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เช่ า แล้ ว แต่ก รณี ตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน.
25/2552 และหมายความรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี 2
(1) คูส่ มรสและบุตรที)ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึ
2 )งถื อ
หุ้ นหรื อ เป็ นหุ้ นส่ ว นในนิ ติ บุ ค คลดัง กล่ า วไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจํ านวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดหรื
2
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
2
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กองทุนรวมที)บริ ษัทจัดการจัดตังขึ
2 2นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื)อนําเงินที)ได้
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังประกาศอื
2
)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง
การดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที)ดีและพร้ อม
ที)จะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมทัง2 การบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที) ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ
กฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ องกําหนด
การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุ น รวมเพื) อ วัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมู ล ต่ อ
ประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ)งต้ องมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ข้ อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สนิ เงื)อนไขและข้ อจํากัดทาง
กฎหมาย ข้ อจํากัดอื)นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ใน
ปั จจุบัน และรายละเอียดอื)นที)เกี) ยวข้ องรวมทัง2 การสํารวจทรั พย์ สินตาม
สภาพที) เ ป็ นอยู่ต ามประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน.
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การสอบทานการประเมินค่ า

หมายถึง

กําไรสุทธิท# ีปรับปรุ งแล้ ว

หมายถึง

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง
หมายถึง

โครงการ
จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง
หมายถึง

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

เซ็นทรัลพัฒนา / CPN
ตลาดหลักทรัพย์
ที#ปรึกษา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง
หมายถึง

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริษัทในเครือ

หมายถึง

บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สนิ

หมายถึง

25/2552
การเสนอความเห็นเกี) ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้ มีการสํารวจทรัพย์สนิ ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552
กําไรสุทธิที)หกั กําไรที)ยงั ไม่เกิดขึ 2น (unrealized gain) จากการประเมินค่า
หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
2 บปรุ งด้ วยรายการอื)นตามแนวทางที)สํานักงาน
กําหนด เพื)อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุม่ บุคคลธรรมดาที)ทําหน้ าที)พิจารณาและลงมติให้ ความเห็นชอบในการ
ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ จัด การทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวมโดยการซื อ2 ให้ เ ช่ า
จําหน่ายโอน หรื อรับโอนซึง) อสังหาริ มทรัพย์
โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จํานวนเงินทุนที)กองทุนระดมทุนได้ และนําไปจดทะเบียนเป็ นกองทรัพย์สิน
ไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้มีกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะ
ลงทุน รวมถึงบุคคลที)เกี)ยวข้ อง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บุคคลที)รับให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี)ยวกับการลงทุน
หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที)ได้ มาจากการลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที)ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การ
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษัทหลักทรั พย์ ที)ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ ประเภท
จัดการกองทุนรวม
บริ ษั ท ที) ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท จัด การ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ บริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรั พ ย์ สิน ที) ปรึ ก ษา หรื อผู้บ ริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ ตัง2 แต่ร้ อยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบุ
2
คคลดังกล่าว หรื อบริ ษัทที)บคุ คล
ดังกล่าวถือหุ้นตังแต่
2 ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
บริ ษัทนัน2
บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ)งเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น ที) อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื) อ ที) ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลัก
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บุคคลที#เกี#ยวข้ อง

หมายถึง

บุคคลที#เกี#ยวข้ องกับบริษัทจัดการ หมายถึง

เพื)อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 และที)ได้ แก้ ไขเพิ)มเติม
บุคคลที)เกี)ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. ที) สน. 29/2549 เรื) อง การกระทําที)อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที) 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม
บุคคลที)เกี)ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการตามประกาศ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 เรื) อง
หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการจัดตังและจั
2
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที) 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม
(ก) บุคคลที) มิ ใช่ หน่วยงานของรั ฐซึ)งถื อหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ) ง
ดังต่อไปนี 2
1.

2.

บุคคลในวงจํากัด

หมายถึง

บุคคลที)ถือหุ้นของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อยละห้ าของ
จํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทัง2 หมดของบริ ษัทจัดการกองทุน
รวม
บุคคลที)ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้ อยละ
สามสิบของจํ านวนหุ้นที) จํ าหน่ ายได้ แล้ วทัง2 หมดหรื อจํ านวน
หุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้ นแต่บุคคลตาม 1. เป็ นบริ ษัทที)
จัดตังในต่
2 างประเทศ

(ข)

นิติบุคคลที)บริ ษัทจัดการกองทุนรวมถื อหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิ ติ
บุคคลดังกล่าวเกินร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
หรื อจํานวนหุ้นส่วน

(ค)

นิ ติ บุคคลที) มี บุคคลที) ถื อหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนเกิ นร้ อยละห้ าสิบของ
จํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
2
อจํานวนหุ้นส่วนของนิติบคุ คล
ดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้ อยละห้ าสิบของ
จํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
2
ษัทจัดการกองทุนรวมด้ วย

(ง)

กรรมการ ผู้จดั การ พนักงานระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ 2นไปของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม รวมทังบุ
2 คคลที)มีตําแหน่งซึ)งมีอํานาจหน้ าที)เช่นเดียวกับ
บุคคลดังกล่าว

(จ)

ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนัน2

(ฉ)

นิติบคุ คลที)บคุ คลตาม (ง) หรื อ (จ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกิน
ร้ อยละสามสิบของจํ านวนหุ้นที)จํ าหน่ายได้ แล้ วทัง2 หมดหรื อจํ านวน
หุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน2

ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ)งไม่ใช่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมนี 2 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที# สน. 25/2552

หมายถึง

ผู้จองซือ; ทั#วไป

หมายถึง

ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที)เกี) ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที)เกี)ยวข้ องบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับ
บริ ษั ท จัด การตามประกาศ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 เรื) อ ง หลัก เกณฑ์
เงื)อนไข และวิธีการจัดตังและจั
2
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที) 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม
(ก) บุคคลที)มิใ ช่หน่ว ยงานของรั ฐซึ)งถื อหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ)ง
ดังต่อไปนี 2
1. บุคคลที)ถือ หุ้นของบริ ษัทจัด การกองทุนรวมเกิ นร้ อยละห้ าของ
จํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
2
ษัทจัดการกองทุนรวม
2. บุคคลที)ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกิ นร้ อยละ
สามสิ บ ของจํ า นวนหุ้น ที) จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว ทัง2 หมดหรื อ จํ า นวน
หุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว เว้ นแต่บุคคลตาม 1. เป็ นบริ ษัทที)
จัดตังในต่
2 างประเทศ
(ข) นิติบุคคลที)บริ ษัทจัดการกองทุนรวมถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลดัง กล่า วเกิ นร้ อยละสิบของจํ านวนหุ้นหรื อจํ า นวนหุ้นส่วนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
(ค) นิติ บุค คลที) มี บุค คลที) ถื อหุ้นหรื อเป็ นหุ้น ส่ว นเกิ นร้ อยละห้ า สิบของ
จํานวนหุ้นหรื อจํานวนหุ้นส่วนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของนิ
2
ติบคุ คล
ดังกล่าว เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเกิ นร้ อยละห้ าสิบ
ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
2
ษัทจัดการกองทุนรวม
ด้ วย
(ง) กรรมการ ผู้จัด การ พนัก งานระดับ ผู้จัด การฝ่ ายขึน2 ไปของบริ ษั ท
จัด การกองทุ น รวม รวมทัง2 บุค คลที) มี ตํ า แหน่ ง ซึ) ง มี อํ า นาจหน้ า ที)
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว
(จ) ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมนัน2
(ฉ) นิติบคุ คลที)บคุ คลตาม (ง) หรื อ (จ) ถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนรวมกันเกิน
ร้ อยละสามสิบของจํ านวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
2
อจํ านวน
หุ้นส่วนของนิติบคุ คลนัน2
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 เรื) อง หลักเกณฑ์
เงื)อนไข และวิธีการจัดตังและจั
2
ดการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และที)ได้ แก้ ไขเพิ)มเติม
ผู้ลงทุนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการทัว) ไปตามที)ระบุไว้ ในโครงการ และ
มิใช่บคุ คลดังต่อไปนี 2
1. ผู้จองซื 2อพิเศษ และ
2. เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที)
กองทุนรวมจะลงทุนและ
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ผู้จองซือ; ประเภทกองทุน

หมายถึง

ผู้จองซือ; พิเศษ

หมายถึง

3. ผู้จองซื 2อประเภทกองทุน
บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี ต2 ามรายละเอี ย ดที) กํ า หนดในประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที) สน. 25/2552
1. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
2. กองทุนสํารองเลี 2ยงชีพ
3. กองทุนประกันสังคม
4. กองทุน รวมที)จัด ตัง2 ขึน2 ตามกฎหมายว่าด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ซึ)งเป็ นกองทุนรวมที)เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ น
การทัว) ไป
ผู้ลงทุนที)หนังสือชี 2ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้ แยกต่างหากจากผู้จองซื 2อทัว) ไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 ทังนี
2 2 ผู้จอง
ซื 2อพิเศษให้ หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี 2
(ก) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) กจ. 9/2555
เรื) อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ แต่ไม่
รวมถึงผู้ลงทุนตามข้ อ 2(10) (18) (22) (23) (24) (25) และ (26) แห่ง
ประกาศดังกล่า ว (“ผู้ลงทุน สถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที) กจ. 9/2555 ที) ใ ช้ กั บ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต าม
ความหมายนี 2 ได้ แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. ธนาคารที)มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
2 2น
4. บริ ษัทเงินทุน
5. บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริ ษัทหลักทรัพย์
7. บริ ษัทประกันวินาศภัย
8. บริ ษัทประกันชีวิต
9. กองทุนรวม
10.กองทุนสํารองเลี 2ยงชีพ
11.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
12.กองทุนประกันสังคม
13.กองทุนการออมแห่งชาติ
14.กองทุนเพื)อการฟื น2 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
15.ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ2 ขายล่ว งหน้ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สัญญาซื 2อขายล่วงหน้ า
16.ผู้ประกอบธุรกิจการซื 2อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื 2อ
ขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
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ผู้จัดการกองทุน

