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวข้ องกับการเพิ2มทุนเพื2อลงทุนอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมที2กองทุนรวมเป็ นผู้รับผิดชอบ ซึ2งที2ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนครังที2 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 11,568 ล้ านบาท ซึง2 อาจเป็ นราคาที2สงู กว่าราคาที2ได้ จากรายงานการประเมิน
เฉลีย2 ของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
อย่างไรก็ดี การเข้ าลงทุนเพิ2มเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จะส่งผลดีต่อ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เนื2องจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นโครงการศูนย์การค้ าที2มีทําเลที2ตงที
ั 2ดีและมีผลการดําเนินงานที2ดีมาโดยตลอด มีผ้ เู ช่าหลากหลาย และมีอตั รา
การเช่าพืนที2สงู
โดยมีปัจจัยเชิ งบวกที2คาดว่าจะเกิ ดขึนกับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึง2 ได้ แก่ปัจจัยเชิงบวกดังต่อไปนี
1. ความหลากหลายของแหล่งที2มาของรายได้ กบั การกระจายความเสีย2 ง
ปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์โครงการเดิมที2กองทุนรวมลงทุนมีทําเลที2ตงอยู
ั ใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานครทังหมด ซึ2งการ
ลงทุนในจังหวัดอื2นจะช่วยกระจายความเสี2ยงของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที2ลงทุนในเชิงทําเลที2ตงั และช่วยลด
ความเสี2ยงต่างๆ เช่น ความเสี2ยงจากภัยพิบตั ิ ความเสี2ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ2าในบางภูมิภาคของประเทศ
หรื อความเสีย2 งจากการปรับปรุงหรื อซ่อมแซมศูนย์การค้ า เป็ นต้ น
2. การลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ สทุ ธิของกองทุนรวมภายหลังจากสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า สินสุดลง
เมื2อพิจารณาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตาม
สมมติ ฐานสําหรั บ ช่วงเวลาประมาณการตังแต่วัน ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
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(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) รายได้ สุทธิ ข องอสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2 และ
อสังหาริ มทรั พ ย์ โ ครงการเซ็ นทรั ล พลาซา ปิ2 นเกล้ า คิด เป็ นสัดส่วนเท่า กับ ร้ อยละ 75.9 ของรายได้ สุท ธิ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ซึ2งสิทธิการเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะสินสุดลงในอีก
ประมาณ 11 ปี ซึ2งภายหลังจากสินสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่าของโครงการดังกล่าว รายได้ สทุ ธิของกองทุน
รวมจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ดังนัน การที2กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เพิ2มเติมจะทํา
ให้ รายได้ สทุ ธิของกองทุนรวมเพิ2มขึน และจะช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ ภายหลังจากสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า สินสุด
ลง
3. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน
11,568 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที2เหมาะสมซึ2งสามารถยอมรับได้ เนื2องจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการ ตลอดระยะเวลาลงทุน 30 ปี ที2กองทุนรวมจะได้ จากการลงทุนที2
ราคา 11,568 ล้ านบาท อยู่ในอัตราประมาณร้ อยละ 8.31 ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแสเงิ นสดสุทธิ จาก
ทรัพย์สนิ ที2ประมาณการโดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด ซึ2งเป็ นผู้ประเมินราคาที2ให้ ราคาประเมิน
ตํ2าสุด) แม้ วา่ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการเข้ าลงทุนในมูลค่าข้ างต้ นจะให้ ผลตอบแทนที2ตํ2ากว่า
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ที2กองทุนรวมอาจได้ รับในกรณีที2กองทุนรวมเข้ าลงทุนในมูลค่าเท่ากับราคา
ประเมินของผู้ประเมินรายดังกล่าว (ซึง2 ใช้ อตั ราคิดลดที2ร้อยละ 9 หรื อเทียบเท่ากับ อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ ร้ อยละ 9 เช่นกัน) คาดว่ากองทุนรวมยังคงเป็ นทางเลือกหนึ2งของการลงทุนที2ให้ ผลตอบแทนที2น่าพอใจ
แก่นกั ลงทุนเมื2อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสี2ยงของตราสารหนีรัฐบาลและตราสารหนีภาคเอกชนที2มี
อันดับความน่าเชื2อถือในระดับที2สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที2แสดงในตารางดังนี
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประเภท
อายุ 10 ปี
ตราสารหนีรัฐบาล
3.76
ตราสารหนีภาคเอกชน
5.02
(ความน่าเชื2อถือระดับ A+)
ตราสารหนีภาคเอกชน
6.24
(ความน่าเชื2อถือระดับ BBB+)

อายุ 15 ปี
4.08
5.45

อายุ 20 ปี
4.24
5.71

6.69

6.97

ที2มา : Bloomberg

ทังนี มูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายจะขึนอยู่กับราคาซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงที2มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติม และมูลค่าที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด ประสงค์จะได้ รับจากการจําหน่ายสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
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พอร์ ต ซึ2งเป็ นมูลค่าไม่เกิน 11,568 ล้ านบาท ซึ2งในกรณีที2กองทุนรวมสามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที2มูลค่าตํ2ากว่า 11,568 ล้ านบาท กองทุนรวมจะมีโอกาสได้ รับอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการที2สงู ขึนกว่าอัตราร้ อยละ 8.31 ต่อปี นอกจากนี ในกรณีที2บริ ษัทจัดการดําเนินการ
กู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงินในประเทศในจํ านวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม
ภายหลังการเพิ2มเงินทุนของกองทุนรวมในครังนี ผลตอบแทนภายในสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะ
เพิ2มขึนจากอัตราที2ระบุไว้ ข้างต้ น
อย่างไรก็ดี หากมูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ น
ราคาที2สงู กว่าราคาที2ได้ จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ดังกล่าวข้ างต้ นนัน มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมจะลงทุนอาจลดลงจากการประเมินค่า
หรื อการสอบทานประเมินค่าทรัพย์สินในรอบต่อๆ ไป อาจส่งผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเพื2อลดสภาพคล่องส่วนเกิ น ที2เกิ ดจากการที2มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ซึง2 ภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม มูลค่าที2ตราไว้ ของหน่วยลงทุนจะลดลงด้ วย

รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ ตามสมมติฐาน
สําหรับช่ วงเวลาประมาณการตังF แต่ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ1
รายได้ อื2น1
รายได้ ขันF ต้ น
ค่าใช้ จา่ ยทีเ2 กี2ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์2
รายได้ สุทธิของอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบียรับ2
ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม2
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์2
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน2
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์2
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน2
ค่าใช้ จา่ ยอื2นๆ ของกองทุนรวม2
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน2
ดอกเบียจ่าย2
รวมค่ าใช้ จ่าย

อสังหาริมทรัพย์ ทีมีอยู่
เดิม
2,309.80
485.72
2,795.51
(182.37)
2,613.14

อสังหาริมทรัพย์ ทังF หมด
หลังการลงทุนเพิมเติม
2,939.78
591.99
3,531.76
(182.37)
3,349.39

22.74

20.54

(325.40)
(20.98)
(2.86)
(1.91)
(4.53)
(11.75)
(367.43)

(366.54)
(30.93)
(4.22)
(2.81)
(6.04)
(1.29)
(79.88)
(491.71)
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อสังหาริมทรัพย์ ทีมีอยู่
เดิม
2,268.45

อสังหาริมทรัพย์ ทังF หมด
หลังการลงทุนเพิมเติม
2,878.22

1,636

2,212

2,087
-

2,821
-

2,087

2,821

1.28

1.28

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย
ลงทุน (หน่วย: บาท)

-

-

รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วย (หน่ วย: บาท)

1.28

1.28

(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมด3 (หน่วย: ล้ านหน่วย)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไร4 (หน่วย: ล้ านบาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน (หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วยลงทุน
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)

หมายเหตุ:
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ และรายได้ อื2นในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ าเป็ นไปตามรายงานประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบ
รายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558 (“รายงานประมาณการ”) ในภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐาน
(2)
ดอกเบียรับ ค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ และค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ าเป็ นไปตามรายงาน
ประมาณการ
(3)
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 576.15 ล้ านหน่วย เป็ นจํานวนตามสมมติฐานเพื2อใช้ ในการประมาณการ ทังนี จํานวนหน่วยลงทุนสุดท้ าย
อาจจะแตกต่างไปจากนี โดยจํานวนหน่วยลงทุนที2เปลี2ยนแปลงไปจากตารางข้ างต้ นจะส่งผลให้ การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยเปลี2ยนไป
ด้ วย
(4)
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกํ า ไรคํ านวณจากสมมติฐานให้ มีการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 7.44 (หลังจากการเบิก ใช้ ค รั งแรก) และ 8.77
(หลังจากการเบิกใช้ ครังที2สอง) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังเพิ2มทุน และจากสมมติฐานอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรในอัตราร้ อยละ 92 และ
98 ของรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ของกองทุนรวมที2เกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ที2มีอยู่เดิมและอสังหาริ มทรั พย์ทังหมดหลังการ
ลงทุนเพิ2มเติมตามลําดับ ซึ2งรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ดังกล่าวไม่รวมถึงกํ าไรหรื อขาดทุนด้ อยค่าที2ยงั ไม่เกิ ดขึนจากการเปลี2ยนแปลงใน
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์จากการประเมินมูลค่าประจําปี

(1)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ2มเติมตามภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียด
รายได้ สทุ ธิ ของอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2558
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การประมาณการเงินลงทุนของกองทุนด้ วยวิธีการแบบเส้ นตรง (หลักความระมัดระวัง)
มีวตั ถุประสงค์เพื2อให้ ผ้ ลู งทุนทัว2 ไป สามารถทําความเข้ าใจเกี2ยวกับวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็ นการทัว2 ไปของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง 1) ซึง2 จะเน้ นลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่ายขีน โดยแสดงให้
เห็นถึงเงินลงทุน (เงินต้ น) ที2ถกู ทยอยคืนในแต่ละปี เป็ นจํานวนเท่าไร
การประยุกต์ใช้ วิธีลดทุนแบบเส้ นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีที2สภาวิชาชี พกําหนด และ
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที2ประกาศใช้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตได้
สมมติฐาน
คํานวณเงินต้ นและอัตราเงินปั นผลจากมูลค่าต้ นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับราคาที2ตราไว้ 10.00 บาท
ปั จจุบนั กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า และอาคารสํานักงาน
ภายหลังการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตในปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลา
สิทธิการเช่าเฉลี2ยของกองทุนรวมเท่ากับ 33.59 ปี (คํานวณโดยการถัวเฉลี2ยถ่วงนําหนักมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม และราคา
เฉลีย2 ของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ 2 ราย ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที2จะลงทุนเพิ2มเติม)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที2จะถูกทยอยคืนเฉลี2ยมีค่าประมาณ 29.77 สตางค์/ปี (คํานวณ
จากราคาที2ตราไว้ ของหน่วยลงทุน หารด้ วยระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลี2ยของกองทุนรวม = 10/33.59) หรื อประมาณ
ร้ อยละ 3 ต่อปี ดังนัน อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลสุทธิ (Net Yield) ที2ได้ รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับหัก
ด้ วยประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที2จะถูกทยอยคืน
ตัวอย่ างการคํานวณการคืนเงินต้ นของกองทุนรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้นทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนเท่ ากับ 10.00
บาท)

ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร (บาท)

ประมาณการ
งวดวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
1.28

ราคาที2ตราไว้ 1(บาท)

10.00

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี (ร้ อยละ)

12.80

ระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย2 (ปี )

33.59

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย2 ต่อปี 2 (ร้ อยละ)

2.98
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คิดเป็ นเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี

อัตราเงินส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี (ร้ อยละ)
9.82

เงินส่ วนแบ่ งกําไรต่ อปี
(บาทต่ อหน่ วย)
0..98

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
76.56

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย2 ต่อปี 2

2.98

0.30

23.44

รวมประมาณการการปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี
หมายเหตุ :

12.80

1.28

100.00

1. ในกรณีที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนมีต้นทุนเฉลี2ยในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแตกต่างจากราคาที2ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย) ผู้ถือ
หน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถใช้ ต้นทุนเฉลี2ยของตนแทนราคาที2ตราไว้ ในการคํานวณข้ างต้ น
2. สําหรับอัตราเงินต้ นคืนเฉลี2ยและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราเงินต้ นคืน
เฉลี2ยต่อปี

ตัวอย่ างการคํานวณการคืน เงิน ต้ น ของกองทุ นรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้น ทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุน เท่ ากับ
ประมาณการราคาเสนอขายสูงสุดทีคาดว่ าจะเป็ นสําหรับการเข้ าลงทุนเพิมเติมครังF ที 2 ที 15.30 บาท1)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที2จะถูกทยอยคืนเฉลี2ยมีค่าประมาณ 45.55 สตางค์/ปี (คํานวณ
จากต้ นทุนของหน่วยลงทุน หารด้ วยระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลี2ยของกองทุนรวม = 15.30/33.59) หรื อประมาณร้ อย
ละ 3 ต่อปี ดังนัน อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลสุทธิ (Net Yield) ที2ได้ รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับหักด้ วย
ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที2จะถูกทยอยคืน

ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร (บาท)

ประมาณการ
งวดวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
1.28

ต้ นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน1(บาท)

15.30

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี (ร้ อยละ)

8.36

ระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย2 (ปี )

33.59

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย2 ต่อปี 2 (ร้ อยละ)

2.97

คิดเป็ นเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี

อัตราเงินส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี (ร้ อยละ)
5.38

เงินส่ วนแบ่ งกําไรต่ อปี
(บาทต่ อหน่ วย)
0.82

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
64.06

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย2 ต่อปี 2

2.98

0.46

35.94

รวมประมาณการการปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี
หมายเหตุ :

8.36

1.28

100.00
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1. ในกรณีที2ผ้ ูถือหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนเข้ าลงทุนหรื อมีต้นทุนเฉลี2ยที2ประมาณการราคาเสนอขายสูงสุดที2คาดว่าจะเป็ นสําหรับการเข้ าลงทุน
เพิ2มเติมครังที2 2 ที2 15.30 บาทต่อหน่วย สําหรับอัตราการคืนเงินต้ นและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วน
แบ่งกําไรต่อปี หักด้ วย อัตราการคืนเงินต้ นต่อปี
2. สําหรับอัตราเงินต้ นคืนเฉลี2ยและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราเงินต้ นคืน
เฉลี2ยต่อปี

ภาพรวมของธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที2 2 ของปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 2.8 ชะลอตัวลงจากร้ อยละ 5.4 ในไตร
มาสแรกของปี พ.ศ. 2556
การขยายตัวในด้ านการผลิต
การขยายตัวมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร อสังหาริ มทรัพย์ การค้ าปลีกค้ าส่ง และการเงิน
ในขณะที2สาขาอุตสาหกรรมหดตัวตามการหดตัวของอุตสาหกรรมที2มงุ่ เน้ นการส่งออก
การขยายตัวในด้ านการใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อน
มีปัจ จัย สนับสนุนสําคัญจากการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที2การส่งออกหดตัวตามการชะลอตัว ของ
เศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาท
คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที2เหลือของปี พ.ศ. 2556 ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที2มีแนวโน้ ม
ปรับตัวดีขนจากครึ
ึ
2 งปี แรก การดําเนินมาตรการของภาครัฐเพื2อรักษาเสถียรภาพและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
นอกจากนี ปั จจัยพืนฐานด้ านการลงทุนที2ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ดี เงินเฟ้ อและอัตราดอกเบียที2ยงั อยู่ในระดับตํ2าและเอืออํานวยต่อ
การฟื นตัวของอุปสงค์ในประเทศ รวมทังการขยายตัวของภาคการท่องเที2ยว
สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2556 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.8 – 4.3 โดยการบริ โภคและการลงทุนรวมขยายตัวร้ อย
ละ 2.6 และ 6.0 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว2 ไปอยูท่ ี2ร้อยละ 2.3 - 2.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 0.3 ของ GDP
ตารางแสดงสถิติและการคาดการณ์ ตัวเลขทางเศรฐกิจ ระหว่ างไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 2 ปี พ.ศ.
2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
อัตราการเปลียนแปลง
ทังF ปี
(% YOY)
ไตรมาส 4
ทังF ปี
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ประมาณ
การ)
GDP (ณ ราคาคงที)2
19.1
6.5
5.4
2.8
3.8 - 4.3
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที)2
23.0
13.2
5.8
4.5
6.0
ภาคเอกชน
20.9
14.4
2.9
1.9
4.0
ภาครัฐ
31.6
8.9
18.8
14.8
13.8
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พ.ศ. 2555
อัตราการเปลียนแปลง
(% YOY)
การบริ โภครวม (ณ ราคาคงที)2
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
มูลค่าการส่งออกสินค้ า
ปริ มาณ
มูลค่าการนําเข้ าสินค้ า
ปริ มาณ
ดุลบัญชีเดินสะพัด ต่อ GDP
(ร้ อยละ)
เงินเฟ้ อทัว2 ไป
อัตราการว่างงาน

พ.ศ. 2556

ไตรมาส 4

ทังF ปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

12.4
12.4
12.5
18.2
17.0
16.4
16.9

6.8
6.7
7.5
3.1
2.5
8.8
7.1

3.8
4.4
2.9
4.5
4.1
6.4
8.4

3.0
2.4
5.8
-1.9
-1.5
0.2
3.3

ทังF ปี
(ประมาณ
การ)
2.6
2.5
3.6
5.0
5.0
6.5
7.8

0.2

0.8

0.0

-0.1

0.3

3.2
0.5

3.0
0.7

3.1
0.7

2.3
0.8

2.3 - 2.8
0.7

ที2มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การใช้ จ่ายภาคครัวเรือน
ในช่วงไตรมาสที2 2 ของ ปี พ.ศ. 2556 การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนขยายตัวร้ อยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากร้ อยละ 4.4 ในไตรมาส
ก่อน เนื2องมากจากฐานการขยายตัวที2สงู ขึนและการลดลงของแรงส่งจากมาตรการคืนภาษี รถยนต์คนั แรก โดยค่าใช้ จ่ายใน
สินค้ าคงทนชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการจําหน่ายรถยนต์นงั2 จากการขยายตัวร้ อยละ 121.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า
เป็ นร้ อยละ 5.2 ในไตรมาสนี ในขณะที2ปริ มาณการจําหน่ายจักรยานยนต์หดตัวร้ อยละ 8.1 เช่นเดียวกับการบริ โภคสินค้ าใน
หมวดอื2นๆ ซึ2งขยายตัวในอัตราที2ชะลอตัวลงตามรายได้ เกษตรกรที2ยงั ฟื นตัวอย่างช้ าๆ และการลดลงของรายได้ จากการ
ส่งออกในรูปเงินบาท ในขณะที2ดชั นีความเชื2อมัน2 ผู้บริ โภคเกี2ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที2ระดับ 72.8 ลดลงจากระดับ
73.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า
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แผนภาพอัตราการเปลียนแปลงของการใช้ จ่ายภาคครัวเรือนและดัชนีความเชือมันผู้บริโภคเกียวกับภาวะ
เศรษฐกิจ ระหว่ างปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556

การค้ าส่ งค้ าปลีก
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556 ดัชนีการค้ าปลีกขยายตัวร้ อยละ 0.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า โดยเป็ นการชะลอตัวในเกือบทุกหมวดตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการค้ าในหมวด
อาหารและเครื2 องดื2ม รถยนต์และเชือเพลิง และเครื2 องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้ องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีความ
เชื2อมัน2 ผู้บริ โภค การฟื นตัวอย่างช้ าๆ ของรายได้ เกษตรกร และการหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
การค้ าปลีกของห้ างสรรพสินค้ ายังขยายตัวได้ ต่อเนื2อง โดยดัชนีการค้ าปลีกสําหรับหมวดห้ างสรรพสินค้ ามีการเติบโต
ประมาณร้ อยละ 5.4 ในช่วงเวลาดังกล่าว
ตารางแสดงอัตราการเปลียนแปลงของดัชนีค้าส่ งค้ าปลีก ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2544 – 5 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2556
พ.ศ.
อัตราการเปลียนแปลง 2554
(% YOY)
ทังF ปี