หมายถึง

ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผู้จัดจําหน่ าย

หมายถึง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง

17.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
18.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19.นิติบคุ คลประเภทบรรษัท)
(ข) กองทุนส่วนบุคคลซึ)งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุน
ตาม (ก) หรื อ (ค) ถึง (ญ)
(ค) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
หรื อนิติบคุ คลอื)นที)มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
2 2น
(ง) สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื)อสาธารณะประโยชน์
(จ) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์
(ฉ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที)ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(ช) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที)จดั ตังขึ
2 2น
ตามกฎหมายต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ น
การ ทัว) ไป
(ซ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง) มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี 2
1. ผู้ ลงทุ น สถาบั น ตาม (ก) แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท
เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ กองทุน รวม ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื อ2 ขาย
ล่ว งหน้ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสัญ ญาซื อ2 ขายล่ว งหน้ า และผู้
ประกอบธุรกิจการซือ2 ขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซือ2
ขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
2. ผู้ลงทุนตาม (ค)
3. กองทุนส่วนบุคคลที)เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม 1.
หรื อ 2.
(ฌ) นิติบคุ คลซึ)งมีผ้ ูลงทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ
75 ของจํานวนหุ้นที)มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
2
(ญ) ผู้ลงทุนอื)นใดตามที)สาํ นักงานกําหนด
ผู้ที)ทําหน้ าที)ตดั สินใจหรื อจําหน่ายไปซึ)งหลักทรั พย์ ทรัพย์สินอื)นใดที)มิใช่
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื)น
ผู้ที)ทําหน้ าที)ตดั สินใจลงทุน หรื อจําหน่ายไปซึง) อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน.
25/2552
ผู้ที) ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทการจัด จํ า หน่า ย
หลักทรัพย์ และผู้ที)ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที)เป็ นหน่วยลงทุน
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
นิติบุคคลที) ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัด การให้ ทํา หน้ าที)ในการบริ หาร
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ผู้ลงทุนต่ างด้ าว

หมายถึง

ผู้ลงทุนประเภทที# 1
ผู้ลงทุนประเภทที# 2

หมายถึง
หมายถึง

ผู้ลงทุนรายใหญ่

หมายถึง

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

หมายถึง

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รายได้ ประจํา

หมายถึง

รายละเอียดโครงการ
วันทําการ
วันที#กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครัง; แรก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สํานักงาน หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษัทจัดการ ซึ)งมี คุณสมบัติและไม่มี
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที) ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ กฎหมายอื) น ใดที)
เกี)ยวข้ องกําหนด
ผู้ลงทุนที)เป็ นคนต่างด้ าวและนิติบุคคลที)มีสิทธิในที)ดินเสมือนคนต่างด้ าว
ตามประมวลกฎหมายที)ดินหรื อกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด แล้ วแต่กรณี
เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรื อเจ้ าของสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
นักลงทุนทัว) ไปนอกจากผู้ลงทุนประเภทที) 1 ได้ แก่ บุคคลธรรมดา นิติบคุ คล
ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทประกันภัย บริ ษัท
ประกันชีวิต เป็ นต้ น
ผู้ลงทุนที)บริ ษัทจัดการเห็นว่าการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กองทุน
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที)บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที)ขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ)งเป็ นผู้สอบบัญชีที)อยู่ในบัญชีรายชื)อที)ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที)ได้ แก้ ไขเพิ)มเติม
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนหักด้ วยหนี 2สิน ซึง) คํานวณตามวิธีการที)กําหนดไว้
ในโครงการ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
เมื)อสิ 2นวันทําการที)คํานวณ
รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ)งระบุรายละเอียดต่างๆ เกี)ยวกับ
การประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผ้ ูประเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
บริ ษั ท ประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น และผู้ป ระเมิ น หลัก เพื) อ วัต ถุป ระสงค์
สาธารณะ พ.ศ. 2552 เป็ นผู้ลงลายมือชื)อในรายงานดังกล่าวตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552
รายได้ ที)เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติประจําที)กองทุนรวมได้ รับเนื)องจากการให้
บุคคลอื)นใช้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริ การ เป็ นต้ น
และให้ หมายความรวมถึงดอกเบี 2ยของรายได้ ดงั กล่าวด้ วย
รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
วันเปิ ดทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ
วันที)กองทุนรวมได้ จดทะเบียนการซื 2อ และ/หรื อสิทธิ การเช่าทรัพย์สินและ
รับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อในทรัพย์สินที)กองทุนรวมลงทุนครัง2 แรกโดยชอบ
ด้ วยกฎหมายเสร็ จสมบูรณ์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หน่ วยลงทุน
หมายถึง
หนังสือชีช; วน
หมายถึง
อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล หมายถึง
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล หมายถึง
พลาซา ปิ# นเกล้ า

อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล หมายถึง
พลาซา พระราม 2

อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล หมายถึง
พลาซา รัชดา-พระราม 3
อสังหาริมทรัพย์ โครงการเดิม

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หนังสือชี 2ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
1. สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) และ
2. สิทธิการเช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื)นที)
เกี)ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ
3. สิ ท ธิ การเช่ า ที) ดิ น ที) เ ป็ นที) ตั ง2 ของอาคารศู น ย์ ก ารค้ า อาคาร
อเนกประสงค์ ที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการ
และทางเข้ าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ)งเป็ นบริ ษัท
ย่อยที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99
ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
2
ษัท
1. สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร และ
อาคารสํานักงาน จํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
2
รวมทังที
2 )จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพื 2นที)อาคารศูนย์ การค้ า
และพื 2นที)อาคารสํานักงานที)กองทุนรวมจะลงทุน) และ
2. สิทธิการเช่า และ/หรื อ รับโอนกรรมสิทธิ_ในงานระบบและทรัพย์สินอื)น
ที)เกี)ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า และ
3. สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที) ดิ น ที) เ ป็ นที) ตัง2 ของอาคารศู น ย์ ก ารค้ า อาคาร
สํานักงาน ที)จอดรถยนต์ รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก
ของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ) นเกล้ าดังกล่าวจากบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน)
1. สิท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที) ดิ น ซึ)ง เป็ นที) ตัง2 ของอาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 และ
2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วน
พร้ อมอาคารจอดรถ และ
3. งานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ 2าเสียและสิ)งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
1. สิทธิการเช่าที)ดิน และ
2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และ
พื 2นที)จอดรถในอาคาร จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนครัง2 แรก และลงทุนเพิ)มเติมครัง2
ที) 1 ซึง) ได้ แก่
1. อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
2. อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
3. อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ชื#อบริษัทจัดการ
ที#อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ คพลาซ่า อาคาร 3 ชัน2 21 – 22
เลขที) 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
0-2949-1500
0-2949-1505

1. ชื#อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1
ชื#อโครงการ (ไทย)
:
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.2
ชื#อโครงการ (อังกฤษ)
:
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund
1.3
ชื#อย่ อ
:
CPNRF
1.4
ประเภทโครงการ
:
กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซือ2
คื น หน่ ว ยลงทุน โดยบริ ษั ท จัด การจะยื) น คํ า ขอต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื)อขอให้ รับหน่วยลงทุนที)เสนอ
ขายในการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนครัง2 ที) 2 นี 2เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากวันจดทะเบียนเพิ)ม
เงินทุนจดทะเบียนครัง2 ที) 2
1.5
ลักษณะโครงการ
:
ระบุเฉพาะเจาะจง
1.6
ประเภทการลงทุน
:
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
1.7
อายุโครงการ
:
ไม่กําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนื)องจากกองทุนรวม
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุน
รวม”) ได้ ลงทุนในสิทธิ การเช่าซึ)งมีกําหนดระยะเวลา จึงมี
โอกาสที) ก องทุ น รวมจะมี อ ายุ เ ท่ า กั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที) ค ง
เหลืออยู่ ในกรณีที)ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที)ทําให้ สญ
ั ญาเช่าถูก
ยกเลิกหรื อเพิกถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า สิทธิ
การเช่าที)มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบ
กําหนดในวันที) 15 สิงหาคม พ.ศ. 2638
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที#ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที#เสนอ
ขาย และมูลค่ าขัน; ตํ#าในการจองซือ;
2.1
จํานวนเงินทุนของโครงการ
:
ไม่ เกิน 25,552,390,974 บาท
- จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครัง2 แรก
:
10,915,000,000 บาท
- จํานวนเงินทุนในการเพิ)มทุนครัง2 ที) 1
:
4,848,957,630 บาท
- จํานวนเงินทุนในการเพิ)มทุนครัง2 ที) 2
:
ไม่เกิน 9,788,433,344 บาท1
2.2
มูลค่ าที#ตราไว้ ต่อหน่ วยลงทุน
:
10.00 บาท
2.3
จํานวนหน่ วยลงทุน
:
ไม่ เกิน 2,212,476,700 หน่ วย
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง2 แรก
:
1,091,500,000 หน่วย
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิม) ทุนครัง2 ที) 1
:
544,826,700 หน่วย
- จํานวนหน่วยลงทุนในการเพิม) ทุนครัง2 ที) 2
:
576,150,000 หน่วย1
2.4
ประเภทหน่ วยลงทุน
:
ระบุช# ือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
2.5
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับการเสนอขายครังแรก
- ราคาจองซื 2อหน่วยลงทุน
:
10.00 บาท
- จํานวนหน่วยขันตํ
2 า) ของการจองซื 2อ
:
50,000 บาท หรื อ 5,000 หน่วย และเพิ)ม
เป็ นพหุคูณ ของ 1,000 บาท หรื อ 100
หน่วย
สําหรับการเพิมเงิ นทุนจดทะเบียนครังที 1
- ราคาจองซื 2อหน่วยลงทุน
:
8.90 บาท
- จํานวนหน่วยขันตํ
2 า) ของการจองซื 2อ
:
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม:
อัตราส่วนการเสนอขาย 1 หน่วยลงทุนเดิม
ต่อ 0.2505 หน่วยลงทุนใหม่
สําหรับบุคคลในวงจํากัด:
ไม่ตํ) า กว่ า 5,000 หน่ว ย และเพิ) ม เป็ น
พหุคณ
ู ของ 100 หน่วย
สําหรับประชาชนผู้ลงทุนทัว) ไป:
ไม่ตํ) า กว่ า 5,000 หน่ว ย และเพิ) ม เป็ น
พหุคณ
ู ของ 100 หน่วย