ทังF ปี

11.1
-13.1
1.2
6.8
17.3
11.6
9.7

18.3
-16.3
28.9
8.8
20
-12.8
16

ดัชนีค้าปลีก
อาหารและเครื2 องดื2ม
รถยนต์และเชือเพลิง
ห้ างสรรพสินค้ า
ดัชนีค้าส่ ง
วัตถุดิบการเกษตร/สัตว์
เชือเพลิง

พ.ศ. 2555
ครึ งปี
แรก
8.1
-50.2
10.4
7.5
19.4
-18.3
16.4

พ.ศ. 2556

ครึ งปี ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 5 เดือน ไตรมาส เม.ย. –
หลัง
1
2
3
4
แรก
1
พ.ค.
16.9
8
16.7
14.3
36.8
8.0
9.9
0.5
-20.6 -50.2 -20.6
-9.6
45.7
81.8
99
57.3
27.4
10.4
27.4
23.2
62.2
9.9
14.1
3.8
8.5
7.5
8.5
9.6
11.2
4.8
4.4
5.4
22.6
19.4
22.6
7.9
32.4
6.7
11.4
-0.4
-15.8 -18.7 -16.6 -15.7
1.8
-0.9
-1.9
0.7
7.5
16.3
7.4
16.6
24.2
4.4
6.7
1.0
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พ.ศ.
อัตราการเปลียนแปลง 2554
(% YOY)
ทังF ปี
เครื2 องจักรและอุปกรณ์
6.3
ที2มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2555
ทังF ปี
18.6

ครึ งปี
แรก
5.9

ครึ งปี
หลัง
21.0

พ.ศ. 2556

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 5 เดือน ไตรมาส เม.ย. –
1
2
3
4
แรก
1
พ.ค.
5.7
20.8
10.7
42.1
17.3
26.7
3.8

แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในช่ วงครึงหลังของปี พ.ศ. 2556
เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ2 งหลังของปี มีแนวโน้ มปรับตัวดีขนจากครึ
ึ
2 งปี แรก เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวจากไตรมาส
ก่อนหน้ าร้ อยละ 1.7 (% QoQ sa.) โดยมีสาเหตุสําคัญจาก (1) การลดลงของแรงส่งจากมาตรการคืนภาษี ให้ กบั ผู้ซือ
รถยนต์คนั แรกซึ2งเป็ นปั จจัยสําคัญที2ทําให้ การบริ โภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ า (2) การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ ปริ มาณการส่งออกลดลง รวมทังส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมที2
มุ่งเน้ นการส่งออกหดตัว (3) การเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที2 1 ของปี งบประมาณ 2556 อย่างไรก็ตามใน
ไตรมาสที2 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื2อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ าหดตัวช้ าลงร้ อยละ 0.3 ซึ2งแสดงให้ เห็นถึงการ
ปรับตัวดีขนของพลวั
ึ
ตรทางเศรษฐกิจ เมื2อรวมกับแนวโน้ มการปรับตัวดีขึนของเศรษฐกิจโลกและมาตรการรักษาอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาครัฐคาดว่าจะส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยในครึ2งหลังปรับตัวดีขนจากครึ
ึ
2งปี แรก
อย่างไรก็ตาม เมื2อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ2 งปี หลังยังคงมีแนวโน้ มที2จะขยายตัวอย่างช้ าๆ
เนื2องจาก (1) ฐานการขยายตัวที2สงู ขึนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2555 (2) แรงขับเคลื2อนจากภาคการ
ส่งออกยังคงมีแนวโน้ มที2จะอยูใ่ นระดับตํ2าตามข้ อจํากัดด้ านการฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะความล่าช้ าในการฟื นตัว
ของเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซน และเศรษฐกิจจีนซึง2 ยังอยูใ่ นช่วงของการปรับตัวต่อปั ญหาเสถียรภาพในระบบการเงินซึง2
แนวโน้ มที2จะส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์ตํ2ากว่าคาดการณ์ (3) แม้ ว่าค่าเงินบาทจะเริ2 มอ่อนค่ามากขึนในช่วง
ปลายไตรมาสที2 2 และในช่วงครึ2 งหลังของปี พ.ศ. 2556 แต่หากเปรี ยบเทียบกับในช่วงก่อนวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจและ
การเงินในสหรัฐฯ ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าประมาณร้ อยละ 7 และร้ อยละ 18.4 เมื2อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินยูโร
ตามลําดับ นอกจากนัน Real Effective Exchange Rate ในเดือนมิถนุ ายนยังคงแข็งค่าจากค่าเฉลี2ยในช่วงครึ2 งหลังของปี
พ.ศ. 2555 ร้ อยละ 4.6 เงื2อนไขดังกล่าวยังมีแนวโน้ มที2จะสร้ างแรงกดดันต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาและ
ยังเป็ นปั ญหาความท้ าทายต่อการขยายตัวของภาคการส่งออกทังในระยะสันและในระยะปานกลาง โดยเฉพาะภายใต้
แนวโน้ มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในระยะปานกลาง (4) การลดลงของแรงส่งจากกมาตรการคืนภาษี ให้ กบั ผู้ซือรถยนต์
คันแรก และ (5) แนวโน้ มความล่าช้ าของการดําเนินการตามแผนการลงทุนที2สาํ คัญของภาครัฐ เมื2อรวมกับการขยายตัวตํ2า
กว่าการคาดการณ์ในครึ2งปี แรก คาดว่าจะทําให้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทังปี ตํ2ากว่าประมาณการครังที2ผา่ นมา
ที2มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกและค้ าส่ งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555
กลุม่ ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ปี พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 ผู้ประกอบการในกลุม่ นี ยังคงเดินหน้ าพัฒนาโครงการใหม่ ทังในกรุ งเทพและ
ต่างจังหวัด โดยมีศูนย์การค้ าขนาดใหญ่เปิ ดใหม่ ได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี ศูนย์การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา ลําปาง ศูนย์การค้ าเมกะ บางนา และศูนย์การค้ าเกตท์เวย์เอกมัย และการปรับปรุ งศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ เช่น
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ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นอกจากนียังมีโครงการศูนย์การค้ าที2อยูร่ ะหว่างการพัฒนาอีกจํานวนหนึ2งที2มีกําหนด
แล้ วเสร็ จระหว่างปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 อาทิ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี2 และศูนย์การค้ าดิเอ็มโพเรี ยม II รวมไปถึง
โครงการปรับปรุงศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และเดอะมอลล์ บางแค
สําหรับพืนที2ต่างจังหวัด มีศูนย์ การค้ าขนาดใหญ่เปิ ดใหม่ ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สุพรรณบุรี และศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นอกจากนี ในปั จจุบนั มีโครงการสําคัญที2อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างคือ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
หาดใหญ่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั และศูนย์การค้ าพรอมเมนาดา (Promenada) เชียงใหม่ เป็ นต้ น
จากภาพรวมสภาวะตลาดและการแข่งขันในพืนที2กรุ งเทพฯ มีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่มากมาย ทําให้ โอกาส
ทางธุรกิจในพืนที2ดงั กล่าวมีคอ่ นข้ างจํากัดในปั จจุบนั ดังนันผู้ประกอบการจึงมุง่ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากแถบชานเมือง
รวมถึงตลาดต่างจังหวัดที2มีกําลังซือมากพอ การรุ กไปยังตลาดใหม่ๆ เหล่านีถือว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจที2ดีเนื2องจากใน
ต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่ยงั ไม่มีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่นอกเหนือจากห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และมีการ
เติบโตของกํ าลังซืออย่างต่อเนื2อง ดังนันศูนย์ การค้ าที2มีศักยภาพจะสามารถตอบสนองความต้ องการทางด้ านรสนิยม
และไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคในท้ องถิ2นซึง2 ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตยังไม่สามารถตอบสนองได้ อย่างเพียงพอในปั จจุบนั ผู้ประกอบการ
ที2มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า มีความพร้ อมในเรื2 องเงินทุน มีเครื อข่ายร้ านค้ าอยู่ในกลุม่ ธุรกิจ และ
มีความยืดหยุน่ ในการปรับปรุงร้ านค้ าให้ มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ จะมีข้อได้ เปรี ยบในการช่วงชิงความเป็ นผู้นําในการขยาย
ธุรกิจไปยังจังหวัดที2มีศกั ยภาพจะสามารถครอบครองตลาดได้ ในที2สดุ
ในด้ านการบริ หารจัดการศูนย์การค้ า กลยุทธ์ทางการตลาดยังคงเป็ นเครื2 องมือสําคัญอย่างยิ2งในการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมี
การจับ จ่า ยใช้ ส อย ผู้ป ระกอบการได้ นําการตลาดในรู ป แบบต่า งๆ มาใช้ ใ นการดึงดูดกลุ่ม เป้ าหมาย ตลอดจนสร้ าง
ประสบการณ์ของผู้ใช้ บริ การที2มีความคาดหวังใหม่ๆ เกิดขึนอย่างต่อเนื2อง การตลาดเหล่านีนอกจากจะช่วยกระตุ้นการเข้ า
ใช้ บริ การ (Traffic) และการจับจ่ายใช้ สอยแล้ ว ยังช่วยสร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การซึ2งสามารถนําไปสูก่ าร
รักษาฐานผู้ใช้ บริ การ (Customer Retention) และการสร้ างความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริ การ (Customer Loyalty) ในระยะ
ยาว นอกเหนือจากการจัดอีเวนท์เพื2อดึงดูดกลุม่ เป้าหมายให้ มาใช้ บริ การแล้ ว ผู้ประกอบการยังมุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมที2
สนับสนุนการขายของร้ านค้ า (Sale Promotion) ควบคูไ่ ปกับการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจเพื2อร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาด
ขนาดใหญ่เพื2อให้ งบประมาณการตลาดที2มีจํากัดใช้ ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื2 องมือด้ านการบริ หารความสัมพันธ์
กับลูกค้ าต่างๆ และสื2อทางสังคม (Social Media) ถูกนํามาใช้ มากขึนเพื2อรักษาฐานผู้ใช้ บริ การและกระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอย โดยการสือ2 สารกับผู้ใช้ บริ การอย่างสมํ2าเสมอ และจัดให้ มีสทิ ธิพิเศษสําหรับผู้ใช้ บริ การในโอกาสต่างๆ
จากเหตุการณ์ อทุ กภัยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีการใช้ จ่ายเพื2อซือสินค้ าเพิ2มขึนในปี พ.ศ. 2555 ใน
หลายๆ หมวด โดยเฉพาะสินค้ ากึ2งคงทน เช่น เครื2 องใช้ ในครัวเรื อน เสือผ้ า และรองเท้ า เพื2อทดแทนความเสียหายที2เกิดขึน
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึ2งส่งผลในทางบวกต่อผู้ประกอบการในกลุม่ นี ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบการ
กลุม่ ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ ามีแผนที2จะขยายสาขาอย่างต่อเนื2องโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนไทยกับพม่า ลาว
และกัมพูชา เนื2องจากการเปิ ดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะช่วยขยายโอกาสทางการค้ าในบริ เวณ
ดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื2อจะรองรับความต้ องการของนักท่องเที2ยวอาเซียนและนานาชาติที2คาด
ว่าจะเดินทางเข้ ามาใช้ จ่ายในประเทศไทยมากขึน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีแนวโน้ มที2จะได้ รับแรงกดดันจากการ
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แข่งขันที2สงู ขึนจากคูแ่ ข่งต่างชาติซงึ2 จะสามารถขยายธุรกกิจเข้ ามาในประเทศไทยได้ ง่ายขึน ดังนันผู้ประกอบการทีส2 ามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี2ยนแปลงเหล่านีได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพจะสามารถใช้ ประโยชน์จากโอกาสทางการค้ าที2
มากขึนได้ อย่างสูงสุด
กลุม่ Community Mall และ Lifestyle Mall
โครงการในกลุ่มนีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื2องทังในใจกลางเมือง ชานเมือง หรื อปริ มณฑล ตามพฤติกรรมผู้บริ โภคใน
ปั จจุบนั ที2ต้องการความสะดวกสะบายในการเดินทางและการทํากิจกรรมต่างๆ ในชิวิตประจําวันในบริ เวณใกล้ เคียงชุมชนที2
พักอาศัยอยู่ โดยแนวทางการพัฒนาโครงการประเภทนี จะให้ ความสําคัญกับการเลือกทําเลที2ตังที2ใกล้ ชิดชุมชน การ
ออกแบบโดยมุ่งเน้ นให้ มีความรื2 นรมย์น่าพักผ่อนและมีเอกลักษณ์ สวยงาม ตลอดจนการใช้ แม่เหล็กที2หลากหลายในการ
ดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การ อาทิ ร้ านอาหาร ร้ านเบเกอรี2 ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต สถานเสริ มความงาม โรงเรี ยนกวดวิชา ร้ าน
หนังสือ ร้ านขายยา ธนาคาร ฯลฯ ซึง2 ครอบคลุมความต้ องการหลักๆ ของผู้ใช้ บริ การทังในแง่การพักผ่อน การจับจ่ายใช้ สอย
และการพบปะสังสรรค์
ในปี พ.ศ. 2555 โครงการในกลุม่ นียังคงได้ รับกระแสความสนใจจากกลุม่ ผู้ประกอบการในหลายๆ ธุรกิจนอกเหนือจาก
ธุรกิจค้ าปลีก โดยมีการลงทุนจากทังกลุ่มทุนอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มทุนอื2นๆ ที2มีที2ดินอยู่ โดยจะมีทงรู
ั ปแบบที2พฒ
ั นา
ศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) อย่างเดียวหรื อโครงการรู ปแบบผสม (Mixed-Use Development) การพัฒนา
ศูนย์การค้ าขนาดย่อมพร้ อมๆ กับโครงการที2พกั อาศัยขนาดใหญ่ หรื อการพัฒนาเป็ นเฟสต่อเนื2องเพื2อสร้ างมูลค่าเพิ2มให้ กบั
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที2ก่อสร้ างไปแล้ ว การพัฒนาศูนย์การค้ าในกลุม่ นีไม่ต้องอาศัยพืนที2มากเหมือนไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
หรื อศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ จึงทําให้ มีโอกาสหาทําเลที2ตงได้
ั ง่ายและใกล้ ชิดชุมชนมากกว่า นอกจากนีศูนย์การค้ าขนาด
ย่อม (Community Mall) ในปั จจุบนั ยังครอบคลุมแทบทุกกลุม่ เป้าหมายตังแต่ผ้ ูบริ โภคที2มีรายได้ ระดับปานกลางขึนไป
จนถึงพรี เมี2ยมอีกด้ วย โครงการสําคัญที2เปิ ดตัวในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 – ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 ได้ แก่ เรนฮิลล์ เดอะ
วอล์ค เอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เดอะพรอมานาด รามอินทรา เพียวเพลส, จตุจกั รกรี น อินท์-อินเตอร์ เซค ท่อนซุงอเวนิว
ธัญญะปาร์ ค ศรี นคริ นทร์ เสนาเฟสต์ เจริ ญนคร นวมินทร์ Festival Walk เป็ นต้ น โดยกระแสศูนย์การค้ าขนาดย่อม
(Community Mall) นีได้ แพร่ กระจายไปยังต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ ว โดยผู้ประกอบการท้ องถิ2นได้ ทยอยพัฒนาโครงการ
ลัก ษณะนี มากขึ นเรื2 อ ยๆ สํ า หรั บ หัว เมื อ งสํา คัญ ที2 มี ก ารขยายการลงทุน ได้ แ ก่ ภูเ ก็ ต นครราชสีม า ขอนแก่ น และ
ประจวบคีรีขนั ธ์
ในอนาคตศูนย์การค้ ากลุม่ นีจะยังมีการเพิ2มจํานวนอย่างต่อเนื2อง และยังมีแนวโน้ มที2จะขยายตัวได้ อีกมาก โดยในปี พ.ศ.
2556 คาดว่าศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) จะมีการขยายตัวในแง่ของพืนที2ขนมาเป็
ึ
นอันดับหนึง2 แทนที2ห้างค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ซึ2งทําให้ การแข่งขันในกลุม่ นีรุ นแรงมากขึน นอกจากนีผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ (Hypermarket) ยังเริ2 มการปรับรู ปแบบ ลดขนาดและเพิ2มความเป็ นศูนย์การค้ ามากขึน ผู้ประกอบการศูนย์การค้ า
ขนาดย่อม (Community mall) ต้ องมีการปรับตัวมากขึนเพื2อสร้ างความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภค
อย่างลงตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการปรั บปรุ งและขยายโครงการ การดึงร้ านค้ าใหม่เพื2อสร้ างความแตกต่าง การมีร้าน
แม่เหล็กประเภทต่างๆ ที2ครบถ้ วนทุกมิติความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ การรักษาฐานลูกค้ าประจําและขยายฐานลูกค้ าให้
เติบโตอย่างต่อเนื2อง การบริ หาร Facility ต่างๆ ที2ต้องอาศัยความชํานาญในการดูแลรักษา ภายใต้ ต้นทุนแรงงานที2สงู ขึนใน
อนาคต ทังหมดล้ วนเป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบการกลุม่ นี
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กลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และ ร้ านสะดวกซือ (Convenience Store)
เนื2องจากข้ อจํากัดทางด้ านกฎหมายผังเมืองโดยเฉพาะการกําหนดโซนนิ2งในการขยายสาขาขนาดใหญ่ในรู ปแบบไฮเปอร์
มาร์ เก็ต ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการกลุ่มนียังคงมุง่ เน้ นกลยุทธ์ Multi Format โดยการพัฒนารู ปแบบโครงการที2
หลากหลายทังที2เป็ น ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว รู ปแบบผสมผสานระหว่างห้ างค้ าปลีกและศูนย์การค้ าขนาด
ย่อม และ รู ปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซือ เพื2อเพิ2มความยืดหยุ่นในการรุ กเข้ าสูต่ ลาด ใน
ส่วนของกลยุทธ์ เพื2อเพิ2มยอดขาย ผู้ประกอบการกลุม่ นีได้ เริ2 มเปลี2ยนแปลงรู ปแบบการทําตลาด จากที2เคยมุ่งเน้ นแค่เรื2 อง
ราคาถูก โปรโมชัน2 ลดแลกแจกแถม และการจัดการตัวสินค้ า เป็ นการให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการพฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้ สอยของผู้ใช้ บริ การโดยใช้ โปรแกรมลูกค้ าสัมพันธ์ ผ่านบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของห้ าง มีการแบ่งแยกกลุ่ม
ของผู้ใช้ บริ การอย่างชัดเจน ทังกลุม่ ที2ให้ ความสําคัญกับเรื2 องราคา กลุม่ ที2ต้องการสินค้ าที2มีคณ
ุ ภาพในราคาที2เหมาะสม
และกลุ่ม ที2 ใ ห้ ค วามสํา คัญ กับ การบริ ก าร เพื2 อ ที2 จ ะบริ ห ารลูก ค้ า ที2 มี ค วามต้ อ งการแตกต่า งกัน อย่า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพสูงสุด นอกจากนีผู้ประกอบการในกลุม่ นียังมุ่งสร้ างความมัน2 ใจในเรื2 องคุณภาพ พร้ อมทังการการันตีความ
พอใจ โดยการสือ2 สารกับผู้บริ โภคผ่านทางสือ2 หลัก ทังโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Direct Mail เพื2อประชาสัมพันธ์โปรโมชัน2
ที2มีการเปลีย2 นแปลงอย่างต่อเนื2องและรวดเร็ วจาการทํา Benchmark Campaign อย่างเข้ มข้ น
นอกเหนือจากกลยุทธ์ดงั กล่าว ผู้ประกอบการกลุม่ นียังเริ2 มรุกสูต่ ลาดในระดับบนกว่ากลุม่ ผู้ใช้ บริ การห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่
โดยการเปิ ดร้ านค้ าปลีกในรู ป แบบ “เอ็ก ซ์ ตร้ า” ซึ2งมี การปรั บปรุ งทังในด้ า นภาพลักษณ์ คุณภาพของสินค้ า และการ
ให้ บริ การ เพื2อรองรับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การกลุม่ ดังกล่าวที2ต้องการสินค้ าที2มีคณ
ุ ภาพระดับพรี เมี2ยม
โดยภาพรวม ผู้ประกอบการกลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านค้ าปลีกซูเปอร์ มาร์ เก็ต ได้ ม่งุ เน้ นการ
พัฒนาร้ านค้ าในขนาดเล็กลงในรู ปแบบร้ านสะดวกซือกึ2งซูเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อที2เรี ยกว่า ซูเปอร์ คอนวีเนียนสโตร์ (Super
Convenient Store) และร้ านสะดวกซือ (Convenient Store) เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) มินิ บิ…กซี (Mini
BigC) ท็อปส์ เดลี2 (Tops Daily) ซีพี ฟู้ด มาร์ เก็ต (CP Food Market) และแม็กซ์แวลู (Max Value) โดยมีการขยายสาขา
อย่างต่อเนื2องทังในกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักต่างจังหวัด เพื2อรองรับความต้ องการของผู้บริ โภคในย่านที2อยู่อาศัย อาคาร
สํานักงาน คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ า และในชุมชนที2เกิดใหม่ ภายในปี ที2ผ่านมา แนวโน้ มธุรกิจในอนาคตคาดว่า
ผู้ประกอบการกลุม่ นีจะเริ2 มเจาะตลาดหัวเมืองรองในต่างจังหวัดและมีการขยายสินค้ าในกลุม่ อาหารมากขึน
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที2มีประชากรมากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ โดยมีประชากรประมาณ 1.66 ล้ านคน (ข้ อมูล
กรมการปกครองล่าสุด ปี พ.ศ. 2555) คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 27 ของประชากรทังหมดในภาคเหนือ ประกอบกับจังหวัด
เชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยจํานวน 7 แห่ง และมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 แห่ง ซึ2งมีนกั ศึกษารวมกันประมาณ
97,800 คน (ข้ อมูลกระทรวงศึกษาธิการล่าสุด ปี พ.ศ. 2553) ทําให้ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางทังด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา ที2สาํ คัญในภาคเหนือของประเทศไทย
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แผนภาพแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดทีมีจาํ นวนประชากรมากทีสุด 10 อันดับแรก ณ สินF ปี พ.ศ. 2555