หมายเหตุ:
1
เมื)อวันที) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที)ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง2 ที) 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการดําเนินการต่างๆ ซึ)งรวมถึงการ
เพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมจํานวนไม่เกิ น
800,000,000 หน่วย เพื)อลงทุนเพิ)มเติมในอสังหาริ มทรั พย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตลอดจนอนุมัติการจัดสรรหน่วย
ลงทุนที)ออกและเสนอขายเพิ)มเติม และการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื)อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 รวมถึง
การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ ในโครงการจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นปั จจุบนั
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สําหรับการเพิมเงิ นทุนจดทะเบียนครังที 2
- ราคาจองซื 2อหน่วยลงทุน

:

- จํานวนหน่วยขันตํ
2 า) ของการจองซื 2อ

:

ระหว่ า งราคา 14.00 บาทต่ อ หน่ ว ย ถึ ง
ราคา 19.00 บาทต่อหน่วย
ทัง2 นี 2 ราคาเสนอขายสุ ด ท้ ายให้ เป็ นไป
ตามที)บริ ษัทจัดการได้ แจ้ งให้ ทราบต่อไป
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม:
อัตราส่วนการเสนอขาย 1 หน่วยลงทุนเดิม
ต่อ 0.3521 หน่วยลงทุนใหม่
และเป็ นไปตามรายละเอียดในข้ อ 22 การ
เสนอขายหน่วยลงทุน

จํานวนเงินทุนของโครงการในการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนครัง2 ที) 2 จะขึ 2นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายซึ)งบริ ษัทจัดการจะ
กําหนดให้ สะท้ อนมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที)เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น ราคาซื 2อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที)มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ)มเติม มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที)ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน สภาวะตลาดโดยรวม ปริ มาณความ
สนใจของผู้ลงทุน ผลตอบแทนที)กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
2 2บริ ษัทจัดการจะกําหนด
ราคาเสนอขายสุดท้ ายและจะประกาศผ่านเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ราคาเสนอขายสุดท้ าย”) ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื)อระดมเงินจากนักลงทุนทัว) ไป ทังที
2 )เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่
2
างประเทศ ซึ)งกองทุนรวมจะ
นําเงินที)ได้ จากการระดมทุนไปซื 2อ เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ_
และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ที)กองทุนรวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้
ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี)ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื)นๆ และ/หรื อดําเนินการอื)นใดที)เกี)ยวข้ องและจําเป็ นเพื)อ
ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื)อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื)น และ/หรื อหลักทรัพย์อื)น และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื)นใด
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1

ภาพรวมของกองทุนรวม
ตังแต่
2 ได้ รับการอนุมตั ิจดั ตังและจั
2
ดการในปี พ.ศ. 2548 กองทุนรวมได้ ม่งุ เน้ นการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที) มี คุณภาพสูง โดยเฉพาะทรั พ ย์ สิน ประเภทศูน ย์ การค้ า และได้ มุ่ง เน้ น การจัด หา
ผลประโยชน์ในรูปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ โดยกองทุนรวมมุ่งหวังที)จะสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
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ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื)องในระยะยาว อีกทังกองทุ
2
นรวมมีจดุ มุง่ หมายที)จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ)มเติม
เพื)อการเติบโตอย่างต่อเนื)องของฐานรายได้ ของกองทุนรวมและเป็ นการกระจายความเสี)ยงผ่านการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลายโครงการในทําเลที)แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ จากการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 แรกในปี
พ.ศ. 2552 และการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 นี 2 (“การลงทุนเพิ#มเติมครัง; ที# 2”)
3.2.2

การเพิ#มเงินทุนเพื#อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ#มเติมครัง; ที# 2
กองทุนรวมจะนําเงินที)ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนครัง2 ที) 2 และหรื อ
เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) เงินที)กองทุนรวมอาจกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
ประเทศจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากการเพิ)มเงินทุนจด
ทะเบียนครัง2 ที) 2 หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวเนื)องกับการเพิ)มทุนและการลงทุนเพิ)มเติม เพื)อ
ลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติม ซึ)งได้ แก่ อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(1)

ข้ อมูลทั#วไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที)มีความทันสมัยแห่ง
หนึ)งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ประกอบด้ วยร้ านค้ าปลีกกว่า 500 ร้ าน โดย
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ เริ) มเปิ ดดําเนินการมาตังแต่
2 ปี พ.ศ. 2536 และ
เริ) มดําเนินการภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตังแต่
2 เดือน
มีนาคม ปี พ.ศ. 2539
(1.1)

ที#ตัง; โครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
2 ่เลขที) 2 ถนนมหิดล 252-252/1
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ซึ)งถนนมหิดลเป็ น
ถนนสายหลักแห่งหนึง) ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี 2 โครงการศูนย์การค้ าดังกล่าว
ยังอยูใ่ กล้ ทา่ อากาศยานเชียงใหม่

ที#มา: บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด
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(1.2)

ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประกอบไปด้ วยอาคารศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สูง 5 ชัน2 พร้ อมชัน2 ใต้ ดิน 1 ชัน2 และอาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) สูง 3 ชัน2 รวมถึงที)จอดรถยนต์ภายในและ
ภายนอกอาคาร ตังอยู
2 ่บนที)ดินประมาณ 91 ไร่ โดยในปั จจุบนั โครงการเซ็นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีพื 2นที)ใช้ สอยจํานวนรวมประมาณ 174,574 ตาราง
เมตร (ไม่รวมพื 2นที)จอดรถภายนอกอาคาร)
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประกอบด้ วย
ลิฟท์จํานวน 11 ชุด โดยแบ่งเป็ นลิฟท์สาํ หรับโดยสารจํานวน 6 ชุด และลิฟท์สําหรับ
ขนของจํานวน 5 ชุด บันไดเลือ) น 30 ชุด พร้ อมระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบสปริ ง
เกอร์ ในอาคาร

(1.3)

รูปแบบการบริหารงาน
ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึง) เป็ นบริ ษัท
ย่อยที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9 ของจํานวนหุ้น
ที) จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว ทัง2 หมดของบริ ษั ท เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ_ ที) ดิ น และอาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยที) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ทําหน้ าที)เป็ นผู้บริ หารโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(1.4)

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
(ล้ านบาท)
กําไรก่อนค่าเสือ) มราคา ดอกเบี 2ย
และภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (EBITDA)
(ล้ านบาท)
พื 2นที)ให้ เช่าทังหมด
2 (2)
(ตารางเมตร)
อัตราการเช่าพื 2นที)
(ร้ อยละ)

สถานภาพและอัตราการเช่ าพืน; ที# (Occupancy Rate) 3 ปี ย้ อนหลัง และ
สําหรั บงวด 3 เดือน สิน; สุ ด ณ วัน ที# 31 มีน าคม พ.ศ. 2556 (ของทัง;
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

งวด 3 เดือน
สิน; 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)
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อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลีย) (1)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จํานวนผู้เช่าที)หมดอายุสญ
ั ญาใน
แต่ละปี (ราย)
พื 2นที)ที)หมดอายุสญ
ั ญาในแต่ละปี
(ตารางเมตร)

965

1,121

1,290

1,310

152

109

142

24

5,961

3,450

10,378

960

หมายเหตุ:
(1)
อัตราค่าเช่าเฉลี)ยหมายถึงอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที)เกี)ยวเนื)องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2 ไม่รวมถึงผู้เช่าที)ทําสัญญาเช่า
ระยะยาวและได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า และผู้เช่าที)มีอายุสญ
ั ญาเช่าตํ)ากว่า 1 ปี
(2)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
(3)
อัตราการเช่าพื 2นที)ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 ลดลง เพราะมีพื 2นที)บางส่วนอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพื 2นที)

• โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีการเติบโตของรายได้ คา่ เช่าและบริ การอย่าง
ต่อเนื)อง ทัง2 นี 2เป็ นผลมาจากการบริ หารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ให้
สามารถตอบสนองต่อ ความต้ องการของร้ านค้ า และลูก ค้ า โดยการเสริ ม สร้ างความครบถ้ ว นและ
หลากหลายของร้ านค้ า ทําให้ สามารถรักษาอัตราการเช่าพื 2นที)ให้ อยู่ในระดับสูง และสามารถปรับเพิ)ม
อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลีย) ได้ อย่างต่อเนื)อง โดยในงวดไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สามารถสร้ างรายได้ คา่ เช่าและบริ การ เท่ากับ 230.1 ล้ านบาท
• ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 กําไรก่อนค่าเสื)อมราคา ดอกเบี 2ย และภาษี เงินได้ นิติบุคคล
(EBITDA) ของโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีการเติบโตสูงขึ 2น โดยมีสาเหตุ
มาจากการขยายตัวของรายได้ ค่าเช่ า และบริ ก าร และการบริ หารจัด การควบคุม ค่า ใช้ จ่า ยในการ
ดําเนินงาน ส่งผลให้ โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีอตั ราการเติบโตเฉลี)ย
ของกําไรก่อนค่าเสื)อมราคา ดอกเบี 2ย และภาษี เงินได้ นิติบุคคล (EBITDA) ประมาณร้ อยละ 12 ต่อปี
ในช่วงเวลาดังกล่าว
(2)

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนที#กองทุ น
รวมจะเข้ าลงทุน
กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
2 )จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(ตามสัดส่วนการใช้ งานของพื 2นที)อาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที)กองทุนรวมจะ
ลงทุน) (2) เช่าและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ ในงานระบบและทรัพย์สินที)เกี)ยวข้ องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ (3) เช่าที)ดินที)เป็ นที)ตงของอาคารศู
ั2
นย์การค้ า อาคาร
อเนกประสงค์ ที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน)
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าว จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด โดยทรัพย์สินที)กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) - (3) ดังกล่าวรวมเรี ยกว่า “อสังหาริ มทรั พย์
โครงการเซ็ น ทรั ลพลาซา เชีย งใหม่ แอร์ พอร์ ต” โดยกองทุนรวมจะพิ จารณาลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นระยะเวลา 30 ปี ในราคารวม
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ทังสิ
2 2นไม่เกิน 11,568,000,000 บาท ทังนี
2 2 ภายหลังจากที)กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังบริ
2 ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ โครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดทรั พย์สินที)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ดังนี 2
(2.1)

ที#ดิน

กองทุนรวมจะเช่าที)ดินบางส่วนซึง) เป็ นกรรมสิทธิ_ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ที)เป็ น
ที)ตงของอาคารศู
ั2
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื 2นที)
จอดรถยนต์ ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) จากบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํ ากัด ทังหมดประมาณ
2
32 ไร่ 3 งาน 56.85 ตารางวา โดยมี
รายละเอียดของที)ดินที)จะเช่าดังนี 2
โฉนด
เลขที#

เลขที#ดนิ

หน้ า
สํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

3289
3301
3313
58660
58661
110632
110633
110634
110635
15540

350
349
3313
351
352
9
58
59
10
321

88
100
112
5782
5783
10806
10807
10808
10809
1133

สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ

เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รวม

เนือ; ที#ท# ีกองทุน
เนือ; ที#
รวมจะลงทุน
(ไร่ -งาน-ตาราง
(ไร่ -งาน-ตาราง
วา)
วา)
15-3-51
15-0-80.75
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 รวมถึงผู้เช่าพื 2นที)และลูกค้ าของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด เนื)องจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ_ และสิทธิ ใช้
ประโยชน์ร่วมในพื 2นที)บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(2.2)

อาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์
พืน; ที#จอดรถยนต์ ภายในอาคารและงานระบบที#เกี#ยวข้ อง

กองทุนรวมจะเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (บางส่วน) จํานวน 1
อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร พื 2นที)จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร และงานระบบที) เกี) ยวข้ องกับอาคารศูน ย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
- 18 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อาคารอเนกประสงค์ และพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด ทังนี
2 2 งานระบบที)เกี) ยวข้ องกับอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
อาคารอเนกประสงค์ และพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ลิฟท์และบันไดเลือ) น ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม และทรัพย์สนิ อื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง
รายละเอียดพืน; ที#ใช้ สอย(1) ที#กองทุนรวมจะลงทุนเทียบกับพืน; ที#ใช้ สอยของแต่ ละอาคาร
สัดส่ วนพืน; ที#ใช้ สอยที#
พืน; ที#ใช้ สอยที#กองทุน
กองทุนรวมจะลงทุนคิด
รวมจะลงทุน
เทียบพืน; ที#ใช้ สอยของแต่ ละ
โดยประมาณ
อาคารโดยประมาณ ณ วันที#
(ตารางเมตร)
31 มีนาคม พ.ศ. 2556
(ร้ อยละ)

อาคาร

จํานวนชัน;

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

สูง 5 ชัน2 และชันใต้
2 ดิน 1 ชัน2
(สําหรับอาคารศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต) และสูง 3 ชัน2
(สําหรับอาคารอเนกประสงค์)

78,849
(รวมพื 2นที)อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์)

พืน; ที#จอดรถยนต์ ภายใน
สูง 6 ชัน2
อาคาร
(จอดรถยนต์ ได้ ประมาณ
1,094 คัน)
รวมพืน; ที#ใช้ สอย
สัดส่ วนพืน; ที#ใช้ สอยรวมคิดเทียบกับพืน; ที#ใช้ สอยทัง; โครงการ

44,142

67.8
(เทียบกับพื 2นที)ใช้ สอยรวมทัง2
2 อาคาร)

75.7
(เทียบกับพื 2นที)จอดรถภายใน
อาคาร)

122,991
70.5

หมายเหตุ:
(1)
พื 2นที)ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื 2นที)ให้ เช่า พื 2นที)สว่ นกลาง พื 2นที)สว่ นให้ บริ การและพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร

รายละเอียดพืน; ที#ใช้ สอย(1) และพืน; ที#อาคารอเนกประสงค์ รวมถึงพืน; ที#จอดรถยนต์ ภายในอาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีดังต่ อไปนี ;
พืน; ที#โดยประมาณ(5)
รายละเอียด
(ตารางเมตร)
1. พื 2นที)อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และอาคาร
อเนกประสงค์ ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
35,343

• พื 2นที)ให้ เช่า(2)
• พื 2นที)สว่ นกลาง(3)

33,542
9,964

• พื 2นที)สว่ นให้ บริ การ(4)
• รวม
2. พื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 1,094 คัน)
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78,849
44,142

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
พืน; ที#โดยประมาณ(5)
(ตารางเมตร)
122,991

รายละเอียด
รวมพืน; ที#ใช้ สอย

หมายเหตุ:
(1)
พื 2นที)ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื 2นที)ให้ เช่า พื 2นที)สว่ นกลาง พื 2นที)สว่ นให้ บริ การและพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร
(2)
พื 2นที)ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื 2นที)ที)ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2
(3)
พื 2นที)ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื 2นที)ในส่วนที)ผ้ ูเช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริ การในโครงการสามารถใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน ซึ)งรวมถึง
พื 2นที)สว่ นกลางที)สามารถนําออกให้ เช่าและ/หรื อให้ บริ การได้ และพื 2นที)อาคารอเนกประสงค์
(4)
พื 2นที)สว่ นให้ บริ การ (Service Area) หมายถึง พื 2นที)ติดตังงานระบบ
2
เช่น ลิฟท์ บันไดเลื)อน และห้ องเครื) อง เป็ นต้ น
(5)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับ
ผู้เช่ารายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร พื 2นที)ส่วนกลางเฉพาะส่วนที)
กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 32,265 ตารางเมตร พืน2 ที)ส่วนให้ บริ การเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ น
ประมาณ 9,936 ตารางเมตร

ทังนี
2 2 การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าวข้ างต้ นนัน2
ไม่รวมถึงพื 2นที)ดงั นี 2
(2.2.1) พื 2นที)ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)เป็ นพื 2นที)ของห้ างสรรพสินค้ าโร
บินสัน และพื 2นที)ที)ผ้ เู ช่าได้ ทําสัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Lease) และได้ ชําระค่าสิทธิการ
เช่าล่วงหน้ าและพื 2นที)ซงึ) อยูร่ ะหว่างปรับปรุง
(2.2.2) พื 2นที)จอดรถยนต์นอกเหนือจากส่วนที)กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ลักษณะของผู้เช่ าพืน; ที#
ผู้เช่าพื 2นที)ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีรายละเอียดดังนี 2
1. ผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้ านค้ าที)เช่าพื 2นที)ขนาดตังแต่
2 1,000 ตารางเมตรขึ 2นไป หรื อร้ านค้ า
ที)มีการเช่าพื 2นที)ขนาดใหญ่ในโครงการอื)นๆ ของ CPN
2. ผู้เช่ าประเภทร้ านค้ า (Shop Tenants) คือ ร้ านค้ าที)เช่าพื 2นที)ขนาดตํ)ากว่า 1,000 ตารางเมตรซึ)ง
พื 2นที)เช่ามีลกั ษณะเป็ นห้ องถาวร ได้ แก่ ร้ านจําหน่ายสินค้ าและบริ การ ร้ านอาหารและเครื) องดื)มและ
ธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
3. ผู้เช่ าประเภทอื#นๆ คือ ผู้เช่าพื 2นที)อาคารอเนกประสงค์ ร้ านค้ าที)เช่าพื 2นที)ขนาดตํ)ากว่า 1,000 ตาราง
เมตร ที)อยูบ่ นพื 2นที)สว่ นกลาง ซึง) พื 2นที)เช่ามีลกั ษณะเป็ นพื 2นที)เปิ ด เช่น ร้ านจําหน่ายสินค้ าและบริ การที)
เป็ นบูธหรื อรถเข็น ร้ านอาหารและเครื) องดื)มที)เป็ นบูธหรื อรถเข็น ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกมหยอดเหรี ยญ
เป็ นต้ น
4. พืน; ที#ส่งเสริ มการขาย คือ พื 2นที)ในส่วนพื 2นที)ส่วนกลางที)ใช้ สําหรับจัดงานแสดงสินค้ า นิทรรศการ
และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์และการจัดรายการส่งเสริ มการขาย เป็ นต้ น โดย
พื 2นที)ในส่วนนี 2เป็ นพื 2นที)ที)ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ)มเติมนอกเหนือจากพื 2นที)ให้ เช่า
ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีพื 2นที)ให้ เช่ารวมประมาณ 35,343 ตารางเมตร ซึง) มีอตั ราการเช่าพื 2นที)ประมาณ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ร้ อยละ 97.9 และมีจํานวนผู้เช่าทังหมดประมาณ
2
318 ราย (เฉพาะผู้เช่าหลักและร้ านค้ าเท่านัน)
2 ทังนี
2 2
สัญญาการเช่าพื 2นที)สว่ นใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี หากรวมผู้เช่าประเภทอื)นๆ จะมีพื 2นที)เช่ารวมประมาณ
43,793 ตารางเมตร (ผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า พื 2นที)วา่ งและผู้เช่าประเภทอื)นๆ)
รายละเอียดผู้เช่ าพืน; ที#อาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แยกตามประเภทผู้เช่ า ณ วันที# 31
มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีดังต่ อไปนี ;
พืน; ที#โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ประเภทผู้เช่ า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
พื 2นที)วา่ ง
รวมพืน; ที#ให้ เช่ า
ผู้เช่าประเภทอื)นๆ
พื 2นที)สง่ เสริ มการขาย
รวมทัง; หมด
อัตราการเช่าพื 2นที) (1) (ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลีย) (3)(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จํานวนผู้เช่าทังหมด
2 (1)(ราย)

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

สัดส่ วนพืน; ที#คดิ เทียบกับพืน; ที#
ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
22.9
75.0
2.1
100.0
97.9
1,310
318

หมายเหตุ:
(1)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2
(2)
ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พื 2นที)ให้ เช่ารวมพื 2นที)ที)ผ้ ูเช่าประเภทอื)นทําการเช่า มีพื 2นที)รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร คาดว่า
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับผู้เช่า
รายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพื 2นที)ที)ผ้ เู ช่าประเภทอื)นๆ เช่าจะ
เปลี)ยนเป็ นประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทําให้ พื 2นที)ให้ เช่ารวมกับพื 2นที)ที)ผ้ ูเช่าประเภทอื)นทําการเช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนรวม
เป็ นประมาณ 44,172 ตารางเมตร
(3)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที)เกี)ยวเนื)องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2 แต่ไม่รวมผู้เช่าที)ทําสัญญาเช่าระยะ
ยาวและได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าและผู้เช่าที)มีสญ
ั ญาเช่าตํ)ากว่า 1 ปี

ตารางแสดงผลประกอบการย้ อนหลัง (Operating Performance) ของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
งวด 3 เดือน สิน; สุด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ณ วันที# 31 มีนาคม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
(1)
อัตราการเช่าพื 2นที)
99.2
98.0
99.1
97.9(3)
(ร้ อยละ)
อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลีย) (2)
965
1,121
1,290
1,310
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
หมายเหตุ:
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(1)
(2)

(3)

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที)เกี)ยวเนื)องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2 ไม่รวมถึงผู้เช่าที)ทําสัญญาเช่าระยะ
ยาวและได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า และผู้เช่าที)มีอายุสญ
ั ญาเช่าตํา) กว่า 1 ปี
อัตราการเช่าพื 2นที)ที)ลดลงเนื)องจากพื 2นที)เช่าบางส่วนอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงพื 2นที)

• ในช่วงระหว่างวันที) 1 มกราคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต มีอตั ราการเช่าพื 2นที)อยู่ในระดับที)สงู มาอย่างต่อเนื)อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที)โครงการศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีทําเลที)ตงที
ั 2 )ดี สามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที)อาศัยอยูใ่ นเชียงใหม่ และลูกค้ าจาก
จังหวัดใกล้ เคียง ประกอบกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าที)มีความครบครัน (OneStop Shopping Mall) ซึ)งภายในศูนย์ การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ าชัน2 นําทัง2 ที)เป็ นแบรนด์ ชัน2 นําของไทยและ
แบรนด์ชนนํ
ั 2 าจากต่างประเทศ ทําให้ สามารถดึงดูดให้ มีผ้ มู าเข้ าใช้ บริ การเป็ นจํานวนมาก
• ณ สิ 2นไตรมาสที) 1 ของปี พ.ศ. 2556 อัตราการเช่าพื 2นที)ของพื 2นที)ที)กองทุนรวมเข้ าลงทุนลดลงเท่ากับร้ อยละ 97.9 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงพื 2นที)เพื)อรองรับผู้เช่ารายใหม่
• ค่าเช่าพื 2นที)เฉลีย) ของโครงการมีการเติบโตอย่างต่อเนื)อง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีอตั ราการเติบโตเฉลี)ย
สะสมของค่าเช่า (Compound Annual Growth Rate) ประมาณร้ อยละ 16 ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการบริ หาร
จัดการโดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที)มีประสบการณ์ และมีผลการดําเนินงานที)ได้ รับการยอมรับ (Proven Track
Records) ซึง) มุง่ เน้ นให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์การจัดหมวดหมูส่ นิ ค้ า ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริ โภค ตลอดจนปรับปรุ งและเปลี)ยนแปลงพื 2นที)ร้านค้ า เพื)อรองรับการจัดหาผู้เช่า ซึ)งรวมทังผู
2 ้ ค้าปลีกท้ องถิ)น และ
ผู้ค้าปลีกต่างชาติรายใหม่ทําให้ สามารถปรับเพิ)มขึ 2นของอัตราค่าเช่าพื 2นที)ได้ อย่างต่อเนื)องในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555
• ภายหลังจากที)กองทุนรวมลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายของทรัพย์สินจะเปลี)ยนแปลงไป และจะมีค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมเพิ)มเติม เช่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ตารางต่ อไปนีแ; สดงข้ อมูลของผู้เช่ าพืน; ที#อาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนที#
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน จําแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ า ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่ วนพืน; ที#คดิ เทียบพืน; ที#ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
ประเภทธุรกิจ
(ร้ อยละ)
สินค้ าแฟชัน) สุขภาพและความงาม
38.8
อาหารและเครื) องดืม)
20.3
สินค้ าเพื)อความบันเทิง
15.8
เครื) องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตกแต่ง
12.4
ประเภทอื)นๆ
10.6
พื 2นที)วา่ ง
2.1
รวม
100.0
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ผู้เช่ ารายใหญ่ 10 รายแรกของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต(1) ตามลําดับขนาดพืน; ที#
เช่ า ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีรายละเอียดดังนี ;
สัดส่ วนพืน; ที#คดิ เทียบพืน; ที#
พืน; ที#โดยประมาณ
ผู้เช่ ารายใหญ่
ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
ปี ที#สนิ ; สุดสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)
(ร้ อยละ)
1. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
5,244
14.8
พ.ศ. 2560
2. ไอที ซิตี 2
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
(2)
รวมพืน; ที#ให้ เช่ า
35,343
100.0
หมายเหตุ:
(1)
ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้ นไม่รวมพื 2นที)ศนู ย์อาหาร ซึง) มีพื 2นที)เช่าประมาณ 1,952 ตารางเมตร
(2)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับผู้
เช่ารายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การจากผู้เช่ารายใหญ่
ดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.6 และ 11.9 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวมของอาคารศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ตามลําดับ (อ้ างอิงตามข้ อมูล
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
ตารางดังต่ อไปนีแ; สดงข้ อมูลของสัญญาเช่ าที#จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ า(1) ของอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
พืน; ที#ให้ เช่ าที#ครบกําหนดอายุ สัดส่ วนพืน; ที#เช่ าที#สัญญาเช่ าครบกําหนดคิด
ปี
สัญญาเช่ าโดยประมาณ
เทียบกับพืน; ที#ให้ 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
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ปี
หลัง พ.ศ. 2559
พื 2นที)ให้ เช่าส่วนอื)น(2)
พื 2นที)วา่ ง
รวม(3)

พืน; ที#ให้ เช่ าที#ครบกําหนดอายุ
สัญญาเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
5,244
1,342
753
35,343

สัดส่ วนพืน; ที#เช่ าที#สัญญาเช่ าครบกําหนดคิด
เทียบกับพืน; ที#ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
14.8
3.8
2.1
100.0