ที2มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สําหรับด้ านการท่องเที2ยว ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่มีผ้ มู าเยือนรวมทังชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 6.57 ล้ าน
คน เพิ2มขึนจากประมาณ 5.66 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2554 และมีรายได้ จากการท่องเที2ยวประมาณ 53,000 ล้ านบาท เพิ2มขึน
จากประมาณ 43,070 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2554 ซึง2 สูงเป็ นอันดับที2 4 ของประเทศไทยรองจากกรุ งเทพฯ จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดชลบุรี หากพิจารณาจํานวนผู้โดยสารขาเข้ า ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวนผู้โดยสารขาเข้ ามีจํานวนเพิ2มขึน
อย่างต่อเนื2องในช่วงปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 โดยภายในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้ ากว่า 2.21 ล้ าน
คน
แผนภาพแสดงจํานวนผู้โดยสารขาเข้ า ณ ท่ าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2549 – ช่ วง 9 เดือนแรกปี
พ.ศ. 2556
(ล้ านคน)
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ที2มา: บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที2มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี2ยสะสมของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดตังแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554 เท่ากับร้ อยละ 7.3 ซึ2งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี2ยสะสมของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศที2อตั ราร้ อยละ 4.0 ในช่วงเวลาเดียวกัน กล่าวคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ สูงกว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลีย2 ของทังประเทศ ด้ วยเหตุข้างต้ น ทําให้ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที2มีรายได้ เฉลีย2 ต่อครัวเรื อน
ในระดับที2สงู ดังจะเห็นได้ จากอัตรารายได้ เฉลีย2 ต่อครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 18,323 บาทเดือนต่อครัวเรื อน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปmจังหวัด
เชียงใหม่ (พันล้านบาท)
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แผนภาพผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี (Gross provincial product : GPP) จังหวัดเชียงใหม่ และ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทย ระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – ปี
พ.ศ. 2554
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ที2มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนภาพรายได้ เฉลียต่ อเดือนต่ อครัวเรือน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2537 – ปี พ.ศ. 2554

ที2มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื2อสาร
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ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกของจังหวัดเชียงใหม่
จากการที2จงั หวัดเชียงใหม่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูม่ าก มีจํานวนนักท่องเที2ยวค่อนข้ างสูงเมื2อเทียบกับจังหวัดอื2นๆ และ
มีการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้ เฉลี2ยต่อครัวเรื อน อยู่ในระดับที2น่าพอใจ
ส่งผลให้ เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที2มีศกั ยภาพด้ านพาณิชยกรรม และการค้ าปลีก
ในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรมค้ าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัดได้ แบ่งประเภทพืนที2ค้า
ปลีกสมัยใหม่ตามเกณฑ์ด้านแหล่งที2มาของรายได้ ออกเป็ น 3 รูปแบบ ประกอบด้ วย
1.

โครงการศูนย์การค้ า หมายถึง โครงการที2มีรายได้ คา่ เช่าที2เรี ยกเก็บจากร้ านค้ าต่างๆ ภายในศูนย์

2.

โครงการไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หมายถึง โครงการที2มีรายได้ หลักจากการขายสินค้ า/ส่วนแบ่งกําไรจากสินค้ าที2จําหน่าย
ภายในศูนย์ และมีรายได้ บางส่วนจากการให้ เช่าพืนที2ค้าปลีกภายในศูนย์

3.

โครงการประเภทอื2นๆ หมายถึง โครงที2ไม่ใช่โครงการศูนย์การค้ าและไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น โครงการเอ้ าท์เล็ตและ
โครงการที2เป็ นตลาดเฉพาะกลุม่ เป็ นต้ น

ในปั จจุบนั จังหวัดเชียงใหม่มีพืนที2ค้าปลีกหลักๆ จํานวน 16 โครงการ แบ่งเป็ นโครงการศูนย์การค้ า 4 โครงการ โครงการ
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 8 โครงการ และโครงการประเภทอื2นๆ 4 โครงการ รวมพืนที2เช่าทังสินไม่ตํ2ากว่า 361,000 ตารางเมตร
ตารางแสดงข้ อมูลของโครงการพืนF ทีค้ าปลีกสมัยใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปั จจุบัน
โครงการ
ทําเลทีตังF
พืนF ทีให้ เช่ าโดยประมาณ
(ตร.ม.)
โครงการศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์ พอร์ ต
อําเภอเมือง
71,777
กาดสวนแก้ ว
อําเภอเมือง
160,000
พันธุ์ทิพย์พลาซา
อําเภอเมือง
30,000
เดอะ พลาซ่า
อําเภอเมือง
7,000
รวม
268,777
โครงการไฮเปอร์ มาร์ เก็ต
โลตัส กาดคําเที2ยง
อําเภอเมือง
13,504
แมคโคร แม่ริม
อําเภอแม่ริม
7,000
แมคโคร หางดง
อําเภอหางดง
8,500
แมคโคร เชียงใหม่
อําเภอเมือง
11,000
บิ…กซี เอ็กซ์ตร้ า เชียงใหม่
อําเภอเมือง
15,000
บิ…กซี หางดง
อําเภอหางดง
10,000
บิ…กซี หางดง 2
อําเภอหางดง
6,000
บิ…กซี อารี นา่
อําเภอดอกจัน2
ไม่มีข้อมูล
รวม
ไม่ ตากว่
ํ า 71,004
โครงการประเภทอืนๆ
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โครงการ
กาดฝรั2ง (ริ มปิ ง)
อินเด็กซ์ ลิฟวิ2ง มอลล์
มีโชคพลาซ่า (ริ มปิ ง)
นวรัตน์ (ริ มปิ ง)
รวม

ทําเลทีตังF
อําเภอหางดง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง

พืนF ทีให้ เช่ าโดยประมาณ
(ตร.ม.)
6,000
16,000
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่ ตากว่
ํ า 22,000

ที2มา: สื2อทางอินเตอร์ เน็ท บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลภายในบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด

จากข้ อมูลข้ างต้ นพบว่าโครงการส่วนใหญ่ตงอยู
ั อ่ ยูท่ ี2อําเภอเมือง ซึง2 เป็ นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่และมีกลุม่ ลูกค้ าที2มี
กําลังในการจับจ่ายใช้ สอยสูง นอกจากนัน ยังพบว่าศูนย์การค้ าเป็ นรู ปแบบของพืนที2ค้าปลีกสมัยใหม่ที2ได้ รับความนิยม
สูงสุด
สําหรับอุปทานในอนาคต ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 มีโครงการพืนที2ค้าปลีกสมัยใหม่ที2วางแผนจะเปิ ดดําเนินการ
อีกไม่ตํ2ากว่า 10 โครงการ ซึง2 จะส่งผลให้ พืนที2เช่าของโครงการค้ าปลีกสมัยใหม่เพิ2มขึนไม่ตํ2ากว่า 445,000 ตารางเมตร โดย
โครงการขนาดใหญ่ที2วางแผนจะเปิ ดดําเนินการ ได้ แก่ เซ็นทรั ลเฟสติวลั เชียงใหม่ เมญ่า พรอมเมนาดา เชี ยงใหม่
แพล็ตตินมั2 แฟชัน2 เซ็นเตอร์ แอลแอนด์เอชช้ อปปิ งเซ็นเตอร์ และเดอะฮาเบอร์ เป็ นต้ น ทังนีการเพิ2มขึนของอุปทานดังกล่าว
เป็ นผลสืบเนื2องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของกําลังซือต่อครัวเรื อน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ใกล้ เคียง ดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบการโครงการพืนที2ค้าปลีกเข้ ามาพัฒนาโครงการเพื2อรองรับความต้ องการในการจับจ่ายใช้ สอย
ที2เพิ2มขึน
ตารางแสดงข้ อมูลของโครงการพืนF ทีค้ าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทีคาดว่ าจะเปิ ดดําเนินกิจการใน
ระหว่ างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558
โครงการ
ทําเลทีตังF
พืนF ทีให้ เช่ าโดยประมาณ
(ตร.ม.)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
อําเภอเมือง
46,500
พรอมเมนาดา
อําเภอเมือง
51,736
เชียงใหม่ แพล็ตตินมั2 แฟชัน2 เซ็นเตอร์
อําเภอเมือง
ไม่มีข้อมูล
เมญ่า
อําเภอเมือง
35,000
แอลแอนด์เอช ช้ อปปิ งเซ็นเตอร์
อําเภอสันทราย
ไม่มีข้อมูล
เดอะฮาเบอร์
อําเภอเมือง
ไม่มีข้อมูล
กรี นพลัสมอลล์ 2
อําเภอเมือง
ไม่มีข้อมูล
สตาร์ เอวีนวิ
อําเภอเมือง
5,000
@Curve
อําเภอเมือง
3,250
The Chill park
อําเภอหางดง
1,800-2,000
วี คอมมูนติ ี มอลล์
อําเภอเมือง
1,000
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ในด้ านอุปสงค์การเช่าพืนที2ศนู ย์ค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด มีความคิดเห็นว่า
ปริ มาณอุปสงค์จะยังคงอยูใ่ นระดับที2สงู เนื2องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับการเติบโตของ
จํานวนนักท่องเที2ยวและนักธุรกิจจากต่างประเทศที2คาดว่าจะมีจํานวนเพิ2มขึนจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economic Community)
ทังนีคาดว่า อุปทานใหม่ที2กําลังจะเกิดขึนจะถูกรองรับโดยการเพิ2มขึนของอุปสงค์ ซึ2งน่าจะส่งผลให้ แนวโน้ มอัตราค่าเช่า
โดยทัว2 ไปอยู่ในระดับที2คงตัว หรื อมีการปรับตัวสูงขึน อย่างไรก็ดี การกําหนดอัตราค่าเช่านัน จะขึนอยู่กบั กับทําเลที2ตงั
ประเภทของโครงการพืนที2ค้าปลีกสมัยใหม่ ความเป็ นที2นิยมของโครงการพืนที2ค้าปลีกสมัยใหม่ ความสามารถในการ
บริ หารจัดการของผู้บริ หาร และองค์ประกอบประการอื2นๆ

การลงทุนในอนาคต
สํา หรั บ การลงทุน ในอนาคต บริ ษั ท จัด การจะมุ่ง เน้ น การลงทุน โดยการรั บ โอนกรรมสิ ท ธิg และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพื2อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรื ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื2นใด โดยในเบืองต้ นจะมุง่ เน้ นการ
ลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ2 ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทศู น ย์ ก ารค้ า และ/หรื อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทค้ าปลี ก และ/หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที2เกี2ยวข้ องมีกรรมสิทธิg
และ/หรื อสิทธิครอบครอง ทังที2มีอยูใ่ นปั จจุบนั และจะได้ มีขนในอนาคต
ึ
อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมในอนาคตได้
ก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุน กองทุนรวมจะมีสิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจากผู้ให้ เช่า ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ
บุคคลที2เกี2ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยผู้ให้ เช่าตกลงที2จะแจ้ งเงื2อนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวม และทราบล่วงหน้ าก่อนวันที2สญ
ั ญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วง
ปั จจุบนั จะครบกําหนด อย่างไรก็ดี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที2จะไม่ให้ สิทธิในการปฏิเสธ
ก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในกรณีที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พ้ นจากการทําหน้ าที2
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทังนี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริ มทรัพย์ที2จะลงทุนในด้ าน
ต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรั พย์ อัตราการเช่าพืนที2และลักษณะผู้เช่า ทําเลที2ตัง โอกาสในการสร้ าง
มูลค่าเพิ2ม สภาพที2ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาสิง2 แวดล้ อม
ทังนี เพื2อประโยชน์ในการลงทุนเพิ2มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ กองทุนรวมกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน ในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากการเพิ2มเงินทุนของกองทุนรวมใน
ครังนี ร่ วมถึงการเพิ2มเงินทุนของกองทุนรวมในแต่ละครัง โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อ
เงื2อนไขใดๆ ของการกู้ยืม ตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใดๆ ที2เกีย2 วข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ อาทิ เช่น จํานวนเงิน อัตราดอกเบีย ระยะเวลาการชําระเงิน การเจรจา เข้ าทํา ลงนาม จัดส่ง
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เอกสารใดๆ เกี2ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ น
ทังนี กองทุนรวมจะทําการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว เพื2อประโยชน์ สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ทังนี รวมถึงการลงทุนในโครงการที2อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ าง และ/หรื อหลักทรัพย์อื2น และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นใด ตามที2กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื2นที2เกี2ยวข้ อง ทังที2มีผลใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที2จะได้ มีการแก้ ไขเพิ2มเติม
6. วิ ธี ก ารจั ด หาผลประโยชน์ จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมจะลงทุ น และนโยบายการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นอย่ างไร
เป้าหมายหลักของบริ ษัทจัดการในการบริ หารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างสมํ2าเสมอ
และการเพิ2มมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยบริ ษัทจัดการและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จะมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี
6.1 กลยุทธ์ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Mall Management Strategy)
เพื2อตอบสนองต่อความต้ องการของร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง การบริ หารศูนย์การค้ าจะมุ่งเน้ นการสร้ าง
มูลค่าเพิ2มของอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยการเสริ มสร้ างความครบถ้ วนและหลากหลายของ
ร้ านค้ า และความแข็งแกร่งทางการตลาด และการบริ หารศูนย์การค้ า เพื2อผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ
ในศูน ย์ การค้ า และส่งผลให้ ค่าเช่ าพื นที2 เ ติบ โตควบคู่กันไปได้ ตลอดจนการควบคุม เรื2 อ งค่า ใช้ จ่ ายในการ
ดําเนินงาน ดังนี
ความครบถ้ วนและหลากหลายของร้ านค้ า (Merchandizing Mix)
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมํ2าเสมอ เพื2อปรับเปลี2ยนสัดส่วนประเภทของร้ านค้ า
ภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้ านค้ าใหม่ๆ จากทังใน
ประเทศและต่างประเทศเพื2อยกระดับให้ ศนู ย์การค้ ามีความทันสมัยและสร้ างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุง่ เน้ นในการดึงดูดลูกค้ าเป้าหมายให้ เข้ ามาใช้ บริ การ ผลักดันยอดขายให้ กบั
ร้ านค้ า และสร้ างสรรค์ประสบการณ์ที2ดีให้ แก่ลกู ค้ าโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที2สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ดังกล่าว โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจยั ตลาด และทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และ
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ต่า งๆ ซึ2ง ดํ า เนิ น ควบคู่ไ ปกับ การจัด กิ จ กรรมที2 มี ค วามโดดเด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์
(Signature Events) ซึง2 ทังหมดนีจะมีการสือ2 สารถึงลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ หารและการให้ บริ การสิง2 อํานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Quality and Services
Excellence)
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ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพการให้ บริ การสูม่ าตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ เพื2อเพิ2มความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบจอดรถ
จุดประชาสัมพันธ์ และห้ องนํา เป็ นต้ น
6.2 กลยุทธ์ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Asset Enhancement Strategy)
มุง่ เน้ นในการสร้ างผลตอบแทนเพิ2มเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยการพัฒนาและปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรั พย์ ที2กองทุนรวมเข้ าลงทุน ได้ แก่ การปรั บผังพืนที2และร้ านค้ า เพื2อเพิ2มประสิทธิ ภาพในการใช้
ประโยชน์พืนที2และการเพิ2มค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรั บปรุ งศูนย์การค้ าเพื2อรักษาภาพลักษณ์ ที2ดีและ
ความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
6.3 กลยุทธ์ ในการสร้ างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อืนเพิม (Acquisition Growth Strategy)
กองทุนรวมมุ่งเน้ นการแสวงหาโอกาสให้ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมเพื2อเพิ2มผลตอบแทนการลงทุน
และมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทังนี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริ มทรั พย์ที2จะ
ลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพืนที2และลักษณะผู้เช่า ทําเลที2ตงั
โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ2 ม สภาพที2 ดิน อาคาร ระบบวิศ วกรรม ระบบสาธารณูป โภค และระบบรั ก ษา
สิง2 แวดล้ อม
สําหรับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมครั งที2 2 นัน ในกรณีที2กองทุนรวมได้ รับอนุมัติจาก สํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมต่อไปได้ และ CPN ตกลงที2จะแจ้ งเงื2อนไขและราคาในการ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นีให้ กองทุนรวม
ทราบอย่างน้ อย 9 เดือนก่อนวันที2สญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด โดย CPN และ/หรื อ บริ ษัทที2 CPN เป็ นผู้มี
อํานาจควบคุม ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซือ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิg และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตอย่างไรก็ดีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที2จะ
ไม่ให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในกรณีที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) พ้ น จากการทํ า หน้ า ที2 ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม ทังนี บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณา
คุณสมบัติของอสังหาริ มทรัพย์ที2จะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่า
พืนที2และลักษณะผู้เช่า ทําเลที2ตงั โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ2ม สภาพที2ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาสิง2 แวดล้ อม
นอกจากนี กองทุนรวมมีความประสงค์ ที2จะลงทุนระยะยาวในอสังหาริ มทรั พย์ อย่างไรก็ ดี หากในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุนมีข้อจํากัดในการสร้ างรายได้ หรื อการเติบโต บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณา
ขายอสังหาริ มทรั พย์ หรื อโอนสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ เพื2อนําเงินที2ได้ รับจากการขายไปใช้ ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที2มีศกั ยภาพในการลงทุนสูงกว่า
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7. รายได้ ทีกองทุน รวมนี จF ะได้ รับมีการประกันหรื อไม่ อย่ างไร และผู้รับประกันรายได้ มีฐานะทางการเงิน
ความสามารถทีจะปฏิบัติตามข้ อตกลง และมีความสัมพันธ์ กับผู้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุน
(ถ้ ามี) อย่ างไร
ไม่มี
8. ปั จจัยความสําเร็จของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทําเลที2ตงั
การเดินทางมายังโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สามารถทําได้ โดยสะดวก เพราะโครงการดังกล่าว
ตังอยูบ่ นถนนมหิดลซึง2 เป็ นถนนสายหลักแห่งหนึง2 ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็ นย่านชุมชนและธุรกิจที2สาํ คัญ รวมถึงมี
ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ าถึง นอกจากนี ในช่วง 2 - 3 ปี ที2ผา่ นมา ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื2อง จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ รวมถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจ
ท่องเที2ยว คาดว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื2องของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงการที2ประเทศไทยจะเข้ าร่วมเป็ นส่วน
หนึง2 ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิ2งทําให้ ภาคธุรกิจของประเทศไทย
รวมถึงภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึง2 มีอาณาเขตติดต่อกับพม่า และเป็ นเมืองท่องเที2ยวที2สําคัญมีการเติบโต
อย่างต่อเนื2อง ซึง2 จะส่งผลดีตอ่ การดําเนินธุรกิจของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าที2มีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall) และ
ใหญ่ที2สดุ แห่งหนึ2งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรับลูกค้ าทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โครงการศูนย์การค้ า
ดังกล่าว ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน (ซึ2งตังอยู่บนพืนที2ให้ เช่าที2กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุนในครังนี) โรง
ภาพยนตร์ จํานวน 7 โรง อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้ านอาหาร ร้ านค้ าปลีก (สินค้ าแฟชั2น สินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ร้ านหนังสือ) และโซนสินค้ าหัตถกรรมพืนเมืองที2มีชื2อเสียงของทางภาคเหนือให้ เลือกอย่างครบครัน
และสะดวกสบาย มีความหลากหลายในด้ านสินค้ าและบริ การ โดยร้ านค้ าในศูนย์การค้ าดังกล่าวได้ ถกู จัดสัดส่วน
ประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพืนที2เช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพื2อช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ า
มาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื2อง จึงส่งผลให้ มีผ้ บู ริ โภคเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ าดังกล่าวเป็ นจํานวนมากใน
แต่ละปี ซึ2งจะส่งผลดีต่อธุรกิ จของผู้ประกอบการรายอื2นๆ ซึ2งเป็ นผู้เช่าพืนที2ของอาคารศูนย์ การค้ า ศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีอตั ราการเช่าพืนที2สงู อย่างต่อเนื2อง โดยมีอตั ราการเช่าเฉลี2ยในช่วง 3 ปี ที2ผ่าน
มา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) อยูท่ ี2ร้อยละ 99.4
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) ซึ2งมีประสบการณ์ บริ หารศูนย์ การค้ ายาวนานกว่า 30 ปี และบริ หาร
ศูนย์การค้ ามากกว่า 20 แห่ง รวมถึงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ซึ2งบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
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(มหาชน) บริ หารโครงการมาตังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539) จะได้ รับการแต่งตังจากกองทุนรวมให้ ทําหน้ าที2ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ เพื2อสร้ างมูลค่าเพิ2มให้ แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

9. กองทุนรวมนีมF ีการประกันภัยอย่ างไร
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที2มีตอ่ อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ที2ลงทุน เพื2อคุ้มครองความเสียหายที2จะเกิดขึนกับกองทุนรวมอันเนื2องมาจากการเกิดวินาศภัย
ต่ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ ทังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(2) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที2อาจได้ รบั ความเสียหายจากความชํารุดบกพร่ องของอาคาร
โรงเรื อน หรื อสิ2งปลูกสร้ าง ทังนี ในกรณี ที2ผ้ ูให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม หรื อผู้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ได้ ทําประกันภัยนันไว้ แล้ ว ให้ กองทุนรวมทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณี
ที2กองทุนรวมอาจถูกไล่เบียให้ ต้องรับผิด
(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้ เอาประกันตลอดระยะเวลาที2กองทุนรวมมีกรรมสิทธิgหรื อสิทธิครอบครองใน
อสังหาริ มทรัพย์นนั
ทังนี ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ จดั ทําประกันภัยที2ครอบคลุมความเสียหายที2เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการ
ก่อวินาศกรรมไว้ สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ประกอบด้ วย (1) การประกันภัยความเสี2ยงภัยใน
ทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) (2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
(3) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (4) การประกันภัยการก่อการร้ าย
(Terrorism Insurance) โดยภายใต้ การประกันภัยความเสี2ยงภัยในทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
และการประกัน ภัย การก่ อ การร้ าย กองทุน รวมจะได้ รั บ ความคุ้ม ครองต่ อ ความสูญ เสีย หรื อ เสี ย หายต่ อ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม และบุค คลภายนอกจะได้ รั บ ความคุ้ม ครองความเสีย หายที2 เ กิ ด ขึนจาก
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมภายใต้ เงื2อนไขของกรมธรรม์ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนี การก่อสร้ างทรัพย์สินที2เช่าขึนใหม่ หรื อการซ่อมแซมส่วนที2ได้ รับความเสียหายอาจมีค่าใช้ จ่ายสูง
และใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ2งอาจทําให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ อย่างมีนยั สําคัญตลอดช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อย่างไรก็ดี
กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็น ทรั ล พัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อบุค คลที2 เกี2 ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จัดให้ มีการประกันความเสี2ยงภัยในทรัพย์สิน และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
เพื2อคุ้มครองความเสียหายที2เกิดขึนดังกล่าว โดยกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนพืนที2
การครอบครองทรัพย์สินที2เช่าของกองทุนรวม และ/หรื อ รายได้ ทงหมดภายในอสั
ั
งหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวม
ลงทุน แล้ วแต่กรณี
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อนึ2ง ในการลงทุน ของกองทุน รวม กองทุน รวมได้ กํ าหนดเงื2 อ นไขในสัญ ญาเช่ า และ/หรื อ สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที2เช่าเพื2อคุ้มครองทรัพย์สินที2เช่า โดยมีหลักการคือ ในกรณีที2ทรัพย์สินที2เช่าได้ รับ
ความเสียหายทังหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญจนไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที2เช่าเพื2อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงที2จะสร้ างทรัพย์สินที2เช่าขึนใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกัน ซึ2งผู้ให้ เช่าจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิ ดความเสียหายดังกล่าว โดยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที2ใช้ ในการ
ก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่งกันตามสัดส่วนพืนที2ที2ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่า
สินไหมทดแทนพืนฐานที2กองทุนรวม และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี หากค่าใช้ จ่าย
ที2เกี2ยวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที2เช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทน
พืนฐานที2ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ กองทุนรวมมีทางเลือกทีจ2 ะ (1) รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตาม
สัดส่วนการครอบครองพืนที2 ซึง2 เมื2อกองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการดังกล่าว
แล้ ว กองทุนรวมจะชําระคืนเงินค่าใช้ จ่ายที2ใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวที2ผ้ ใู ห้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6
เดือนนับจากวันที2เปิ ดให้ บริ การพืนที2ในทรัพย์สินที2สร้ างหรื อซ่อมแซมขึนใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการ
ครอบครอบพืนที2ในทรัพย์สินที2เช่า โดยกองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ2มเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า
แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี กองทุนรวมสงวนสิทธิที2จะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื2อให้ ที2ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทุนรวมตกลงที2จะชําระค่าใช้ จ่ายที2ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ2มเติมตามวรรคก่อน เพื2อดํารง
สัดส่วนการครอบครองพืนที2ในทรัพย์สนิ ที2เช่า กองทุนรวมก็มีโอกาสที2จะได้ รับค่าเช่าเพิ2มขึน เนื2องจากทรัพย์สิน
ที2เช่าที2สร้ างขึนใหม่มีขนาดใหญ่และมีความใหม่ กองทุนรวมจึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที2เพิ2มขึน และมี
พืนที2ที2จะนําออกให้ เช่าเพื2อจัดหาผลประโยชน์เพิ2มขึน อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมยินยอมที2จะลดสัดส่วนการ
ครอบครองพืนที2ลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายที2ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ2มเติมให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า หรื อในกรณี ที2
กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าตกลงที2จะก่อสร้ างทรั พย์สินที2เช่าขึนใหม่ในรู ปแบบเดิม และด้ วยงบประมาณเพียง
เท่ากับค่าสินไหมทดแทนพืนฐานที2กองทุนรวมและบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที2
เกี2ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่าย
ในการก่อสร้ างเพิ2มเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์สินที2เช่ามีพืนที2ลดลงเนื2องจากความผันผวนของค่าใช้ จ่ายในการ
ก่อสร้ าง ส่งผลให้ สดั ส่วนการครอบครองพืนที2ของกองทุนรวมลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทุนรวมจึงอาจมี
โอกาสที2จะได้ รับค่าเช่าลดลง เนื2องจากสัดส่วนพืนที2ที2กองทุนรวมครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ ว่า
สัดส่วนการครอบครองพืนที2ลดลง แต่กองทุนรวมก็อาจจะได้ รับค่าเช่าให้ อตั ราที2สงู เนื2องจากทรัพย์สินที2เช่าเป็ น
ทรัพย์สนิ ที2สร้ างขึนใหม่และเป็ นที2นา่ สนใจแก่นกั ลงทุน ทําให้ กองทุนรวมสามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที2เพิ2ม
สูงขึนได้
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10. ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ างไรสําหรั บการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์
เพิมเติมครั งF ที 2 ในกรณีทีเป็ นการเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์ หรื อการเช่ าในอาคาร โรงเรื อน หรื อสิงปลูก
สร้ างทีผู้ให้ เช่ ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิv ตามโฉนดทีดิน หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนั งสือรั บรองการทํา
ประโยชน์ และหากต่ อมาผู้มีกรรมสิทธิvตามโฉนดทีดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครองตามหนั งสือรั บรองการทํา
ประโยชน์ บอกเลิก
ไม่มี
11. รายชือหรือลักษณะของเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวม
จะลงทุน และหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ทีจะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนและสัดส่ วนเท่ าใด
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึง2 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
12. กองทุนรวมนีมF ีข้อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนอย่ างไร
12.1 กองทุนรวมมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี
12.1.1 บุคคลใดหรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อ หน่วยลงทุนได้ ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุน ที2
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง2 ดังต่อไปนี
(ก)
(ข)

(ค)

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชี พ
หรื อกองทุนรวมเพื2อผู้ลงทุนทัว2 ไป
นิติบคุ คลที2จดั ตังขึนตามกฎหมายไทยซึ2งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ น
ต้ น
บุค คลอื2 น ใดที2 ได้ รั บการผ่อ นผัน จากสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื2 อมี เ หตุ
จําเป็ นและสมควร

(2) เป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ2งรับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที2รับไว้ ในส่วนที2เกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที2บริ ษัทจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว
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12.1.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
12.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี กองทุนรวมต้ องมีผ้ ลู งทุนต่าง
ด้ าวถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(1) ลงทุนเพื2อให้ ได้ ซงึ2 สิทธิในทีด2 ินตามประมวลกฎหมายที2ดิน หรื อ
(2) ลงทุนเพื2อให้ ได้ มาซึง2 กรรมสิทธิgในอาคารชุด ทังนี เมื2อคํานวณพืนที2ห้องชุดที2กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมกับพืนที2ห้องชุดทีถ2 ือกรรมสิทธิgโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้ วคิด
เป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพืนที2ห้องชุดทังหมดในอาคารชุดนัน
12.2 ภายใต้ บงั คับข้ อ 12.3 และข้ อ 12.4 ในกรณีที2ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที2บริ ษัทจัดการรู้ หรื อ
ควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื2 องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนที2เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที2เกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(4) แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที2บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
12.3 ในกรณีที2บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที2ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 12.1.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที2บริ ษัทจัดการรู้หรื อ
ควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื2 องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนที2เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนทีเ2 กินกว่าร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ2 ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
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(4) แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที2เกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ2 ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
12.4 ในกรณีที2บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที2ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็ นบริ ษัทจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนีในช่วงระยะเวลาที2บุคคลดังกล่าวถื อหน่วยลงทุนที2รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจํ าหน่าย
หน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที2รับหน่วยลงทุน
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที2บริ ษัทจัดการรู้หรื อ
ควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื2 องใดๆ
ให้ บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดังกล่าวได้ เฉพาะในส่วนที2ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
(3) จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน
12.5 ในกรณี ที2 ปรากฏข้ อเท็ จจริ ง แก่ บริ ษัท จัด การกองทุนรวมว่า ผู้ที2 เ คยเป็ นเจ้ า ของหรื อ ผู้โอนสิทธิ การเช่า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ
12.2 โดยอนุโลม
12.6 ในการพิจารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามข้ อ 12.1 และข้ อ 12.5 ให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที2สน. 25/2552
12.7 เงินปั นผลส่วนที2ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.2 (3) ข้ อ12.3 (3) และข้ อ 12.5 ในระหว่างที2บริ ษัท
จัดการยังมิได้ ดําเนิ นการดังกล่าว บริ ษั ทจัดการจะจัดทําบัญ ชี และแยกเงิ นปั นผลส่วนดังกล่าวออกจาก
ทรัพย์สนิ อื2นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
12.8 ในกรณีที2ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลง
กับบุคคลอื2น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที2แท้ จริ งในการถื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดที2ประสงค์ จะถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุน
รวม
12.9 เพื2อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที2จะรับหรื อปฏิเสธที2จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที2บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที2จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั รวมถึงแต่ไม่
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จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที2มีถิ2นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ2งปกติมีถิ2นที2อยู่ในสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงกองทรั พย์ สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึ2งจัดให้ มี ขึนและดําเนิ นกิ จกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา

13. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที2
เพิ2มขึนจากการเพิ2มขึนของราคาเสนอซือ หรื อเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที2มี
การนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทัง
กลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิ ที2จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที2ระบุไว้ ในโครงการนีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที2ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที2เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

14. กองทุนรวมนีมF ีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูลงทุนอย่ างไร
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครังดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ตามที2บริ ษัท
จัดการมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1) ในกรณีที2กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที2ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
(2) ในกรณีที2กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื2อการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ2มขึนในรอบระยะเวลาบัญชีที2มีการจ่ายเงินปั นผลนัน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สินงวดปี บัญชีหรื อ
งวดการดําเนินการอื2นใดที2จะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันที2มีการ
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื2อจ่ายเงิ นปั นผล เว้ นแต่กรณีที2มีเหตุจําเป็ นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงือนไขเพิมเติม
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ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที2จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํ2ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครังนันและให้ สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื2อนําไป
จ่ายรวมกับเงินปั นผลที2จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที2ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที2คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื2นใดที2มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี2ยนแปลง
เพิ2มเติม ประกาศ กํ าหนด สัง2 การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื2น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการ
เงือนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(1) ในกรณีที2ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนที2เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามกรณีที2ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่วยลงทุนที2มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที2อยู่ในกลุม่ บุคคลนัน โดยจะใช้
วิธีการเฉลี2ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการ
คํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที2มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด) ทังนี ในกรณีที2มีเงินปั นผลที2ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
นันรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที2กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื2นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื2นใดที2เกี2ยวข้ องจะ
ประกาศกําหนด สัง2 การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื2น
(2) ในกรณี ที2บุคคลใดหรื อกลุ่มบุค คลเดียวกันใดที2ถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุน ที2
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 12.1.1 (1) บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่วนที2เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามกรณีที2ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่วยลงทุนที2มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที2อยู่ในกลุม่ บุคคลนัน โดยจะใช้
วิธีการเฉลี2ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการ
คํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที2มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อย
ละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด) ทังนี ในกรณีที2มีเงินปั นผลที2ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนันรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที2กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื2นของกองทุนรวมโดยไม่นาํ มา
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รวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื2นใดที2
เกี2ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง2 การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื2น
(3) ในกรณีที2บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที2ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดเป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที2บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที2
รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกินหนึ2งปี นับแต่วนั ที2รับหน่วยลงทุนโดย
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน
(4) ในกรณี ที2 ป รากฏข้ อเท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมว่ า ผู้ ที2 เ คยเป็ นเจ้ าของหรื อ ผู้ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุน
รวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1) โดยอนุโลม
(5) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในที2เปิ ดเผย ณ ที2ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
3. ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยที2มีชื2ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อแจ้ ง
ข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
(6) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง2 จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื2อและที2อยูท่ ี2ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ในกรณี ที2ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรั บเงิ นปั นผลจํ านวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื2อการอื2นใดนอกจากเพื2อประโยชน์
ของกองทุนรวม

15. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว2 ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ2งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย
อัตราแลกเปลีย2 นเงินตรา ราคาเครื2 องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื2น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ภาวะตกตํ2าทางเศรษฐกิจโดยทัว2 ไป ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของ
ผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ2งอาจส่งผลกระทบต่อต่อ
ราคาซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง2 อาจมีราคาสูงหรื อตํ2ากว่าราคาที2ได้ เสนอขาย
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16. การลงทุนในกองทุนรวมนี กF ับกองทุนรวมอืนทีมิใช่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ มีความเสียงแตกต่ างกัน
อย่ างไร
การที2กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ2ากว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้ ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ที2เกี2ยวข้ อง ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในอสังหาริ มทรั พย์ ในขณะที2กองทุนรวมประเภทอื2นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิ น
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มีการกระจายความเสีย2 งน้ อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
อื2น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าที2มีการกระจายของประเภทผู้เช่าในหลากหลายธุรกิจ
จะช่วยลดความเสีย2 งได้ ในระดับหนึง2