หมายเหตุ:
(1)
สัญญาเช่าพื 2นที)สว่ นใหญ่มีอายุ 3 ปี
(2)
พื 2นที)ให้ เช่าส่วนอื)น ได้ แก่ พื 2นที)เช่าที)มีสญ
ั ญาเช่าตํ)ากว่า 1 ปี
(3)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับผู้
เช่ารายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ตารางสรุ ปรายละเอียดการเช่ าในอสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ราคาประเมิน
ทรัพย์ สินและมูลค่ าสูงสุดที#กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที#ดินที#ตัง; โครงการ :
91-0-48.6
ที)ดินทังหมด
2
(ไร่-งาน-ตารางวา)
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ_
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ_ของเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิม
32-3-56.85
ที)ดินที)กองทุนรวมจะเช่า (ไร่-งาน-ตารางวา)
สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี
ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
พืน; ที# : ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
(1)
• พื 2นที)ใช้ สอยของทังโครงการ
2
(ตารางเมตร)

174,574

(2)
• พื 2นที)ให้ เช่าของทังโครงการ
2
(ตารางเมตร)

71,777(5)

• พื 2นที)ใช้ สอยเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุน (1) (ตารางเมตร)

122,991

• พื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุน(2) (ตารางเมตร)

35,343(5)

• สัดส่วนพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพื 2นที)ให้ เช่า
ของทังโครงการ
2
(ร้ อยละ)

49.2(5)
สัญญาเช่าระยะยาว
ระยะเวลา 30 ปี

• ลักษณะการได้ สทิ ธิครอบครองของกองทุนรวม
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ เฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมจะลงทุน
(ล้ านบาท) :
ราคาประเมินโดย บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด(3),(6)
ราคาประเมินโดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด(4),(6)
มูลค่ าสูงสุดที#กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ล้ านบาท):

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

หมายเหตุ:
(1)
(2)

พื 2นที)ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื 2นที)ให้ เช่า พื 2นที)ให้ เช่า พื 2นที)สว่ นกลาง พื 2นที)สว่ นให้ บริ การและพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร
พื 2นที)ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื 2นที)ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ราคาประเมิน ณ วันที) 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุ งสมมติฐานลงวันที) 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าและฉบับ
ประเมินมูลค่าลงวันที) 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท ไทยประเมินราคา
ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาประเมิน ณ วันที) 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุ งสมมติฐานลงวันที) 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าลงวันที) 7
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 23 ธันวาคม 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดย
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 การใช้ พืน2 ที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื) องจากจะมีการปรั บพืน2 ที)เพื)อ
รองรับผู้เช่ารายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าของทังโครงการจะเปลี
2
)ยนเป็ นประมาณ 73,081 ตารางเมตร พื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะ
ลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และสัดส่วนพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนคิดเทียบกับพื 2นที)ให้ เช่าของ
ทังโครงการจะเปลี
2
)ยนเป็ นประมาณร้ อยละ 50.1
ในกรณีที)การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมไม่เกิดขึ 2นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที)ผ้ ปู ระเมินค่าทรัพย์สินข้ างต้ นได้ ทําการประเมิน
ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ า ว กองทุน รวมจะทํ า การจัด จ้ า งผู้ ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รายเดิ ม หรื อ รายใหม่ เ พื) อ ทํ า การประเมิ น มูล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติมอีกครัง2 เพื)อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที)สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
รวมค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื)อให้ ได้ มาซี)งสิทธิในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

3.2.3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
บริ ษัทจัดการได้ นําเงินที)ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง2 แรกไปลงทุนใน อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และนําเงินที)ได้ รับจากการเพิ)ม
เงินทุนจดทะเบียนครัง2 ที) 1 และการกู้ยืมจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ไปลงทุนใน อสังหาริ มทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า (“อสังหาริ มทรัพย์โครงการเดิม”) ทังนี
2 2 สิทธิการเช่าของอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เดิมมีอายุการเช่าคงเหลือเฉลี)ย (ถ่วงนํ 2าหนักตามมูลค่าการเฉลี)ยของราคาประเมิน ณ วันที) 26 ธันวาคม พ.ศ.
2556) ประมาณ 35.67 ปี
ตารางสรุ ปข้ อมูลปั จจุบนั ของอสังหาริมทรัพย์ โครงการเดิมเฉพาะส่ วนที#กองทุนรวมลงทุน ณ วันที# 31
มีนาคม พ.ศ. 2556
ศูนย์ การค้ า
ศูนย์ การค้ า
ศูนย์ การค้ า อาคารสํานักงาน อาคารสํานักงาน
เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัล ทาว เซ็นทรัล ทาว
ประเภทผู้เช่ า
พระราม 2
รัชดา- พระราม
ปิ# นเกล้ า
เวอร์ เอ ปิ# น เวอร์ บี ปิ# นเกล้ า
3
เกล้ า
ที)ดิน (ไร่ -งาน-ตารางวา)
53-2-38
12-2-45
24-2-84
(1)
รวมพื 2นที)ให้ เช่า (ตารางเมตร)
85,886
37,487
21,730
22,426
11,334
อายุเฉลีย) โดยประมาณของ
12.4
82.4
11.8
อสังหาริ มทรัพย์ (ปี )
อัตราการเช่าพื 2นที(2)) (ร้ อยละ)
98.4
98.1
98.8
98.4
94.3
(3)
อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลีย)
1,529
1,455
2,097
431
405
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
หมายเหตุ:
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(1)

(2)

(3)

พื 2นที)ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื 2นที)ที)ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (และผู้เช่าพื 2นที)ทวั) ไปสําหรับอาคารสํานักงานเซ็นทรัล
ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) นเกล้ า)
เฉพาะผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (และผู้เช่าพื 2นที)ทวั) ไปในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาว
เวอร์ บี ปิ) นเกล้ า) เท่านัน2
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที)เกี)ยวเนื)องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2 ไม่รวมถึงผู้เช่าที)ทําสัญญาเช่าระยะยาว
และได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า และผู้เช่าที)มีอายุสญ
ั ญาเช่าตํ)ากว่า 1 ปี

ทังนี
2 2ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ)มเติมได้ จากภาคผนวก ง. ข้ อมูลปั จจุบนั ของอสังหาริมทรัพย์โครงการ
เดิมเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมลงทุน และภาคผนวก จ. รายละเอียดเกี)ยวกับทรัพย์สนิ โครงการเดิม

3.2.4 สรุ ปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมจะลงทุน
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
ภาพรวมเปรี ยบเทียบอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมซึ)งรวมถึงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัล รัชดา-พระราม 3 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) น
เกล้ า และอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีดงั นี 2
มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

มูลค่ าของอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุน
รวมลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
รัชดา-พระราม 3
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ) นเกล้ า
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
รวม
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2(1)

มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ หลังจากลงทุนใน
ที#กองทุนลงทุนอยู่เดิม ที#กองทุนรวมจะลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
ณ วันที#กองทุนรวม
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
ที#กองทุนรวมจะลงทุน
ลงทุน
(ล้ านบาท)
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

6,030
4,583
5,680
-

ไม่เกิน 11,568(7)

16,293

ไม่ เกิน 11,568(7)

6,457
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อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
รัชดา-พระราม 3(1)
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ) นเกล้ า(1)
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

รวม
อายุเฉลี#ยโดยประมาณของ
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที# 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 (5) (ปี )

6,412
5,666
10,667(2) ,(6)
(โดยบริ ษัท แกรนด์ แอส
เซท แอดไวเซอรี) จํากัด)
10,902(3) ,(6)
(โดยบริ ษัท ไทยประเมิน
ราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด)

18,535

ราคาเฉลีย) 10,784.5 (4)
10,784.5(4)

29,319.5

35.67

30.00

33.59(5)

หมายเหตุ:
ประเมินโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด ณ วันที) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(2)
ราคาประเมิน ณ วันที) 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรั บปรุ งสมมติฐานลงวันที) 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าลงวันที) 7
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดย
บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(3)
ราคาประเมิน ณ วันที) 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุงสมมติฐานลงวันที) 27 กันยายน พ.ศ. 2556 และฉบับทบทวนมูลค่าและฉบับ
ประเมินมูลค่าลงวันที) 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์
ฟิ ลลิปส์ จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(4)
ราคาเฉลี)ยระหว่างราคาประเมินที)จดั ทําโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด และราคาประเมินที)จดั ทําโดยบริ ษัท ไทยประเมิน
ราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด โดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach)
(5)
อายุเฉลี)ยของอสังหาริ มทรัพย์คํานวณโดยใช้ คา่ เฉลี)ยถ่วงนํ 2าหนักจากราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและราคา
ประเมินเฉลี)ยของอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2
(6)
ในกรณีที)การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมไม่เกิดขึน2 ภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที)ผ้ ูประเมินค่าทรัพย์สินข้ างต้ นได้ ทําการประเมิน
ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว กองทุ น รวมจะทํ า การจั ด จ้ างผู้ ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รายเดิ ม หรื อ รายใหม่ เ พื) อ ทํ า การประเมิ น มูล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติมอีกครัง2 เพื)อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที)สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
(7)
รวมค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื)อให้ ได้ มาซี)งสิทธิในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(1)
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รายละเอียดพืน; ที#ใช้ สอยโดยประมาณ(1) ของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวม
รายละเอียดพืน; ที#
ลงทุนอยู่เดิม
เพิ#มเติมครัง; ที# 2(6)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
พื 2นที)ให้ เช่า(2)
178,842
35,343
(3)
พื 2นที)สว่ นกลาง
104,428
33,542
(4)
พื 2นที)สว่ นให้ บริ การ
51,322
9,964
272,001
44,142
พื 2นที)จอดรถยนต์
รวมพืน; ที#ใช้ สอย
606,593
122,991
อัตราการเช่าพื 2นที(6)) (ร้ อยละ)
98.4
97.9
• อาคารศูนย์การค้ า
97.0
• อาคารสํานักงาน
จํานวนผู้เช่า(5) (ราย)