17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริ หารของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน ทีปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์ กับ
เจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร
การลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าที2ดิน (บางส่วน) ซึ2งเป็ นที2ตงของอาคาร
ั
ศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน)
ของโครงการเซ็ นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต (2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) และอาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที2จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของ
พืนที2อาคารศูนย์การค้ าที2กองทุนรวมจะลงทุน) (3) สิทธิการเช่าในงานระบบ และ (4) การซืออุปกรณ์ตกแต่งและ
เครื2 องมือเครื2 องใช้ ที2เกี2ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด ซึ2งเป็ นบริ ษัทย่อยที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที2จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
ดังนัน การลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 เป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที2มีความเกี2ยวข้ องกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม โดย
มีรายละเอียดเพิ2มเติมดังต่อไปนี
1. การลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สนิ ตามข้ อ (1) ถึง (4) ข้ างต้ น จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 1,168 ล้ านบาท ซึ2งเป็ น
ราคาที2ไม่สงู กว่าราคาที2ได้ จากรายงานการประเมินตํ2าสุดเกินร้ อยละ 10 ของราคาที2ได้ จากรายงานการประเมิน
ค่าของผู้ประเมินค่าทรั พย์ สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื2องจากการเข้ าลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในครังนี เป็ นการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้ าที2มีทําเลที2ตงที
ั 2ดี
และมีผลการดําเนินงานที2ดีมาโดยตลอด นอกจากนี ยังมีผ้ เู ช่าหลากหลาย มีอตั ราการเช่าพืนที2สงู รวมถึงมี
ความหลากหลายของแหล่งที2มาของรายได้ ทําให้ การที2กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
น่าจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที2ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยได้ ในระยะยาว โดยราคาที2กองทุนรวมจะใช้
ในการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตนีจะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ2มทุนของกองทุน
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รวมที2ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมในครังนี เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
และ/หรื อการกู้ยืมเงิ น (ถ้ ามี) หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที2เกี2 ยวเนื2องกับการเพิ2มเงิ นทุนและการลงทุน
เพิ2มเติมในอสังหาริ มทรัพย์
2. ภายหลังจากที2กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินเพิ2มเติมครังที2 2 กองทุนรวมจะแต่งตังให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมีการกํ าหนดโครงสร้ าง
ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที2จะช่วยสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายามเพิ2มรายได้ ลด
ค่าใช้ จ่าย และดูแลสภาพของทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมลงทุนซึง2 จะเป็ นผลดีกบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดที2
เปิ ดเผยในตารางแสดงค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที2เรี ยกเก็บจากผู้สงั2 ซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม และตามข้ อตกลงอื2นที2ระบุไว้ ในสมมติฐานผู้ประเมินค่าทรั พย์สิน และภาคผนวก ก ด้ วยเหตุนี
กองทุนรวมจึงให้ สทิ ธิแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื2นใดที2เกี2ยวกับหรื อ
เกี2ยวเนื2องกับการให้ บริ การงานระบบที2กองทุนรวมเป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่าวทังหมด เพื2อให้ ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ มี สิทธิ ใ นการเก็ บ ผลประโยชน์ จากการให้ บริ ก ารแก่ ลูกค้ า และคู่ส ัญญาบริ การทังหมดใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
3. ภายหลังจากที2กองทุนรวมลงทุนในทรั พย์ สินเพิ2มเติมครั งที2 2 กองทุนรวมให้ สิทธิ แก่บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด รวมถึงลูกค้ า คูส่ ญ
ั ญาของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด และผู้เช่าพืนที2ในศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รายอื2นที2ไม่ได้ เช่าพืนที2จากกองทุนรวมใช้ ประโยชน์ซึ2งทรัพย์สินตามปกติ
ธุรกิจ ตามภาระผูกพันที2มีอยู่ก่อน หรื อตามที2คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยที2กองทุนรวมและบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด จะร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สนิ ร่วมกัน
4. ปั จจุบันมีผ้ ูเช่าที2เป็ นบุคคลที2มีความเกี2 ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เช่าพืนที2ภายใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประมาณร้ อยละ 6.4 ของพืนที2ให้ เช่า
ทังหมดที2กองทุนรวมลงทุน อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าและค่าบริ การในพืนที2เหล่านันอยู่ในอัตราที2ใกล้ เคียงกับ
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าพืนที2รายอื2นของกองทุนรวมซึง2 เช่าพืนที2ที2มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ในการที2กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ2มเติมครังที2 2 กองทุนรวมอาจใช้ แหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืม
เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ2งเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 90 ของบริ ษัทจัดการ อย่างไรก็ ดี
ธุ ร กรรมการกู้ ยื ม เงิ น ดัง กล่า วเป็ นธุ ร กรรมที2 มี ล ัก ษณะเฉพาะที2 ใ ห้ แ ก่ ก องทุน รวม เช่ น เป็ นการกู้ยื ม ที2 ไ ม่ ต้ อ งมี
หลักประกัน (Clean Loan) โดยมีข้อกําหนด และเงื2อนไขภายใต้ สญ
ั ญาที2สอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของกองทุน
รวม โดยเงื2อนไขดังกล่าวจะมีลกั ษณะที2สามารถเทียบเคียงได้ กบั เงื2อนไขปกติที2ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เสนอให้ แก่ลหู กค้ ารายอื2นที2มีลกั ษณะความเสีย2 งใกล้ เคียงกัน ซึง2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) รับทราบและมี
ความเข้ าใจในเงื2อนไขดังกล่าวเป็ นอย่างดี ทังนี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนการกู้ยืมเงินดังกล่าว
ทังนี บริ ษัทจัดการเห็นว่าธุรกรรมที2ทํากับบุคคลที2เกี2ยวข้ องข้ างต้ นไม่น่าจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อย่างมีนยั สําคัญ เนื2องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
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18. กองทุนรวมนีกF าํ หนดนโยบายการกู้ยมื เงินไว้ อย่ างไร
กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงิ นได้ ทังนี ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
1. เป็ นการกู้ยืมเงินเพื2อดําเนินการดังต่อไปนี
(ก) ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพดีและ
มีความพร้ อมที2จะใช้ หาผลประโยชน์
(ข) ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ2มเติมบนที2ดินที2มีอยู่แล้ วซึ2งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที2กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า
เพื2อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติม
2. เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี ในกรณีที2เป็ นการกู้ยืมเงินเพื2อปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรั พย์ ที2กองทุนรวมมีกรรมสิทธิg และ/หรื อสิทธิ การเช่าตาม 1.(ก) หรื อเพื2อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิ2มเติมบนที2ดินที2มีอยูแ่ ล้ วที2กองทุนรวมมีกรรมสิทธิg และ/หรื อสิทธิการเช่าตาม 1.(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที2เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่า และ
3. จํานวนเงินที2ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที2ตอ่ มาภายหลังจํานวน
เงินที2ก้ ูยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ2มเติม บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ2มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลง
จนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
การกู้ยืมเงินของกองทุนรวมก่อนการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2
ในการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการเดิม กองทุนรวมได้ ใช้ แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000 ล้ านบาท โดยข้ อกําหนดและเงื2อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็ นไปตามที2
กําหนดในสัญญาระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลโดยสังเขปของเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ดังต่อไปนี
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ขอสินเชื2อ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)
1,000
อัตราดอกเบีย
MLR – 1.00% ถึง MLR – 1.75%
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
12 ปี
การชําระดอกเบีย
ชําระรายไตรมาส
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
ทังนี ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมียอดเงินกู้ข้างต้ นคงเหลือเท่ากับ 415 ล้ านบาท
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การกู้ยืมเงินของกองทุนรวมสําหรับการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2
ในการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 กองทุนรวมอาจจะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ2งจากการกู้ยืม โดยในเบืองต้ นธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ เสนอวงเงินจํานวน 1,650 ล้ านบาท โดยข้ อกําหนดและเงื2อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามที2กําหนดในสัญญาระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเบืองต้ น
ดังต่อไปนี
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ขอสินเชื2อ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)
1,650
อัตราดอกเบีย
ไม่เกิน MLR – 2.00%
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
12 ปี
การชําระดอกเบีย
ชําระรายไตรมาส
หลักประกันการกู้ยืม
ไม่มี
ทังนี ยอดเงินกู้คงเหลือก่อนการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 (ซึง2 ณ วันที2 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 มียอดคงเหลือเท่ากับ 395
ล้ านบาท) จะได้ รับการปรับเงื2อนไขให้ สอดคล้ องกับการกู้ยืมสําหรับการลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 เช่น อัตราดอกเบีย และ
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินที2กองทุนรวมจะกู้ยืมอาจจะแตกต่างจากที2เปิ ดเผยข้ างต้ น
ทังนี ขึ นอยู่ กั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น สภาวะดอกเบี ยในตลาด และมู ล ค่ า การลงทุ น สุด ท้ า ยที2 ก องทุ น จะลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจมีความเสีย2 งที2เกิดขึนจากการกู้ยืมเงินซึ2งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ2มเติมได้ จาก
หัวข้ อความเสีย2 งเกี2ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนลงทุน – ความเสีย2 งที2อาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงิน
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ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องวิธีการลงทุนในหน่ วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน
และบุคคลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
1. วิธีการขอรับหนังสือชีชF วน ใบจองซือF หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอขาย
หน่ วยลงทุน
1.1. วิธีการขอรับหนังสือชีชF วน ใบจองซือF หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้จองซือสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
ชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน ได้ ที2บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2557ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนถึง
วันที2 4 เมษายน พ.ศ. 2557
1.2. วันเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทัว2 ไป
ผู้จองซือจะต้ องจองซือหน่วยลงทุนที2ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ตังแต่วนั ที2 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวัน และเวลาทําการ จนถึงวันที2 4 เมษายน พ.ศ.
2557
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซือพิเศษ
การจองซือตามสิทธิ
ผู้จองซือแสดงความประสงค์จองซือหน่วยลงทุนในส่วนที2จองซือหน่วยลงทุนตามสิทธิ ตงแต่
ั วนั ที2 1 เมษายน
พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทําการ จนถึงวันที2 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามวิธีการที2บริ ษัทจัดการและผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด
การจองซือเกินสิทธิ (ถ้ ามี)
ผู้จองซือที2ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนในส่วนที2จองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) สามารถจองซือพร้ อมกับ
การจองซือตามสิทธิข้างต้ น หรื อ ตามวันและเวลา วิธีการที2บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนกําหนด
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ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรือผู้จองซือพิเศษ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้จองซือจะต้ องจองซือหน่วยลงทุนทังในส่วนที2จองซือหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ า
มี) ตังแต่วนั ที2 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทําการ จนถึงวันที2 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามวิธีการที2
บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด
บุคคลในวงจํ ากัด (Private Placement) ที2เป็ นผู้จองซือพิเศษที2มีคุณสมบัติ ตรงตามที2ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้จองซือแสดงความประสงค์จองซือหน่วยลงทุน ตามวันและเวลา และวิธีการที2บริ ษัทจัดการและผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด
ทังนี ในกรณีที2มีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายเนื2องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรื อไม่จองซือ
ภายในกําหนดเวลา หรื อจองซือไม่เต็มสิทธิ หรื อเหตุอื2นใดก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการนําหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมาเสนอขายและจัดสรร ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที2แสดงความประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุน
เกินสิทธิ และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ที2เป็ นผู้จองซือพิเศษที2มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามที2ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดตามขันตอนและวิธีการที2บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
2. วิธีการจองซือF หน่ วยลงทุน
2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือF หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที2จะออกและเสนอขายเพิ2มเติมครังที2 2 ให้ สะท้ อนมูลค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยที2เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทจัดการจะพิจารณาร่ วมกัน โดยพิจารณาจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น
ราคาซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที2มีการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติม
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที2ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
สภาวะตลาดโดยรวม
ปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที2กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี ราคาเสนอขายสุดท้ ายสําหรับหน่วยลงทุนที2จะออกและเสนอขายเพิ2มเติมครังนีที2 2 จะเป็ นไปตามที2บริ ษัท
จัดการได้ แจ้ งให้ ทราบ
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3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือF หน่ วยลงทุน
ผู้จองซือสามารถชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน ตามเงื2อนไขที2บริษัทจัดการกําหนดดังต่อไปนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึง2 เป็ นผู้ลงทุนทัว2 ไป
(1)

ผู้จองซือหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซือในราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาที2เสนอขายในครัง
เดียวเต็มจํานวนทังในส่วนที2จองซือหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ในวันที2
จองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรื อตัวŒ แลกเงินธนาคาร หรื อวิธีอื2นใดที2ผ้ รู ับประกันการ
จัดจําหน่าย ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ยอมรับ หากเป็ นการชําระด้ วย
เช็คดราฟต์ หรื อตัวŒ แลกเงินธนาคาร ผู้จองซือจะต้ องลงวันที2ในเช็คดราฟต์ หรื อตัวŒ แลกเงินธนาคารไม่
เกิน วันที2 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามวันที2ที2จองซือหน่วยลงทุน หรื อวันที2กําหนดให้ มีการชําระเงินค่า
จองซือหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) และขีดคร่ อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อบัญชีเงินฝากที2ผ้ ูรับประกันการจัด
จําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื2อการรับชําระเงินค่าจองซือ
หน่วยลงทุน โดยระบุชื2อ ที2อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จองซือลงบนด้ านหลังของเช็ คเพื2อความ
สะดวกในการติดต่อ และเพื2อประโยชน์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน
กรณีจองซือด้ วยวิธีอื2นที2มิใช่เงินสด หรื อเงินโอน ผู้จองซือ จะต้ องลงวันที2ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสินสุดลง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที2 3 เมษายน พ.ศ.
2557)
ทังนี รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที2ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซือจึงต้ องปฎิบตั ิตามเงื2อนไขที2ผ้ ู
รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายจะกําหนด

(2)

หลังจากที2ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ รับ
ใบจองซือหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงินค่าซือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซือจากผู้ซือครบถ้ วน
แล้ ว ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะออก
สําเนาใบจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที2ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธี
อื2นใด ซึ2งไม่สามารถเรี ย กเก็ บเงิ นได้ ในวัน ที2จองซื อ ไม่ว่าด้ ว ยเหตุผ ลใดก็ ต าม ผู้จัดจํ า หน่ายหรื อ ผู้
รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะถือว่าผู้จองซือหน่วยลงทุนทํา
การจองซือหน่วยลงทุนในวันทําการที2สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที2วนั ทําการที2สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั นวัน และ/หรื อ เวลาที2ลว่ งเลยจากช่วงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) จะขอสงวนสิทธิที2จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน
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(4)

ผู้จองซือหน่วยลงทุนที2ได้ ทําการจองซือหน่วยลงทุน และได้ รับชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะนําเงินที2ได้ รับ
จากการจองซื อหน่ว ยลงทุนเก็ บ รั กษาไว้ ใ นบัญชี เงิ นฝากที2 ผู้จัดจํ า หน่าย หรื อผู้รับ ประกันการจัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื2อการรับชําระค่าจองซือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรือผู้จองซือพิเศษ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนทังในส่วนที2จองซือหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซือหน่วยลงทุน
เกินสิทธิ (ถ้ ามี) ตามวิธีการที2บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด
ผู้จองซือประเภทบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ในกรณีที2ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนตามวิธีการที2บริ ษัท
จัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด

4. เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 หากบริ ษัทจัดการประสงค์ที2จะยุติการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงาน
ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที2ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน
4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที2จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรื อบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึง2 ดังต่อไปนี
(1)

กรณีที2บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุ น ที2 จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว ทังหมด เว้ นแต่ เ ป็ นกรณี ที2 ไ ด้ รั บ ยกเว้ นตามที2 สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณีที2เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(3)

กรณีที2ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
ลักษณะที2สาํ นักงานประกาศกําหนด
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(4)

กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลที2บริ ษัทจัดการได้ รับ จากผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้ น

(6)

ในกรณี ที2มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรั พย์ ที2กองทุนรวมจะลงทุน มี
มูลค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที2กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
ที2กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที2คาดหมาย เช่น การเจรจาในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
บางรายการที2กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิ ดเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอนั ไม่
คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน
หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะพิจารณาปรับ
ขนาดการลงทุนเพิ2มเติมในครังที2 2 โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซือบางส่วน หรื อ
ทังหมด และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด แล้ วแต่กรณี

(7)

เพื2อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการ
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที2จะรั บหรื อปฏิเสธที2จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรั บ
ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมให้ แ ก่ บุค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุค คลที2 บ ริ ษั ท จัด การมี
วัตถุประสงค์ที2จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมให้ นัน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรั ฐอเมริ กา ผู้ที2มีถิ2นฐานอยู่ในสหรั ฐอเมริ กา
บุคคลซึ2งปกติมีถิ2นที2อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนซึง2 จัดให้ มีขนและดํ
ึ
าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

(8)

บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที2จะปฏิเสธการจองซือหน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที2บริ ษัท จัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที2บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
กรณีที2การจองซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหาย
แก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี เพื2อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ชื2อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

5. การคืนเงินค่ าจองซือF หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้ เงื2อนไขที2กําหนด
ดังต่อไปนี
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5.1

กรณีที2ราคาเสนอขายสุดท้ ายตํ2ากว่าราคาจองซือหน่วยลงทุน ผู้จองซือประเภทผู้ลงทุนทัว2 ไปจะได้ รับเงิน
คืนในส่วนต่างของราคาต่อหน่วยที2ชําระไว้ เกินสําหรับจํานวนหน่วยลงทุนที2จองซือตามสิทธิและจํานวน
หน่วยลงทุนที2จองซือเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ที2ได้ รับจัดสรรโดยไม่มีดอกเบียและค่าเสียหายใดๆ

5.2

กรณีที2ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื อ
บางส่วน โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ

5.3

กรณีที2คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง2 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 และ/หรื อ ยุติโครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการ
เสนอขาย และ/หรื อกรณีอื2นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้องยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2
และ/หรื อ ยุติโครงการ โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ

5.4

กรณีที2บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมครังที2 2 และได้ ยตุ ิการขาย
หน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ทังหมดก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
ได้ รายงานให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที2ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ

บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนที2จองซือผ่านผู้รับประกันการจัด
จําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายโดยการโอนเงินให้ แก่ผ้ ูจองซือ
หน่วยลงทุน หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง2 จ่ายในนามผู้จองซือหน่วยลงทุน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม หรื อภายใน 14 วัน นับแต่วนั ยุติการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ตามข้ อ 4 ทังนี หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 5.1 และ 5.2 บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที2จะนําดอกเบีย และ/หรื อ ผลประโยชน์ใดๆ ที2เกิดขึนจากเงินที2ได้ รับจากการจองซือหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รายใดไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซือภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื2องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายเอง ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะชําระดอกเบียร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที2ครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที2ชําระเงินคืนค่าจองซือ

6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี/จองซือF
ในกรณีที2จองซือหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)
ผู้จองซือหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุนของกองทุน
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รวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผ้ ูรับประกันการจัด
จําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี (เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีๆ
ไป) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื2นๆ เพิ2มเติมตามที2เห็นสมควร
6.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว (กรณีบคุ คลที2
ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที2เอกสารแสดงตนข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อที2อยูข่ องผู้จองซือ)
(2) เฉพาะกรณีที2ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที2ไม่ได้ รับ
การจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซือจะต้ อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที2
ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที2ระบุเลขที2บญ
ั ชี และชื2อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี สําเนา Statement
ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
6.2 กรณีคณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุคคล
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุดเอกสารจองซือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที2ประสงค์จะจองซือแยกต่างหากจากการจองซือในชื2อของบุคคลธรรมดา)
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(5) เฉพาะกรณีที2ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที2ไม่ได้ รับ
การจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซือจะต้ อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที2
ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที2ระบุเลขที2บญ
ั ชี และชื2อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี สําเนา Statement
ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
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กองทุนส่วนบุคคลและ/หรื อคณะบุคคลที2จองซือโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ได้ ระบุเลขประจําตัว
ผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที2ใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัท
จัดการจะรวมจํานวนจองซือในใบจองซือทุกใบเป็ น 1 รายการเพื2อใช้ ในการจัดสรร
6.3 กรณีนิติบคุ คล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท อายุไม่เกิน 3
เดือน
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที2ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นีได้
(3) สําเนาบัญชีรายชื2อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน
(4) หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ (4) ตามจํานวนผู้มีอํานาจลง
นามและโดยหนึง2 ในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน
(6) เฉพาะกรณีที2ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที2ไม่ได้ รับ
การจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที2
ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที2ระบุเลขที2บญ
ั ชี และชื2อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
(7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสํา เนาถูกต้ อ ง ทังนี สําเนา
Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
6.4 กรณีนิติบคุ คลที2เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์
(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึ2งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที2นิติบคุ คลนันตังอยู่ หรื อโดย
เจ้ าหน้ าที2ของนิติบคุ คลนันก็ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลดังกล่าวต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ อง
มีรายละเอียดเกี2ยวกับชื2อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื2อผูกพันนิติบคุ คล และเงื2อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจใน
การลงลายมือชื2อ ที2ตงสํ
ั านักงานใหญ่
(2) หนังสือมอบอํานาจที2นิติบคุ คลต่างประเทศนัน มอบอํานาจให้ Custodian หรื อสําเนา
(3) หนังสือมอบอํานาจของ Custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ (3) ตามจํานวนผู้มีอํานาจ
ลงนามและโดยหนึง2 ในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน
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(5) เฉพาะกรณีที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที2ไม่ได้ รับ
การจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ อง
แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement)
ที2ได้ เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที2ระบุเลขที2บญ
ั ชี และชื2อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชี
ร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสํา เนาถูกต้ อ ง ทังนี สําเนา
Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused) โดยเอกสาร
ตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื2อโดยเจ้ าหน้ าที2 Notary Public และรับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
- กรณีเป็ นเอกสารที2มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท
- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที2จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที2ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการนี และ/หรื อตามประกาศ คําสัง2 ระเบียบต่างๆ ที2คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที2ได้ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที2จะได้ แก้ ไขเพิ2มเติมในภายหน้ า
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ2มเติมหรื อทดแทน ซึง2 เป็ น
ข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้จดั
จําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี เพื2อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
7. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื2อนไขที2ระบุไว้ ในข้ อนี ทังนี ในกรณีที2
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื2นใดที2มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลีย2 นแปลง เพิ2มเติม ประกาศ กําหนด สัง2 การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื2น บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที2จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน นอกจากนัน ในกรณีที2บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครังนีอาจมี
ปั ญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย2 นแปลงรายละเอียดการจองซือ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนที2ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนีตามความเหมาะสม ในกรณีที2เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัด
ในการดําเนินการ ทังนี เพื2อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครังนีประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื2อนไขที2ระบุไว้ ในข้ อนีบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือที2จองซือและได้ ชําระ
เงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2จองซือแล้ วในกรณีที2จํานวนเงินค่าจองซือที2ระบุในใบจองซือหน่วยลงทุน
ไม่ตรงกับจํานวนเงินที2บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจองซือที2ได้ รับ
ชําระเป็ นเกณฑ์
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การจัดสรรหน่ วยลงทุนสําหรับการเพิมเงินทุนเพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิมเติมครังF ที 2
7.1 วิธีจัดสรรหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนที2จะออกและเสนอขายเพิ2มเติมในครังนีจํานวน 576,150,000 หน่วย จะเสนอขายให้ กับผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมที2มีรายชื2อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) โดย
อัตราส่วนการเสนอขายเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.3521หน่วยลงทุนใหม่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม อาจแสดง
ความจํานงที2จะซือหน่วยลงทุนที2ออกและเสนอขายเพิ2มเติมในครังนี ตามสิทธิที2ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที2ได้ รับ
จัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที2ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซือหน่วยลงทุนที2เสนอขายเพิ2มเติมในครังนีก็ได้ ในกรณี
การจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที2กําหนดทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซือหน่วยลงทุนที2ออกและเสนอ
ขายเพิ2มเติมเป็ นจํานวนที2มีเศษหน่วยลงทุนที2ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็ม
หน่วยที2ใกล้ เคียงที2สดุ โดยให้ บริ ษัทจัดการนําหน่วยลงทุนทีเ2 หลือดังกล่าวไปรวมกับหน่วยลงทุนที2ไม่รับการจองซือ
เนื2องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิ หรื อไม่จองซือภายในระยะเวลาที2กําหนด หรื อจองซือไม่เต็มสิทธิ หรื อเหตุใดก็
ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที2แสดงความประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/
หรื อ เสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที2เป็ นผู้จองซือพิเศษที2มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที2ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตามขันตอนและวิธีการที2บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) ในกรณีที2หน่วยลงทุนที2เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวนเพียง
พอที2จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที2ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ ของตน และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที2เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที2แสดง
ความประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่ละ
รายตามจํานวนหน่วยลงทุนที2ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวแสดงความจํานงไว้ หรื อ
(2) ในกรณีที2หน่วยลงทุนที2เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวนไม่
เพียงพอที2จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที2ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที2เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที2แสดง
ความประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่ละ
ราย ตามขันตอนและวิธีการที2บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ผู้จองซือหน่วยลงทุนรั บรองที2จะซือหน่วยลงทุนตามจํ านวนที2จองซือ หรื อตามจํ านวนที2ได้ รับการจัดสรร โดยไม่
เปลี2ยนแปลงหรื อเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที2ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อ
ได้ รับการจัดสรรไม่เต็มตามจํานวนที2จองซือ หรื อในกรณีที2ราคาเสนอขายสุดท้ ายตํ2ากว่าราคาที2จองซือ
ทังนี เมื2อพ้ นระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ2มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื2อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมครังที2 2 แล้ ว หากปรากฎว่ามูลค่าการจองซือหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ เมื2อ
รวมกับเงินสด การจําหน่ายหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้ยืม (ถ้ ามี) ไม่เพียงพอที2จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั สินสุด
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ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ2มทุนจดทะเบียนดังกล่าว และดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวภายหลังจากที2ได้ หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆที2เกี2ยวข้ องแล้ ว คืนพร้ อมผลประโยชน์ใดๆ ที2เกิดขึนจากเงินที2ได้ รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนเพื2อการเพิ2มทุนจดทะเบียนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ ูจองซือภายใน 14 วัน นับแต่วนั สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตาม
สัดส่วนของเงินที2ได้ รับชําระเป็ นค่าจองซือหน่วยลงทุน และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื2องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตรา
ไม่ตํ2ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที2ครบกําหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที2บริ ษัทจัดการชําระคืนเงินค่าจองซือหน่วย
ลงทุนจนครบถ้ วน
ในกรณีที2บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื2อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรื อชื2อเสียง หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะ
จัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากที2นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้
จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและ
จัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 30
วันทําการ นับแต่วนั สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื2นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื2อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ2ม
ทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน

7.2 ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันกลุ่มใด จะเป็ นไปตามที2สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี ในกรณีที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์และ/
หรื อหน่วยงานอื2นใดที2มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี2ยนแปลง เพิ2มเติม ประกาศ กําหนด สัง2 การ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื2นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ เป็ นไปตามนัน
ในการจัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีทวั2 ไป บริ ษัทจัดการจะปฎิบตั ิดงั นี
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกลุม่ ใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง2 ดังต่อไปนี
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(ก)

กองทุนรวมบําเหน็จบํานาญช้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชี พ หรื อ
กองทุนรวมเพื2อผู้ลงทุนทัว2 ไป

(ข)

นิติบคุ คลที2จดั ตังขึนตามกฏหมายไทยซี2งไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือ วัด เป็ นต้ น

(ค)

บุคคลอื2นใดที2ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื2อมีเหตุอนั จําเป็ นและสมควร

2

เป็ นการจัด สรรหน่ว ยลงทุน ให้ แก่ บ ริ ษั ท จัด จํ า หน่า ยหน่วยลงทุนซึ2ง รั บ หน่ว ยลงทุน ไว้ ต ามสัญ ญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที2รับไว้ ใน
ส่วนที2เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที2นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

3

บริ ษั ท จัด การจะไม่จัด สรรหน่ ว ยลงทุน ให้ แ ก่ เ จ้ า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และผู้ใ ห้ สิท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ ที2กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน
3 ของหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

4

บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2
จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที2 มี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี
(ก)

มีการลงทุนเพื2อให้ ได้ มาซึง2 สิทธิในที2ดินตามประมวลกฎหมายที2ดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพื2อให้ ได้ มาซึง2 กรรมสิทธิgในอาคารชุด ทังนี เมื2อคํานวณพืนที2ห้องชุดที2กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพืนที2ห้องชุดที2ถือกรรมสิทธิgโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ ว
คิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพืนที2ห้องชุดทังหมดในอาคารชุดนัน

ในการนี บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื2อทําหน้ าที2ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ2ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรกให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที2กําหนดข้ างต้ นทังนี ขันตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั
าผู้ลงทุน
ไทย ซึ2งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที2เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดําเนินการให้ มีการ
ปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที2จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที2เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราที2กําหนดด้ วย
นอกจากนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื2 อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวเกิน
ร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนํา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื2อให้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ปฏิบตั ิ
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ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในเรื2 องดังกล่าว

8. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
8.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนตามที2ผ้ จู องซือได้ ระบุในเอกสารการจองซือว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง2 ดังต่อไปนี
1. ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
8.2 เงือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื2อผู้จองซือหน่วยลงทุนทีไ2 ด้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที2ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้ ถือเป็ นหลักฐานที2ถกู ต้ องเกี2ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครังแรก
กรณีใบหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที2มีรายการตามที2คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้ แก่ผ้ จู องซือที2แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที2มีการเพิ2มเงินทุนของกองทุนรวมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที2มีรายการตาม
หลักเกณฑ์ที2คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที2แสดงความจํานงขอรับใบหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนเพิ2มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทังนีนายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที2กําหนดไว้ ใน
โครงการ
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณี ที2นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื2 อผู้จองซือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ2งให้ กบั ผู้จองซือหน่วยลงทุน
เพื2อเป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขาย
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หน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียน
ดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน ซึ2งเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ า
ซือขายหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที2ผ้ จู องซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วยลงทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที2ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชี
ซือขายหลักทรั พย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน เพื2อการซือขายหลักทรั พย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซือผ่านนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ (Broker)
หรื อนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที2ได้ รับการแต่งตังจากบริ ษัทจัดการเพื2อผู้จองซือนันที2มี
อยูก่ บั บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ถ้ ามี) ตามที2ผ้ จู องซือแจ้ งไว้ ในใบ
จองซือหน่วยลงทุน
ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิgในการพิจารณาออกเอกสารการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรู ปแบบใดรู ปแบบ
หนึ2งให้ กับผู้จองซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื2อเป็ นหลักฐานการยืนยันการทํารายการซือหรื อขายคืน หรื อโอน
หน่วยลงทุนของผู้จองซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน และ/หรื อรู ปแบบที2จะมีการเปลี2ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ2มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื2อนไข และวิธีการที2บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้จองซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ร้ องขอเปลี2ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื2อนไขที2บริ ษัท
จัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย2 นแปลง หรื อเพิ2มเติมเงื2อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือ
ว่าเป็ นการดําเนินการที2ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

9. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าหน่ วยลงทุน
สําหรับราคาซือF ขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซือขายหน่วยลงทุนได้ จ าก Website ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย:
www.set.or.th
สําหรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน และมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้ จาก Website ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th และ
Website ของบริ ษัทจัดการ: www.scbam.com
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10. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนได้ โดยติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 02777-7777 กด 0 กด 6 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000

11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื2นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื2อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื2อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทํ าการซือ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื อ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที2 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
0-2470-3200 - 1
0-2470-1996 - 7

หรื อบุคคลอื2 นที2 มี หน้ าที2 คุณสมบัติ และไม่มี ลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

13. บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ2งเป็ นบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินที2อยู่ในบัญชีรายชื2อที2ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํ านวน 2 ราย เพื2อทําการประเมินค่าทรั พย์ สินที2กองทุนจะลงทุน
ดังต่อไปนี
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ สําหรับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิม2 เติมครังที2 2
ชื2อ
ที2อยู่

:
:

บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด
121/47-48 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ชัน 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
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โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

กรุงเทพฯ 10400
0-2641-2128-32
0-2641-2134
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี2 จํากัด
1350/279-283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชัน 16 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0-2719-4500
0-2719-5070-71

14. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
เลขที2 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชัน 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330
0-2667-5555
0-2264-5593

บริ ษั ท จัด การอาจทํ า การแต่ง ตังบุค คลอื2 น ที2 เ ป็ นนิ ติ บุค คลรายเดี ย วหรื อ หลายรายเพื2 อ ทํ า หน้ า ที2 ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษัทจัดการ ทังนี ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ที2มีความสามารถในการ
บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ว นที2 ไ ด้ รั บ มอบหมาย และมี บุค ลากรที2 มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการบริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที2สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ2มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที2เกิดขึน ทังนี เมื2อมีการ
แต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังพร้ อมทังคํารั บ รองว่าบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที2สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที2แต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ มีว าระอายุต ามสัญ ญาจ้ า งบริ หารคราวละ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ โ ดยอัต โนมัติ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมหรื อเปลี2ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เมื2อที2
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ2งหนึ2งของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
กองทุน รวม ทังนี ตามเงื2 อ นไขต่ า งๆ ที2 ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตังผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น กรณี ที2 ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิผิดสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกรณีที2ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง2 ให้
ล้ มละลาย หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที2ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหากอัตรา
การปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานลดลงตํ2ากว่าร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา
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ต่อเนื2องกันเกิ นกว่า 3 เดือน บริ ษัทจัดการอาจเสนอให้ ที2ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้ มีการเลิก
สัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ และหากที2ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนสียงเกินกว่าครึ2 งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวมให้ มีการเลิกสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ด้วย
สาเหตุดงั กล่าว
เมื2อปรากฏว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติ บริ ษัทจัดการจะทําการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้ งการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที2ถอดถอน

15. ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
15.1 ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ เลขที2 9 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ
10900
สาขาต่างๆ ทัว2 ประเทศ
หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน 9 โซน B สํานักงานใหญ่
เลขที2 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0-2544-6679
0-2544-2185
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 20-21, 24-25 เลขที2
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2658-6300
0-2658-6301

15.2 ผู้ร่วมรับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารซีอาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีซนั2 เพลส ชัน 28
เลขที2 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
0-2694-7999
0-2694-7813
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ผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู้จดั จําหน่ายซึ2งเป็ นนิติบุคคลที2ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื2อทําหน้ าที2เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ2มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที2เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั งผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ2 ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ2 ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที2 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื2 อ ทํ า หน้ าที2 เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที2
เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน

16. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื2อ
ที2อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฎิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน 3 เลขที2 1060 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2256-2323-8
0-2656-2405-6

หรื อบุคคลอื2นที2ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17. ผู้สอบบัญชี
ชื2อ

:

ที2อยู่

:

นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิgเลิศ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4068
นายธนิต โอสถาเลิศ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5155
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน 50 – 51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

หน้ า 75

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

หรื อบุคคลอื2นที2ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื2อเป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวม และที2ได้ มีการแก้ ไขเพิ2มเติม รวมทังกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื2นใดที2เกี2ยวข้ องโดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี2ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนีอย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ2งปั จจัยความเสีย2 งดังรายละเอียดข้ างท้ ายนีก่อนตัดสินใจในการซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนีแสดงถึงปั จจัยความเสี2ยงที2มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสี2ยงที2ปรากฏในโครงการฉบับนีแล้ วยังอาจมีปัจจัยความเสี2ยงอื2นๆ ซึ2ง
กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนีหรื อเป็ นความเสี2ยงที2กองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความ
เสี2ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี2ยงที2มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสี2ยงทังหลายที2ปรากฏในโครงการฉบับนีและ
ความเสีย2 งที2อาจมีขนในอนาคตอาจมี
ึ
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม
คําอธิบายเกี2ยวกับแนวทางการบริ หารเพื2อลดความเสี2ยง มาตรการในการป้องกันความเสี2ยง และ/หรื อ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสีย2 งข้ อใดข้ อหนึง2 ไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการในการ
ป้องกันความเสีย2 งตามที2กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสีย2 งต่างๆ ตามที2ระบุในโครงการ
ฉบับนีจะลดลงหรื อทําให้ หมดไป ทังนี เนื2องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสี2ยงยังขึนอยู่กับ
ปั จจัยหลายประการที2อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม
ข้ อความในลักษณะที2เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที2ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบับนี เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื2อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ” “ประมาณ” หรื อประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี2ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี2ยนแปลงของ
กฎหมายที2เกี2ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ใน
อนาคต อันเป็ นความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และมิได้ เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคต
ดังกล่าว นอกจากนี ผลการดําเนินงานที2เกิดขึนจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนีที2อ้างถึงหรื อเกี2ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที2รวบรวมมาจากข้ อมูลที2มีการเปิ ดเผยหรือจาก
สิง2 พิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื2นๆ โดยที2กองทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าวได้
เนื2องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที2
จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน นอกจากนัน ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลด
ตํ2าลงหรื อสูงขึน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน ผู้ที2ประสงค์จะซือหน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาที2ปรึ กษาที2
เกี2ยวข้ องเพื2อขอคําปรึกษาเกี2ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
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1. ความเสียงเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนลงทุน
ความเสีย2 งจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทุนรวมได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั โดยทํา
การตรวจสอบเอกสารที2เกี2ยวข้ อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ และ รายงาน
ทางวิ ศวกรรมของอสัง หาริ มทรั พย์ ชิ นนันๆ อย่า งละเอียด อย่างไรก็ ตาม การกระทํา ดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหายหรื อความบกพร่ องที2อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม
เป็ นจํานวนที2สงู กว่าที2มีการเปิ ดเผยในหนังสือชีชวน รายงานของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์ชินนันๆ ที2ผ้ จู ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ใช้ เป็ นพืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์
อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื2องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ ยากหรื อไม่
สามารถตรวจพบได้ เนื2องจากข้ อจํ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที2ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื2นๆ ที2เป็ น
ข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังประเมินค่าทรัพย์สนิ และวิศวกร
นอกจากนันแล้ ว อสังหาริ มทรัพย์ชินนันๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที2เกี2ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึง2
การศึก ษาข้ อ มูล รายละเอีย ดและการตรวจสอบเอกสารที2 เ กี2 ย วข้ อ ง (Due Diligence) ของผู้จัด การกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง2 อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที2เกี2ยวกับการละเมิด
กฎข้ อบังคับดังกล่าว
นอกจากนี รายงานการประเมินค่าและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ อาจมีข้อบกพร่องหรื อไม่ถกู ต้ อง เนื2องจากความ
บกพร่องของทรัพย์สนิ อาจยากที2จะตรวจสอบหรื อตรวจพบได้
ความเสีย2 งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรื อปั จจัย มหภาคอื2นๆ
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที2กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสีย2 งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย2 นแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
นอกจากนีศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี2ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื2นๆ เช่น การวาง
ผังเมือง การเปลี2ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากร หรื อการโยกย้ ายของชุมชน อันอาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังซือ หรื อ
ปริ มาณผู้มาจับจ่ายในศูนย์การค้ าหรื อปริ มาณความต้ องการพืนที2ในอาคารสํานักงานได้
ความเสีย2 งที2เกิดขึนเมื2อต้ องมีการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้ าแต่ละแห่งจะต้ องซ่อมแซมและปรับปรุ งศูนย์การค้ าให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ องกับรู ปแบบการดําเนินชีวิต
(Life Style) ของลูกค้ าอยูเ่ สมอ เพื2อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื2อง โดยปกติการปรับปรุ ง หรื อ
การซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีที2เป็ นการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซงึ2 เป็ นการปรับปรุงเพื2อเปลีย2 นแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในศูนย์การค้ าหรื อเป็ นการเปลีย2 น
งานระบบสําคัญของศูนย์การค้ า ซึง2 ปกติจะดําเนินการทุกๆ 10 - 15 ปี และโดยทัว2 ไปศูนย์การค้ าจะไม่มีการหยุดดําเนินการ
ในระหว่างช่ว งการปรั บ ปรุ งนันๆ การปรั บปรุ ง จะดํ าเนิน การเป็ นส่ว นๆ เฉพาะพื นที2 ที2ต้ องการปรั บปรุ ง เท่านัน ดังนัน
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ผลกระทบต่อ รายได้ ข องกองทุน รวมจะเกิ ด ขึนเฉพาะบริ เ วณพืนที2 ที2 มี ก ารปรั บ ปรุ ง เว้ น แต่ หากพิ จ ารณาว่า การปิ ด
ศูนย์การค้ าเพื2อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็ นประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ นส่วนๆ
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน))
จะมี ก ารวางแผนเพื2 อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ ร้ านค้ า และ ลูก ค้ า น้ อ ยที2 สุด และจะต้ อ งศึก ษาผลกระทบต่อ รายได้ และ
ผลตอบแทนที2ได้ รับทุกครั งก่อนดําเนินการ ทังนี การปรั บปรุ งซ่อมแซมใหญ่ ถื อเป็ นสิ2งที2จําเป็ นในการประกอบธุรกิ จ
ศูนย์การค้ า เพื2อรักษาภาพลักษณ์ ความทันสมัย และสอดคล้ องกับการเปลี2ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื2อ
สร้ างความน่าสนใจของศูนย์การค้ า และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อันจะเป็ นการเพิ2มจํานวนลูกค้ า ซึ2งก็หมายถึง
การรักษาและเพิ2มรายได้ และกระแสเงินสดให้ กบั กองทุนรวมได้ ในระยะยาว
ความเสีย2 งที2เกิดขึนจากการชําระหนีจากคูส่ ญ
ั ญาที2เกี2ยวข้ อง
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการของกองทุนรวมตามที2กําหนดไว้ ในโครงการรวมถึงสัญญาต่างๆ ที2เกี2ยวข้ อง กองทุนรวม
มีความเสีย2 งที2จะได้ รับผลกระทบจากภาวะตกตํ2าทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว2 ไป ซึ2งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย
อัตราแลกเปลี2ยนเงินตรา ราคาเครื2 องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของ
รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื2น ซึ2งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการ
ลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคซึ2งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
โดยตรงต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความเสีย2 งจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่า ส่งผลกระทบถึงการชําระค่าเช่า การต่อสัญญาเช่า หรื อการยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบกําหนด ซึง2 ล้ วนแต่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวมทังสิน
อย่างไรก็ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีอายุ 3 ปี ทําให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปรับเปลีย2 นร้ านค้ าในศูนย์การค้ าได้
นอกจากนี การทําสัญญาเช่าทุกสัญญาจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่า 3 - 6 เดือน ซึง2 สามารถ
ใช้ นํามาชดเชยเป็ นรายได้ ของกองทุนรวมในกรณีที2ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนันๆ ได้
ความเสีย2 งจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
การมี ผ้ ูเ ช่ า หลัก เป็ นปั จ จัย หนึ2 ง ในการดึ ง ดูด ลูก ค้ า เพื2 อ ให้ ม าซื อสิน ค้ า และใช้ บริ ก ารภายในศูน ย์ ก ารค้ า เช่ น การมี
ห้ างสรรพสินค้ า หรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทําให้ ความน่าสนใจของศูนย์การค้ าลดลงและปริมาณ
ผู้ซือสินค้ าและใช้ บริ การลดน้ อยลง และอาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพืนที2ของผู้เช่าประเภทอื2นๆ
และรายได้ คา่ เช่าของศูนย์การค้ าด้ วย
ความเสีย2 งอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายที2เกิดขึนในพืนที2ที2กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน
เนื2องจากการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนในพืนที2ของอาคารศูนย์การค้ าบางส่วน เช่น การลงทุนในศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ กองทุน
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รวมไม่ได้ ลงทุนในพืนที2ที2เป็ นส่วนของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล และ/หรื อห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ เป็ น
ผู้จดั หาประกันภัยรวมถึงใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องสําหรับการคุ้มครองความเสียหายที2อาจจะเกิดขึนในพืนที2ดงั กล่าว ดังนัน ในกรณี
เกิดความเสียหายแก่สว่ นของห้ างสรรพสินค้ าซึง2 เป็ นพืนที2ที2ติดกันกับพืนที2ที2กองทุนรวมลงทุน ความเสียหายดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุนรวมในการจัดหารายได้ รวมถึงการให้ เช่าพืนที2 การให้ บริ การของกองทุนรวมได้ ซึ2งกรณีเช่นนี ถึงแม้
กองทุนรวมจะได้ จดั ให้ มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวม
อาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเนือ2 งจากการประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะแต่ความ
เสียหายที2กระทบกับทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมลงทุนเท่านัน
ความเสีย2 งจากการเปลีย2 นรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
ศูนย์การค้ าที2กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี2ยนแปลงของรู ปแบบการดําเนินชีวิตที2เกี2ยวกับความ
ต้ อ งการซื อสิน ค้ า หรื อ รู ป แบบการเลือ กซื อสินค้ า ซึ2ง อาจมี ผ ลกระทบต่อ จํ า นวนลูก ค้ า ที2 ม าซื อสิน ค้ า หรื อ ใช้ บ ริ ก ารใน
ศูนย์การค้ าหากศูนย์การค้ าไม่สามารถปรับปรุ งเปลี2ยนแปลงรู ปแบบร้ านค้ าหรื อภาพลักษณ์ของศูนย์การค้ าได้ ทนั ต่อการ
เปลีย2 นแปลงดังกล่าว ดังนันศูนย์การค้ าที2จะประสบความสําเร็ จในระยะยาว ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องมีความเข้ าใจ
ในเรื2 องของรูปแบบการใช้ ชีวิตและการเปลีย2 นแปลงของธุรกิจศูนย์การค้ าและตลาดค้ าปลีกเป็ นอย่างดี และต้ องดําเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การค้ าให้ สอดคล้ องกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที2เปลีย2 นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ความเสีย2 งจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
การเกิ ดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม แม้ จะมีโอกาสเกิ ดขึนไม่บ่อยนัก แต่ห ากเกิ ดขึนในบริ เวณที2ตงั
อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแล้ ว จะยังความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาซือสินค้ าหรื อใช้ บริ การในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ แม้ ว่าทาง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เตรี ยมมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรมไว้ อย่างรัดกุม ตลอดจนมี
การฝึ กอบรมพนักงานที2เกี2ยวข้ องให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในการอพยพผู้คน และกองทุนรวมยังได้ ทําประกันภัย
ที2ครอบคลุมความเสียหายที2เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรมไว้ สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
แล้ วก็ตาม แต่การก่อสร้ างทรัพย์สินที2เช่าขึนใหม่ หรื อการซ่อมแซมส่วนที2ได้ รับความเสียหายอาจมีค่าใช้ จ่ายสูงและใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึง2 อาจทําให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ อย่างมีนยั สําคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ
มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จัดให้ มีการประกันความเสีย2 งภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดยกําหนดให้
กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพืนที2ทงหมดภายในอสั
ั
งหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุน การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนรายได้ ทงหมดภายในอสั
ั
งหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุน และการประกันการก่อการร้ าย (Terrorism Insurance)
โดยกํ า หนดให้ ก องทุน รวมเป็ นผู้รับ ผลประโยชน์ ต ามสัด ส่วนการครอบครองพื นที2 และ/หรื อ รายได้ ทังหมดภายใน
อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุน เพื2อคุ้มครองความเสียหายที2อาจเกิดขึน นอกจากนี กองทุนรวมยังได้ จดั ให้ มีการประกัน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื2อป้องกันความเสี2ยงที2อาจจะเกิดขึนจากความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกผู้มาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าด้ วย ซึ2งบริ ษัทจัดการเห็นว่าการจัดให้ มีการประกันดังกล่าวข้ างต้ นมีความ
เพียงพอและเหมาะสม เนื2องจากการประกันความเสีย2 งภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) มีการกําหนดมูลค่าทดแทน
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ให้ เพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการขึนใหม่ (Replacement Cost) รวมทังการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) มีการคุ้มครองที2ครอบคลุมค่าเฉลีย2 ของรายได้ ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึง2 เป็ นระยะเวลาสูงสุดที2
คาดว่าจะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึนใหม่ โดยที2มีการกําหนดมูลค่าทดแทนดังกล่าวในการต่อกรมธรรม์
ประกันภัยทุกปี
ทังนี ในกรณีที2อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุนหรื อทรัพย์สนิ ที2เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญจนไม่
อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที2เช่าเพื2อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงที2จะสร้ างทรัพย์สินที2เช่าขึนใหม่
ด้ วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกัน ซึ2งผู้ให้ เช่า ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที2เกี2 ยวข้ องกับบริ ษัท
เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิ ดความเสียหาย
ดังกล่าว โดยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที2ใช้ ในการก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่งกันตามสัดส่วนพืนที2ที2ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย
แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืนฐานที2กองทุนรวม และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่
กรณี หากค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที2เช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืนฐานที2คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ กองทุนรวมมีทางเลือกที2จะ (1) รั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตาม
สัดส่วนการครอบครองพืนที2 ซึง2 เมื2อกองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว กองทุน
รวมจะชําระคืนเงินค่าใช้ จ่ายที2ใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวที2ผ้ ใู ห้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที2เปิ ด
ให้ บริ การพืนที2ในทรัพย์สินที2สร้ างหรื อซ่อมแซมขึนใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพืนที2ในทรัพย์สินที2เช่า
โดยกองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ2มเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี กองทุนรวม
สงวนสิทธิที2จะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื2อให้ ที2ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทุนรวมตกลงที2จะชําระค่าใช้ จ่ายที2ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ2มเติมตามวรรคก่อน เพื2อดํารงสัดส่วนการ
ครอบครองพืนที2ในทรัพย์สินที2เช่า กองทุนรวมก็มีโอกาสทีจ2 ะได้ รับค่าเช่าเพิ2มขึน เนื2องจากทรัพย์สินที2เช่าที2สร้ างขึนใหม่มี
ขนาดใหญ่และมีความใหม่ กองทุนรวมจึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที2เพิ2มขึน และมีพืนที2ที2จะนําออกให้ เช่าเพื2อจัดหา
ผลประโยชน์เพิ2มขึน อย่างไรก็ ดี หากกองทุนรวมยินยอมที2จะลดสัดส่วนการครอบครองพืนที2ลง โดยไม่ต้องการชํ าระ
ค่าใช้ จ่ายที2ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ2มเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อในกรณีที2กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าตกลงที2จะก่อสร้ างทรัพย์สินที2เช่า
ขึนใหม่ในรูปแบบเดิม และด้ วยงบประมาณเพียงเท่ากับค่าสินไหมทดแทนพืนฐานที2กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าได้ รับจากบริษัท
ประกันภัย โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ2มเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์สินที2เช่ามีพืนที2ลดลงเนื2องจากความผัน
ผวนของค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง ส่งผลให้ สดั ส่วนการครอบครองพืนที2ของกองทุนรวมลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทุนรวม
จึงอาจมีโอกาสที2จะได้ รับค่าเช่าลดลงเนื2องจากสัดส่วนพืนที2ที2กองทุนรวมครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ ว่าสัดส่วน
การครอบครองพืนที2ลดลง แต่กองทุนรวมก็อาจจะได้ รับค่าเช่าให้ อตั ราที2สงู เนื2องจากทรัพย์สนิ ที2เช่าเป็ นทรัพย์สินที2สร้ างขึน
ใหม่และเป็ นที2นา่ สนใจแก่นกั ลงทุน ทําให้ กองทุนรวมสามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที2เพิ2มสูงขึนได้
ความเสีย2 งโดยทัว2 ไป
ภาวะตกตํ2าทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว2 ไป ซึง2 รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลี2ยนเงินตรา ราคาเครื2 อง
อุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
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หน่วยงานราชการอื2น ซึ2งมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนการ
ลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ซึง2 อาจส่งผลให้ ราคาซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีราคาสูงหรื อตํ2ากว่าราคาที2ได้ เสนอขาย นอกจากนี ราคา
ของหน่วยลงทุนที2ซือขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบทางอ้ อมจากปั จจัยภายนอกหลายประการซึ2งเป็ นปั จจัยที2
กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเคลือ2 นไหวหรื อความเปลีย2 นแปลงของตลาดหุ้นระหว่างประเทศ อัตราดอกเบีย
ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี2ยนเงินตรา นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื อทางอ้ อมที2มีผลต่อนําเข้ า
หรื อส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ รวมไปถึงความผันผวนของตลาด
เครื2 องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร นโยบายอื2นใดของรัฐบาล และความขัดแย้ งทางการเมืองที2ดําเนินมา
อย่างต่อเนื2อง เป็ นต้ น ซึง2 ความเปลี2ยนแปลงของปั จจัยที2อยู่เหนือการควบคุมดังกล่าวอาจไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
โดยตรงต่อราคาของหน่วยลงทุนและผลประกอบการของกองทุนรวม แต่ความเปลี2ยนแปลงของปั จจัยที2อยู่เหนือการ
ควบคุมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศต่อชาวต่างชาติ รวมถึงตลาด
หุ้นในประเทศไทย ซึ2งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบทางอ้ อมต่อสถานะทางการเงิน ราคาของหน่วยลงทุนที2ซือขายในตลาด
หลักทรัพย์และผลประกอบการของกองทุนรวม ทังนี กองทุนรวมจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าการเปลี2ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ การลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภค ปั จจัยภายนอกหลายประการซึ2งเป็ นปั จจัยที2กองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคุมได้ รวมทังการเปลี2ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างร้ ายแรงโดยตรงและโดย
อ้ อมต่อ ราคาของหน่วยลงทุนที2ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และ
การเติบโตของกองทุนรวม
ความเสีย2 งจากการที2คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาเข่า และ/หรื อเช่าช่วงที2ดินและ
อาคารบางส่วน สัญญาซือขายทรัพย์สิน (เฟอร์ นิเจอร์ และเครื2 องอุปกรณ์) และสัญญาตกลงกระทําการเพื2อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สนิ ต่างๆ ที2เกี2ยวข้ องกับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที2เกี2ยวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว
และ/หรื อสัญญาต่างๆ ที2เกี2ยวเนื2องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เพื2อประโยชน์ในการจัดหา
จัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพื2อให้ ให้ คู่สญ
ั ญาปฏิบัติตามข้ อกําหนดใน
สัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิก
หรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี แม้ กองทุนรวมจะมีสทิ ธิที2จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาด
ประโยชน์ แ ละค่า เช่าที2 ชําระไปแล้ วก็ ตาม แต่เหตุก ารณ์ ที2คู่สญ
ั ญาผิด สัญญาดังกล่าว อาจทํา ให้ กองทุนรวมไม่ได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อบังคับการให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที2กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น
ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกําหนด หรื อในกรณีที2คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงื2อนไข
ตามสัญญาที2เกี2ยวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามที2กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน กองทุนรวมจึงอาจต้ องนํา
เรื2 องดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที2เกี2ยวข้ อง ซึ2งการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที2กองทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา
จากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขนอยู
ึ ่กับดุลพินิจของศาลที2เกี2ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคํา
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พิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมี
ความเสีย2 งที2จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที2คาดการณ์ไว้
ความเสีย2 งจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงของผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในที2ดินและการเช่าสิ2งปลูกสร้ างในศูนย์การเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า
เนื2องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ2งสิทธิ การเช่าช่วงและสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ แม้ วา่ การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมจะได้ มีการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าระยะยาวไว้ ตอ่ พนักงานเจ้ าหน้ าที2ที2เกี2ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังคงมีความเสีย2 งที2อาจเกิดขึนเนื2องจาก
การเลิกสัญญาเช่าช่วง และ/หรื อสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึ2งจะมีผลทําให้ กองทุนรวมสูญเสียสิทธิในการได้ รับ
รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ซงึ2 จะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในที2สดุ เพื2อลดความเสี2ยง
ดังกล่าวที2อาจเกิดมีขนึ กองทุนรวมจึงได้ จดั ให้ มีการดําเนินการเพื2อเป็ นประกันความเสีย2 งดังกล่าว ดังนี
ก) ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงื2 อนไขในการเช่าช่วงที2ดินกับเจ้ าของที2ดิน ตามสัญญาเช่าที2ดินที2บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด มีอยู่กับเจ้ าของที2ดิน พร้ อมกับกองทุนรวมได้ จัดให้ มีการป้องกันความเสี2ยงที2อาจ
เกิดขึนจากการระงับไปซึง2 สัญญาเช่าที2ดินดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิจากเจ้ าของที2ดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าที2ดินแทน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
ณ วันที2 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทุนรวมยังไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวจากเจ้ าของที2ดิน ดังนันกองทุนรวมจึงได้ ตกลงกับ
บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ในการวางมาตรการเพิ2มเติม
จนกว่ากองทุนรวมจะได้ มาซึ2งสิทธิ ในการสวมสิทธิ ตามสัญญาเช่าที2ดิน (โดยกองทุนรวมและบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนีแล้ วเสร็ จตังแต่วันที2 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
1. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ให้ สิทธิแก่กองทุนรวมในการชําระค่าเช่าที2ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด ในกรณีที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ไม่ชําระค่าเช่าที2ดินให้ แก่เจ้ าของที2ดินตาม
สัญญาเช่าที2ดิน
2. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะจัดส่งหลักฐานการชําระค่าเช่ามาให้ แก่กองทุนรวมทุกๆ เดือน
3. บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 2 จํ า กัด จะดํา เนิ นการให้
หลักประกันที2กองทุนยอมรับได้ เพื2อเป็ นประกันในการชําระค่าเช่าตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที2ดินที2
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะต้ องชําระแก่เจ้ าของที2ดินในระยะเวลา 2 ปี
4. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที2จําเป็ นเพื2อให้ เป็ นบริ ษัทที2มีความเสี2ยงตํ2า
โดยจะมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนที2เกี2ยวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยให้ สอดคล้ องกับการ
ดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที2จําเป็ นเท่านัน
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5. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตกลงจะรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที2กองทุนรวมยอมรับได้ โดยจะ
เป็ นอัตราส่วนเดียวกับที2 บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) มีข้อตกลงกับเจ้ าหนีเงิ นกู้ยืมต่างๆ ซึ2งได้ แ ก่
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีสิน (DSCR: Debt Service
Coverage Ratio) หากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถ
แก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3 เดือน บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด หรื อ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
จะต้ องวางเงินประกันหรื อจํานําตราสารที2กองทุนรวมเห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที2ดินที2 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จํากัด มีภาระจะต้ องชําระแก่เจ้ าของที2ดินคงเหลือทังหมด
ทังนี มาตรการเพิ2มเติมดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกยกเลิกเมื2อกองทุนได้ รับสิทธิจากเจ้ าของที2ดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญา
เช่าที2ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อมีแนวทางอื2นที2กองทุนรวมยอมรับได้ มา
ทดแทน
ข) ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) แก้ ไขสัญญาเช่าที2ดินอันเป็ นที2ตงของศู
ั
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ2 นเกล้ า ระหว่างบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) กับบริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด โดยกําหนดให้
กองทุนรวมสามารถเข้ าสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที2ดิน ในกรณีที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)ไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาเช่าที2ดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่าที2ดิน และรวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าที2ดิน โดยกําหนดให้ ในกรณี
ที2บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิgในที2ดินอันเป็ นที2ตงของศู
ั
นย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ2 นเกล้ า บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด จะต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิgในที2ดินจะต้ องรับไปซึ2งสิทธิ
และหน้ าที2ทงปวงที
ั
2ผ้ ใู ห้ เช่ามีอยูก่ บั ผู้เช่า ตามที2กําหนดในสัญญาเช่าที2ดิน
อย่างไรก็ดี แม้ วา่ สัญญาเช่าช่วงที2ดินจะสินสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม กองทุนรวมก็ยงั คงดํารงสถานะเป็ นผู้มีสิทธิ
ครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคารจากบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และสามารถใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ ที2เช่าได้ ตอ่ ไป ทังนี ในกรณีที2สญ
ั ญาเช่าช่วงที2ดินสินสุดลงอันเนื2องมาจากความผิดของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมไม่หรื อไม่สามารถใช้ สิทธิในการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าที2ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) ตามเงื2อนไขที2กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วงที2ดินได้ กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าช่วงที2ดินที2ได้ ชําระล่วงหน้ า
คืนจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงที2ดินที2เหลืออยู่
ความเสี2ยงจากการที2กองทุนรวมไม่มีสิทธิ บนพืนที2ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล ในศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา รั ชดาพระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ที2ตงอยู
ั ใ่ นศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ2 นเกล้ า
ไม่ใช่ผ้ เู ช่าพืนที2ในศูนย์การค้ าและไม่ได้ ให้ สทิ ธิการเช่าช่วงให้ แก่กองทุนรวม ทังนีห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการ
ขาย หรื อให้ เช่าช่วงที2ดินและพืนที2ดงั กล่าวแก่ผ้ หู นึง2 ผู้ใดโดยกองทุนรวมไม่มีสทิ ธิโต้ แย้ ง ซึง2 การกระทําดังกล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อกับการบริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมได้