747

318

พืน; ที#รวม
(ตารางเมตร)
214,185
137,970
61,286
316,143
729,584
98.0
97.0
1,065

หมายเหตุ:
(1)
พื 2นที)ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื 2นที)ให้ เช่า พื 2นที)สว่ นกลาง พื 2นที)สว่ นให้ บริ การและพื 2นที)จอดรถยนต์
(2)
พื 2นที)ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื 2นที)ที)ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน2
(3)
พื 2นที)ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื 2นที)อาคารอเนกประสงค์ พื 2นที)ในส่วนที)ผ้ ูเช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริ การในโครงการสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึง) รวมถึงพื 2นที)สว่ นกลางที)สามารถนําออกให้ เช่าและ/หรื อให้ บริ การได้
(4)
พื 2นที)สว่ นให้ บริ การ (Service Area) หมายถึง พื 2นที)ที)ติดตังงานระบบ
2
เช่น ลิฟต์ บันไดเลื)อน และห้ องเครื) อง เป็ นต้ น
(5)
เฉพาะผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้ านค้ าและผู้เช่าทัว) ไปเท่านัน2
(6)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับผู้เช่า
รายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร พื 2นที)ส่วนกลางเฉพาะส่วนที)กองทุน
รวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 32,265 ตารางเมตร พื 2นที)ส่วนให้ บริ การเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ
9,936 ตารางเมตร

ลักษณะของผู้เช่ าพืน; ที#ของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพิ#มเติมครัง; ที# 2
ผู้เช่าพื 2นที)ของอสังหาริ มทรั พย์ที)กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 มีรายละเอียดดังนี 2
1. ผู้เช่ าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้ านค้ าพื 2นที)ขนาดตังแต่
2 1,000 ตารางเมตรขึ 2นไป หรื อร้ านค้ าที)
มีการเช่าพื 2นที)ขนาดใหญ่ในโครงการอื)นๆ ของ CPN
2. ผู้เช่ าประเภทร้ านค้ า (Shop Tenants) คือ ร้ านค้ าที)เช่าพื 2นที)ขนาดตํ)ากว่า 1,000 ตารางเมตรซึ)ง
พื 2นที)เช่ามีลกั ษณะเป็ นห้ องถาวร ได้ แก่ ร้ านจําหน่ายสินค้ าและบริ การ ร้ านอาหารและเครื) องดื)ม
และธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
3. ผู้เช่ าทั#วไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และ
อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) นเกล้ า ได้ แก่ สถานศึกษา (ภาษา/ศิลปะ/คอมพิวเตอร์ /
อื)นๆ ) สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และสถานบริ การเพื)อสุขภาพและความงาม เป็ นต้ น
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4. ผู้เช่ าประเภทอื#นๆ คือ ผู้เช่าพื 2นที)อาคารอเนกประสงค์ ร้ านค้ าที)เช่าพืน2 ที)ขนาดตํ)ากว่า 1,000
ตารางเมตรที)อยู่บนพื 2นที)สว่ นกลาง ซึ)งพื 2นที)เช่ามีลกั ษณะเป็ นพื 2นที)เปิ ด เช่น ร้ านจําหน่ายสินค้ า
และบริ การที)เป็ นบูธหรื อรถเข็น ร้ านอาหารและเครื) องดื)มที)เป็ นบูธหรื อรถเข็น ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกม
ยอดเหรี ยญ เป็ นต้ น
5. พืน; ที#ส่งเสริมการขาย คือ พื 2นที)ในส่วนพื 2นที)สว่ นกลางที)ใช้ สาํ หรับจัดงานแสดงสินค้ า นิทรรศการ
และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์และการจัดรายการส่งเสริ มการขาย เป็ นต้ น
โดยพื 2นที)ในส่วนนี 2เป็ นพื 2นที)ที)ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ)มเติมนอกเหนือจากพื 2นที)ให้ เช่า
รายละเอียดผู้เช่ าแยกตามประเภทของผู้เช่ า ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมจะลงทุน
กองทุนรวมลงทุน
ประเภทผู้เช่ า
อยู่เดิม
เพิ#มเติมครัง; ที# 2(3)
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ผู้เช่าหลัก
66,475
37.1
8,104
22.9
(1)
ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
109,020
61.0
26,486
75.0
พื 2นที)วา่ ง
3,347
1.9
753
2.1
(1)
(3)
รวมพืน; ที#ให้ เช่ า
178,842
100.0
35,343
100.0
(2)
(3)
ผู้เช่าประเภทอื)นๆ
12,731
8,450
4,354
1,737
พื 2นที)สง่ เสริ มการขาย
รวมทัง; หมด
195,927
45,530
-

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

ร้ อยละ
34.8
63.3
1.9
100.0
-

หมายเหตุ:
(1)
ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า และผู้เช่าพื 2นที)ทวั) ไปในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) น
เกล้ า
(2)
รวมผู้เช่าประเภทอื)นๆ ที)เช่าพื 2นที)ในส่วนอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) นเกล้ า
เช่น ตู้เอทีเอ็ม
(3)
ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 พื 2นที)ให้ เช่ารวมพื 2นที)ที)ผ้ เู ช่าประเภทอื)นทําการเช่า มีพื 2นที)รวมกันประมาณ 43,793 ตารางเมตร คาดว่าภายใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับผู้เช่ารายใหม่ โดย
พื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร และพื 2นที)ที)ผ้ ูเช่าประเภทอื)นๆ เช่าจะเปลี)ยนเป็ น
ประมาณ 7,524 ตารางเมตร ทําให้ พื 2นที)ให้ เช่ารวมกับพื 2นที)ที)ผ้ ูเช่าประเภทอื)นทําการเช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนรวมเป็ นประมาณ
44,172 ตารางเมตร

ข้ อมูลของผู้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ท# ีกองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริ มทรั พย์ ท# ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ#มเติม
ครัง; ที# 2(1) ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประเภทธุรกิจ
ห้ างสรรพสินค้ า

สัดส่ วนพืน; ที#ท# คี ิดเทียบกับพืน; ที#เช่ ารวม (ร้ อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
อยู่เดิม
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
18.5
0.0
15.4
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ประเภทธุรกิจ
สินค้ าแฟชัน) สุขภาพและความงาม(2)
สินค้ าเพื)อความบันเทิง
อาหารและเครื) องดื)ม
เครื) องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ตกแต่ง(3)
ประเภทอื)นๆ(4)
พื 2นที)วา่ ง
รวม

สัดส่ วนพืน; ที#ท# คี ิดเทียบกับพืน; ที#เช่ ารวม (ร้ อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
อยู่เดิม
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
20.0
38.8
23.1
10.1
15.8
11.0
11.6
20.3
13.0
7.2
12.4
8.0
30.7
10.6
27.6
1.9
2.1
1.9
100.0
100.0
100.0

หมายเหตุ:
(1)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ า และผู้เช่าทัว) ไปในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาว
เวอร์ บี ปิ) นเกล้ า
(2)
รวมถึงผู้เช่าพื 2นที)อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) นเกล้ าประเภทสถานสุขภาพและ
ความงาม
(3)
รวมถึงผู้เช่าพื 2นที)อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) นเกล้ าประเภทสินค้ าและบริ การ
ด้ านคอมพิวเตอร์ เครื) องมือสื)อสารและอิเล็กทรอนิกส์
(4)
รวมถึงผู้เช่าพื 2นที)อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ) นเกล้ าประเภทสถาบันการเงิน
(สาขาธนาคารและห้ องค้ าหลักทรั พย์) สถาบันภาษา ศิลปะ กวดวิชาและอื)นๆ หน่วยงานราชการและสํานักงานของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)

ผู้เช่ ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริ มทรั พย์ ทัง; หมดรวมอสังหาริ มทรั พย์ ท# ีกองทุนรวมจะลงทุนในการลงทุน
เพิ#มเติมครัง; ที# 2(1) ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมลงทุนอยู่ กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
รายชื#อ
เดิม
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
27,000
15.1
27,000
12.6
เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
11,705
6.5
5,244
14.8
16,949
7.9
โฮมเวิร์ค
7,765
4.3
7,765
3.6
ฟิ ตเนส เฟิ รส์ท
5,308
3.0
5,308
2.5
ท็อปส์ ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต
4,961
2.8
4,961
2.3
เซ็นทรัลพัฒนา
2,968
1.7
2,968
1.4
สํานักงานสรรพากรพื 2นที)
2,820
1.6
2,820
1.3
กรุงเทพมหานคร
เมเจอร์ โบวล์
2,665
1.5
2,665
1.2
ไอที ซิตี 2
1,026
0.6
908
2.6
1,934
0.9
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รายชื#อ
ธนาคารกรุงไทย
รวมผู้เช่ ารายใหญ่
รวมพืน; ที#ให้ เช่ า

อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมลงทุนอยู่
เดิม
ตร.ม.
ร้ อยละ
1,302
0.7
67,520
37.8
178,842
100.0

อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
ตร.ม.
ร้ อยละ
66
0.2
6,218
17.6
(2)
35,343
100.0