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

หน้ า 84

ความเสีย2 งจากการอาจไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ในปี ที2 30 และปี ที2 60
เนื2องจากสัญญาเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที2กองทุนรวมจะทํากับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด นัน จะมีกําหนดเวลา 30 ปี โดยเมื2อสินสุดกําหนดเวลาการเช่าดังกล่าวบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ได้
ตกลงให้ คํามัน2 แก่กองทุนรวมว่าจะให้ กองทุนรวมมีสทิ ธิที2จะต่อสัญญาเช่าได้ อีก 2 คราวๆ ละ 30 ปี ทังนี แม้ ว่ากองทุนรวม
จะมีสทิ ธิในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวตามคํามัน2 ที2บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ได้ ให้ ไว้ ตามสัญญาเช่าก็ตาม
แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สทิ ธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ ไม่วา่ จากสาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด หรื อการมีการเปลี2ยนแปลงกฎหมายหรื อข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายเกี2ยวกับสัญญา
เช่ า หรื อ ผู้รั บ โอนกรรมสิท ธิg ใ นทรั พ ย์ สิน ที2เ ช่ า ซึ2งเป็ นบุค คลภายนอกไม่ป ฏิบัติ ต ามคํามั2น หรื อ การเข้ า สู่ก ระบวนการ
ล้ มละลายหรื อฟื นฟูกิจการของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ นต้ น
เพื2อเป็ นการลดความเสีย2 งในเรื2 องดังกล่าว กองทุนรวมจึงกําหนดเงื2อนไขในสัญญาเช่าให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด ให้ คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิgในทรัพย์สนิ ที2เช่า ทังนี เพื2อดํารงสถานะของผู้ให้ เช่าตามสัญญา
เช่า และกําหนดให้ กองทุนรวมมีสิทธิ ในการซืออสังหาริ มทรัพย์ที2เช่าได้ หากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ไม่
สามารถให้ กองทุนรวมใช้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าตามที2ได้ ให้ คํามัน2 ไว้ รวมทัง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง2 เป็ น
ผู้ถือ หุ้นที2 มีอํ านาจควบคุมบริ ษัท เซ็ นทรั ลพัฒนา พระราม 3 จํ ากัด ตกลงที2จ ะควบคุมดูแ ลให้ บริ ษัท เซ็ นทรั ลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี กองทุนรวมได้ จดั ให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด นําทรัพย์สนิ ที2ให้ เช่ามาจํานองกับกองทุนรวม เพื2อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที2
เกิดขึนกับกองทุนรวมจากการที2ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินที2เช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วย อย่างไรก็ดีการดําเนินการดังกล่าว
อาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายทังหมดที2เกิดขึนแก่กองทุนรวมได้
ความเสีย2 งจากการที2ผลการดําเนินงานที2แท้ จริ ง และทรัพย์สนิ ของ กองทุนรวม อาจแตกต่างจากประมาณการที2ได้ ระบุไว้
การประมาณการซึ2งอาจเกิ ด ขึนจริ ง หรื อไม่ก็ไ ด้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่า ยของกองทุนรวมขึนอยู่กับข้ อ
สมมติฐานหลายข้ อซึง2 อาจเปลีย2 นแปลงได้ ซึง2 สมมติฐานเหล่านีมีความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุมของกองทุนรวม
เช่น การลดลงของการครอบครองพืนที2 และอัตราค่าเช่าที2ลดลง การผิดสัญญาการชําระค่าเช่าของผู้เช่า เป็ นต้ น ซึ2งปั จจัย
เหล่านีอาจก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ ตามได้ มีการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของ
ประมาณการดังกล่าวประจํางวด 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เพื2อศึกษาผลกระทบจากการแปรผันของ
ความสามารถในการปรับขึนค่าเช่าและค่าบริ การ และอัตราการเช่าพืนที2ของผู้เช่าที2มีต่อเงินปั นผลต่อหน่วย ซึ2งจากผล
การศึกษาพบว่า เงินปั นผลต่อหน่วยที2ผ้ ถู ือหน่วยจะได้ รับในกรณีเลวร้ ายที2สดุ (Worst Case) แตกต่างจากเงินปั นผลต่อ
หน่วยที2ผ้ หู น่วยจะได้ รับในกรณีฐาน (Base Case) น้ อยกว่าร้ อยละ 5.0 ซึง2 น่าจะถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที2ยอมรับได้ ทังนี ผู้สนใจ
สามารถศึกษาข้ อมูลเพิ2มเติมได้ จากภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
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ความเสีย2 งจากราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลีย2 นแปลงภายหลังจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีซอขายที
ื
2ตลาดหลักทรัพย์ ซึ2งอาจจะมีการซือขายในราคาที2ตํ2า
กว่าหรื อสูงกว่าราคาที2เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมครังที2 2 ทังนีขึนอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้ องการซือขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในตลาด เป็ นต้ น
ความเสีย2 งจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนื2องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึง2 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องในการซือขายหน่วย
ลงทุนจะประเมินจากความถี2และปริ มาณการซือขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี อยู่บนพืนฐานของปริ มาณ
ความต้ องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ2งปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึนอยู่กับปั จจัยหลาย
ประการที2กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของตลาด ดังนัน จึงมีความเสีย2 งที2หน่วยลงทุนนี
จะขาดสภาพคล่องในการซือขายในตลาดรอง
ความเสีย2 งด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที2กองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที2เกิดจากการซือหรื อขาย หรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิg
หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ2งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื อบางส่วน โดยที2อตั รา
ค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที2กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที2เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซือขายหน่วยลงทุน
และการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลีย2 นแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
ความเสีย2 งจากการที2กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมลงทุน ในสิทธิ ก ารเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ดังนัน มูลค่าของสิทธิ การเช่าอาจจะลดลงเนื2องจากการลดลงของ
ระยะเวลาการเช่าที2เหลืออยู่ หรื อมูลค่าสิทธิ การเช่าอาจมีการเปลี2ยนแปลง อันเนื2องมาจากการเปลี2ยนแปลงของการ
ประเมินราคาของมูลค่าสิทธิเช่า หรื อการเปลี2ยนแปลงของค่าเช่าพืนที2 ซึ2งปั จจัยต่างๆ เหล่านีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ2มขึนหรื อลดลงได้

2. ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินการของกองทุนรวม
ความเสีย2 งทางด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง กองทุนรวม กับผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัล
พัฒนา
แม้ วา่ บริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที2ของผู้บริ หารของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ยงั อาจจะ
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เกิดขึนได้ เนื2องจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาประกอบธุรกิจการให้ เช่าและ
ให้ บริ การพืนที2ค้าปลีกภายในศูนย์การค้ าเป็ นธุรกิจหลัก โดยมีศนู ย์การค้ าที2เปิ ดดําเนินการแล้ ว ณ วันที2 31 มีนาคม พ.ศ.
2556 จํานวน 21 แห่ง และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนายังมีหน้ าทีใ2 นการหาผู้เช่า
ในอาคารสํานักงาน และการหาร้ านค้ าผู้เช่าให้ แก่ศนู ย์การค้ าของกองทุนรวมด้ วย ซึง2 อาจทําให้ อาคารสํานักงานหรื อ
ศูนย์การค้ าของกองทุนรวมมีอตั ราการเช่า (Occupancy Rate) ลดลง ค่าเช่าที2เรี ยกเก็บจากผู้เช่าอาคารสํานักงานหรือ
ร้ านค้ าลดลง หรื อไม่สามารถขึนค่าเช่าได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสที2จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั ไม่มากนัก เนื2องจากการเช่าพืนที2จะขึนอยูก่ บั ความ
ต้ องการของผู้เช่าแต่ละรายในการเลือกพืนที2เช่า ซึง2 จะขึนอยูก่ บั ทําเลที2ตงของอาคารสํ
ั
านักงานหรือศูนย์การค้ า และขนาด
ของพืนที2 รวมทังโครงการต่างๆ ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา มีความแตกต่าง
กัน ทังในแง่ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง ทําเลที2ตงั ซึง2 ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญใน
การเข้ าใช้ บริ การของลูกค้ า และผู้เช่า ดังนัน ลูกค้ าและผู้เช่าจึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจทีจ2 ะเลือกใช้ บริการศูนย์การค้ าที2
ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก อีกทังในอดีต บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัล
พัฒนามีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ าซื2งอยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียงกัน
และโครงการดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จด้ านอัตราผู้เช่าและรายได้ มาแล้ ว จึงไม่นา่ จะทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปิ ดดําเนินการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณปลายปี พ.ศ. 2556 ซึง2 ตังอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยมี
ระยะทางระหว่างทังสองโครงการประมาณ 8 - 11 กิโลเมตร ซึง2 อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อรายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทังนีบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า การเปิ ดดําเนินการของศูนย์การค้ าทังสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีในนัยสําคัญ เนื2องจากเหตุผลดังต่อไปนี
ก. ศูนย์การค้ าทังสองแห่งมีการวางตําแหน่งทางการตลาด (positioning) กลุม่ ผู้เช่าเป้าหมาย และผู้ใช้ บริ การเป้าหมายที2
แตกต่างกัน
ตารางแสดงตัวอย่ างผู้เช่ าหลัก และลักษณะการใช้ พนื F ที
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ห้ างสรรพสินค้ า

ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล

ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต

ท็อปซุปเปอร์ มาร์ เก็ต

เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์

ผู้เช่าหลัก และ พินที2อื2นๆ

โฮมเวิร์ค กาดหลวง และอาคารอเนกประสงค์ ออฟฟิ ศเมท และลานสเก็ตนําแข็ง

ข. ผู้เช่าส่วนใหญ่ในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นผู้ประกอบการที2มศี กั ยภาพจากทังใน และ
ต่างประเทศ ซึง2 มีความเป็ นไปได้ ที2จะเปิ ดดําเนินการในศูนย์การค้ าทังสองแห่ง เช่น เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เป็ นต้ น
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ค. สัดส่วนการเช่าพืนที2ของผู้เช่าในโครงการอสังหาริ มพรัพย์เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีการกระจายตัวที2ดี โดย
ไม่มีผ้ เู ช่ารายใดรายหนึง2 เช่าพืนทีม2 ากกว่าร้ อยละ 3 (ยกเว้ นเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์) ดังนัน ในกรณีที2ผ้ เู ช่ารายใดรายหนึง2
ยกเลิกหรื อไม่ตอ่ สัญญาเช่าพืนที2 ผลกระทบจากเหตุดงั กล่าวไม่นา่ จะมีนยั สําคัญต่ออัตราการเช่าพืนที2 (Occupancy
Rate)
ง. ในปั จจุบนั ยังมีผ้ รู อเช่าพืนที2ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังนันในกรณี
ที2ผ้ เู ช่ารายใดรายหนึง2 ยกเลิกหรื อไม่ตอ่ สัญญาเช่าพืนที2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นา่ จะสามารถหาผู้เช่าทดแทนได้ ใน
ระยะเวลาอันสัน
ความเสีย2 งจากการเปลีย2 นแปลงของมาตรฐานทางบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่
หรื อมีการปรับปรุง
มาตรฐานทางบัญชี เนือหาสาระที2จะมีการเปลีย2 นแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่อาจคาดหมายได้ ผู้จดั การกองทุนรวมไม่
สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลีย2 นแปลงดังกล่าวได้ อีกทังไม่สามารถประกันได้ วา่ การเปลีย2 นแปลงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความเสีย2 งหากมีการเปลีย2 นแปลงของกฎหมายทีเ2 กี2ยวข้ องในอนาคต
ในอนาคตอาจมีการแก้ ไขและเพิม2 เติมกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
คําสัง2 ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที2มีอาํ นาจตามกฎหมายในอนาคต ซึง2 เป็ นเหตุการณ์ที2ไม่อาจคาดการณ์ได้ การ
เปลีย2 นแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินการของกองทุนรวมและมูลค่าของหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง2 ให้ เลิกกองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิด
ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรื อในกรณีที2กองทุนรวมได้ รับอนุมตั จิ าก สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์เพิ2มเติมต่อไปได้ หรื อให้ สามารถแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์เพื2อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ตามกฎหมายทีเ2 กี2ยวข้ องได้ กองทุนรวมและบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตกลงที2จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที2
ร่วมกันเพือ2 ทําให้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ มีอายุตอ่ เนื2องต่อไปได้ เท่าทีไ2 ม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง2 ของหน่วยลงใดๆ ของรัฐทีม2 ี
ผลใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน เช่น การจัดตังหรื อจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที2ที2กองทุนรวมมีอยูต่ ามสัญญา ทังนี
หากมีการจัดตังหรื อจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที2ที2กองทุนรวมมีอยูต่ ามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที2เช่าดังกล่าว
กองทุนรวมอาจมีสทิ ธิที2จะได้ รับค่าตอบแทนในการโอนสิทธิจากผู้รับโอน และสามารถนําเงินมาชําระคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ ถึงแม้ วา่ จะไม่เท่ากับจํานวนทีก2 องทุนรวมคาดว่าจะได้ รับในฐานะผู้เช่าของสัญญาเช่าทรัพย์สนิ ที2เช่าตลอดอายุ
ของการเช่าก็ตาม อย่างไรก็ดี หากในท้ ายที2สดุ แล้ ว กองทุนรวม และ/หรื อบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไม่
สามารถจัดตังหรื อจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที2ที2กองทุนรวมมีอยูต่ ามสัญญาได้ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ ก็อาจจะ
สินสุดลงโดยผลของกฎหมาย และกองทุนรวมอาจจะไม่ได้ รับเงินคืนจากสัญญาเช่าทรัพย์สนิ แต่อย่างใด
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ความเสีย2 งเรื2 องความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมนันจะถูกกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนันขึนอยู่
กับปั จจัยต่างๆ
เช่น
สภาวะเศรษฐกิจทังในและต่างประเทศ
ความสามารถในการบริ หารจัดการของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน การแข่งขันจากศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงานอื2น การเปลีย2 นแปลงมาตรฐานทางการบัญชี การเปลีย2 นแปลงของข้ อบังคับและกฎหมายทีเ2 กี2ยวข้ องกับ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ความเสีย2 งจากเงินชดเชยที2ได้ จากการทําประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ ไม่ครบตามค่าเสียหายที2เกิดขึนจริ ง
กองทุนรวมอาจได้ รับความเสียหายทางการเงินเนื2องจากเงินชดเชยที2ได้ จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ ไม่
ทังหมด และความเสีย2 งบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกันภัยคุ้มครองได้ ในกรณีที2เกิดความเสียหายในส่วนที2ไม่ได้ รบั
ความคุ้มครองหรื อความเสียหายดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าวงเงินประกัน
หรื อกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้
ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม2 มากขึน ทําให้ รายได้ ในอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั เป็ น
ตามประมาณการ
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ ทาํ การประกันภัยเพื2อคุ้มครองอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมประเภทต่างๆ โดยได้ มีการ
พิจารณาให้ มคี วามเพียงพอและเหมาะสมตาม ลักษณะของการดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน และลักษณะ
ของการบริ หารกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยที2พงึ กระทํา
นอกจากนันเงินที2ได้ จากการประกันภัย
อสังหาริ มทรัพย์ที2กองทุนรวมเช่า
มีหน้ าที2ต้องนําไปใช้ ซอ่ มแซมความเสียหายของอสังหาริ มทรัพย์เพื2อให้ อยูใ่ นสภาพที2
สามารถส่งคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ ตามสภาพเดิม
ความเสีย2 งที2อาจเกิดขึนจากการกู้ยืมเงิน
ในกรณีที2กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยมื เงิน
กองทุนรวมอาจมีความเสีย2 งที2เกิดขึนจากการกู้ยมื เงินดังกล่าว
เนื2องจากอัตราดอกเบียอาจมีการเปลีย2 นแปลงสูงขึนตามภาวะตลาดโดยรวม นอกจากนีกองทุนรวมต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที2ได้ รับจากการดําเนินงานของกองทุนรวมต่อปี ดังนันกองทุนรวมอาจมี
ความเสีย2 งที2จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงอาจส่งผลให้ กองทุนรวมมีกระแสเงินสด
ไม่เพียงพอต่อการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบียของเงินกู้ยืมจํานวนดังกล่าวได้ ซึง2 อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
กองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี ในการดําเนินการใดๆ เพื2อประโยชน์ใน
การชําระคืนเงินกู้ยืมรวมถึงอัตราดอกเบีย เช่น การจัดให้ มีการป้องกันความเสีย2 งจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย โดย
กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ความเสีย2 งจากการถูกเวนคืน
ทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมลงทุนอาจมีความเสีย2 งที2จะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลาใดๆ ระหว่างระยะเวลาที2
กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึง2 ค่าชดเชยใดๆ ที2กองทุนรวมจะได้ รับเพือ2 ชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืน
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ดังกล่าว อาจเป็ นจํานวนที2ตาํ2 กว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net Asset Value) ดังนันผู้ถือหน่วยลงทุน
จึงมีความเสีย2 งที2จะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ ที2กองทุนรวมลงทุนตามทีได้ ประมาณการไว้
ความเสีย2 งทางการเมือง
แม้ วา่ ในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ2มเข้ าสูส่ ถานการณ์ที2ดีขนึ
แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรื อความขัดแย้ งทาง
การเมืองเกิดขึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง2 อาจจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทังนี จึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ สภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลีย2 นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซือF หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
1. ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือF หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุน
ไม่มี
1.4 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
เรี ยกเก็บตามที2ได้ เกิดขึนจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที2โอนเข้ า
บัญชีนนๆ
ั
1.5 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที2โอน
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม2 ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื2นใดใน
ทํานองเดียวกัน)
1.6 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ
ลงทุน
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม2 ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื2นใดใน
ทํานองเดียวกัน)
2. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ NAV
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV
2.4 ค่าธรรมเนียมที2ปรึกษาของกองทุนรวม
ไม่มี
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน:
คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที2รับประกันการจัด
สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
จําหน่าย
และสําหรับการเสนอขายเพิม2 เติม เพื2อเพิ2มเงินทุน
ของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป
2.6 ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสินปี
ส่งเสริ มการขาย
บัญชีก่อนหน้ า ทังนี ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจะ
กําหนดให้ ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้ านบาท)
2.7 ค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทุนรวม
50,000 บาท
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม2 ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื2นใดใน
ทํานองเดียวกัน)
2.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี
ตามอัตราที2กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
2.9 ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื2นๆ รวมทังที2ปรึกษา
ตามอัตราที2กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
อื2นๆ เช่น ค่าที2ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ
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ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
2.10 ค่านายหน้ า (Commission) ในการหาผู้เช่า
คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนันๆ
ศูนย์การค้ า
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
0.5 เดือน
2) ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 4 อัตราขึนอยู่
กับอายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
0.5 เดือน
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุ ตังแต่ 1 ปี ขึนไปแต่ไม่ถึง
1.0 เดือน
3 ปี
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป
1.5 เดือน
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้เช่าได้
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที2ได้ รับจากผู้เช่า
ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
2.11 ค่านายหน้ า (Commission) ในการจัดหาผู้เช่า
คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนันๆ
อาคารสํานักงาน
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
0.5 เดือน
2) ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 3 อัตราขึนอยู่
กับอายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
0.5 เดือน
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป
1.0 เดือน
- ผู้เช่าที2ทาํ สัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้เช่าได้
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที2ได้ รับจากผู้เช่า
ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
2.12 ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทุน อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของรายได้ คา่ เช่าสุทธิของกองทุนรวม
รวม
รายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทงหมดก่
ั
อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ
ที กองทุนรวมได้รับตามสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การ รวมถึ ง
รายได้ทีได้รับจากพื นที ส่งเสริ มการขาย (Promotion Area)
ผลตอบแทน หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที เกี ยวข้องกับการประกอบ
กิ จการศูนย์ การค้าของกองทุนรวม ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
โดยไม่ รวมเงิ นชดเชย เงิ นทดรองจ่ าย (Reimbursement) เช่ น
เงิ นเฉลี ยค่าภาษี โรงเรื อน ส่วนเฉลี ยค่าเบี ยประกันที ได้รับจากผู้
เช่าหรื อผูเ้ ช่าช่วง แล้วหักด้วยอัตราส่วนลดค่าเช่า
2.13 ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ไม่เกินร้ อยละ 0.30 ต่อปี ของ NAV ซึง2 คํานวณ ณ วันทําการ
สุดท้ ายของเดือน
2.14 ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื2อสร้ างแรงจูงใจในการ
ไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สทุ ธิจากอสังหาริ มทรัพย์
บริ หาร (Incentive Fee)
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ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
รายได้สุทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income)
หมายถึ ง รายได้ทงหมดที
ั
กองทุนรวมได้รับจากอสังหาริ มทรัพย์
หัก ด้ว ยต้น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยทังหมดที เกิ ด ขึ นจากการจัด หา
ผลประโยชน์ อ สัง หาริ มทรัพ ย์ ทังนี ไม่ ร วมค่ า ตอบแทนและ
ค่ า ใช้ จ่ ายของกองทุ น รวม เช่ น ค่ าตอบแทนผู้ บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในข้อ 2.10 2.11 2.12 และค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2.15 ค่าธรรมเนียมการซือและขายอสังหาริ มทรัพย์ของ ร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที2กองทุนรวมมีการลงทุน
กองทุนรวม
เพิ2ม และได้ รับในอัตราร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทุนรวม
2.16 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้ านการปรับปรุง ร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าต้ นทุนในการปรับปรุงและ/หรื อพัฒนา
และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ทังหมดของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมที2มีการปรับปรุงและ/
หรื อพัฒนา
2.17 ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
ตามอัตราที2กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว
2.18 ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
ตามทีจ2 ่ายจริ ง
นายหน้ าทีเ2 กี2ยวกับการซือขายหลักทรัพย์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์
2.19 ค่าเบียประกัน
ตามทีจ2 ่ายจริ ง
2.20 ค่าใช้ จา่ ยอื2นๆที2ระบุในโครงการ
ตามอัตราที2ระบุในโครงการ
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นอัตราที ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ และ/หรื อ ภาษี อืนใดใน
ทํ านองเดี ยวกัน (ถ้ามี )
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ภาคผนวก ก: สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม แอรพอรต

ภาคผนวก ข: รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได
สุทธิของอสังหาริมทรัพยตามสมมติฐาน

ภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis)