รวม
ตร.ม.
1,368
73,738
214,185

ร้ อยละ
0.6
34.3
100.0

หมายเหตุ:
(1)
ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้ นไม่รวมพื 2นที)ศนู ย์อาหาร ซึ)งมีพื 2นที)เช่าประมาณ 1,952 ตารางเมตร 1,450 ตารางเมตร 1,592 ตารางเมตร และ 1,660
ตารางเมตร สําหรั บอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 2
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า ตามลําดับ
(2)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับ
ผู้เช่ารายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ข้ อมูลของสัญญาเช่ าที#จะครบกําหนดตามอายุสัญญาเช่ าของอสังหาริมทรัพย์ ในส่ วนที#กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
และในส่ วนที#กองทุนรวมจะลงทุนเพิ#มเติมครั ง; ที# 2 (แบ่ งตามพืน; ที#เช่ าที#สัญญาเช่ าครบกําหนดและสัดส่ วนพืน; ที#
เช่ าที#สัญญาเช่ าครบกําหนดคิดเทียบกับพืน; ที#ให้ เช่ ารวม) ณ วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
กองทุนรวมจะลงทุน
รวม
กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
ปี
เพิ#มเติมครัง; ที# 2
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
ตร.ม.
ร้ อยละ
เม.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2556
36,948
20.7
6,913
19.6
43,861
20.5
พ.ศ. 2557
40,471
22.6
3,116
8.8
43,587
20.3
พ.ศ. 2558
41,050
23.0
14,988
42.4
56,038
26.2
พ.ศ. 2559
6,441
3.6
2,987
8.5
9,428
4.4
หลัง พ.ศ. 2559
39,248
21.9
5,244
14.8
44,492
20.8
พื 2นที)ให้ เช่าส่วนอื)น(1)
11,337
6.3
1,342
3.8
12,679
5.9
พื 2นที)วา่ ง
3,347
1.9
753
2.1
4,100
1.9
รวม
178,842
100.0
100.0
214,185
100.0
35,343(2)
หมายเหตุ:
(1)
พื 2นที)ให้ เช่าส่วนอื)น ได้ แก่ พื 2นที)เช่าที)มีสญ
ั ญาเช่าตํ)ากว่า 1 ปี
(2)
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 การใช้ พื 2นที)ที)กองทุนรวมจะลงทุนจะมีการเปลี)ยนแปลง เนื)องจากจะมีการปรับพื 2นที)เพื)อรองรับ
ผู้เช่ารายใหม่ โดยพื 2นที)ให้ เช่าเฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุนจะเปลี)ยนเป็ นประมาณ 36,648 ตารางเมตร

ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการไม่ได้ ทําการแก้ ไขหรื อเพิ)มเติมข้ อมูลเกี)ยวกับทรัพย์สนิ ที)กองทุนรวมลงทุนอยูเ่ ดิมและในส่วนที)กองทุนรวม
จะลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ให้ สะท้ อนถึงการเปลี)ยนแปลงหลังจากวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื)องจากบริ ษัทจัดการมี
ความเห็นว่าไม่มีการเปลีย) นแปลงของข้ อมูลอย่างมีนยั สําคัญต่างจากฐานข้ อมูล ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 แต่อย่าง
ใด โดยบริ ษัทจัดการได้ ทําการตรวจสอบข้ อมูลเกี)ยวกับทรัพย์สินที)กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและในส่วนที)กองทุนรวมจะ
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ลงทุนเพิ)มเติมครั ง2 ที) 2 หลังจากวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที)ได้ รับจากเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ แล้ ว แต่ไม่พบการ
เปลีย) นแปลงใดๆ ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญที)จะกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน
3.2.5 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สุทธิของอสังหาริ มทรั พย์ ตาม
สมมติฐาน สําหรับช่ วงเวลาประมาณการตัง; แต่ วันที# 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
อสังหาริมทรัพย์ ท# ีมีอยู่ อสังหาริมทรัพย์ ทัง; หมด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เดิม
หลังการลงทุนเพิ#มเติม
1
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
2,309.80
2,939.78
1
รายได้ อื)น
485.72
591.99
รายได้ ขัน; ต้ น
2,795.51
3,531.76
2
ค่าใช้ จา่ ยทีเ) กี)ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(182.37)
(182.37)
รายได้ สุทธิของอสังหาริมทรัพย์
2,613.14
3,349.39
ดอกเบี 2ยรับ2

22.74

20.54

ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม2
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์2
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน2
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์2
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน2
ค่าใช้ จา่ ยอื)นๆ ของกองทุนรวม2
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน2
ดอกเบี 2ยจ่าย2
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

(325.40)
(20.98)
(2.86)
(1.91)
(4.53)
(11.75)
(367.43)
2,268.45

(366.54)
(30.93)
(4.22)
(2.81)
(6.04)
(1.29)
(79.88)
(491.71)
2,878.22

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
2 3 (หน่วย: ล้ านหน่วย)

1,636

2,212

2,087
-

2,821
-

2,087

2,821

1.28

1.28

เงินที#จ่ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไร4 (หน่วย: ล้ านบาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมเงินที#จ่ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน (หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินที#จ่ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วยลงทุน
ประมาณการปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)
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อสังหาริมทรัพย์ ท# ีมีอยู่
เดิม

อสังหาริมทรัพย์ ทัง; หมด
หลังการลงทุนเพิ#มเติม

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย
ลงทุน (หน่วย: บาท)

-

-

รวมเงินที#จ่ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วย (หน่ วย: บาท)

1.28

1.28

(หน่ วย: ล้ านบาท)

หมายเหตุ:
(1)
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ และรายได้ อื)นในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ าเป็ นไปตามรายงานประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบ
รายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558 (“รายงานประมาณการ”) ในภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐาน
(2)
ดอกเบี 2ยรับ ค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ าเป็ นไปตามรายงาน
ประมาณการ
(3)
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
2
576.15 ล้ านหน่วย เป็ นจํานวนตามสมมติฐานเพื)อใช้ ในการประมาณการ ทัง2 นี 2 จํานวนหน่วยลงทุนสุดท้ าย
อาจจะแตกต่างไปจากนี 2 โดยจํานวนหน่วยลงทุนที)เปลี)ยนแปลงไปจากตารางข้ างต้ นจะส่งผลให้ การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยเปลีย) นไปด้ วย
(4)
ประมาณการปั นส่ว นแบ่งกํ า ไรคํา นวณจากสมมติฐานให้ มีการกู้ยืมประมาณร้ อยละ 7.44 (หลังจากการเบิก ใช้ ค รั ง2 แรก) และ 8.77
(หลังจากการเบิกใช้ ครัง2 ที)สอง) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังเพิ)มทุน และจากสมมติฐานอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรในอัตราร้ อยละ 92 และ
98 ของรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ของกองทุนรวมที)เกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที)มีอยู่เดิมและอสังหาริ มทรัพย์ทัง2 หมดหลังการ
ลงทุนเพิ)มเติมตามลําดับ ซึ)งรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ดังกล่าวไม่รวมถึงกําไรหรื อขาดทุนด้ อยค่าที)ยงั ไม่เกิดขึน2 จากการเปลี)ยนแปลงใน
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์จากการประเมินมูลค่าประจําปี

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ)มเติมตามภาคผนวก ข รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียด
รายได้ สทุ ธิ ของอสังหาริ มทรัพย์ตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31
มีนาคม พ.ศ. 2558
การประมาณการเงินลงทุนของกองทุนด้ วยวิธีการแบบเส้ นตรง (หลักความระมัดระวัง)
มีวตั ถุประสงค์เพื)อให้ ผ้ ลู งทุนทัว) ไป สามารถทําความเข้ าใจเกี)ยวกับวิธีการแสดงผลการดําเนินงานเป็ นการทัว) ไปของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง 1) ซึง) จะเน้ นลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่ายขี 2น โดยแสดงให้
เห็นถึงเงินลงทุน (เงินต้ น) ที)ถกู ทยอยคืนในแต่ละปี เป็ นจํานวนเท่าไร
การประยุกต์ ใช้ วิธีลดทุนแบบเส้ นตรงอาจมีความแตกต่างจากแนวทางของมาตรฐานบัญชีที)สภาวิชาชีพกํ าหนด และ
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที)ประกาศใช้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตได้
สมมติฐาน
คํานวณเงินต้ นและอัตราเงินปั นผลจากมูลค่าต้ นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับราคาที)ตราไว้ 10.00 บาท
ปั จจุบนั กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า และอาคารสํานักงาน
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ภายหลังการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตในปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลา
สิทธิ การเช่าเฉลี)ยของกองทุนรวมเท่ากับ 33.59 ปี (คํานวณโดยการถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 2าหนักมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม และราคา
เฉลีย) ของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ที)จะลงทุนเพิ)มเติม)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที)จะถูกทยอยคืนเฉลี)ยมีค่าประมาณ 29.77 สตางค์/ปี (คํานวณ
จากราคาที)ตราไว้ ของหน่วยลงทุน หารด้ วยระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลี)ยของกองทุนรวม = 10/33.59) หรื อประมาณ
ร้ อยละ 3 ต่อปี ดังนัน2 อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลสุทธิ (Net Yield) ที)ได้ รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับหัก
ด้ วยประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที)จะถูกทยอยคืน
ตัวอย่ างการคํานวณการคืนเงินต้ นของกองทุนรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้นทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนเท่ ากับ 10.00
บาท)
ประมาณการ
งวดวันที# 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร (บาท)
1.28
ราคาที)ตราไว้ 1(บาท)

10.00

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี (ร้ อยละ)

12.80

ระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย) (ปี )

33.59

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย) ต่อปี 2 (ร้ อยละ)

2.98

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 นคืนเฉลีย) ต่อปี 2

2.98

0.30

23.44

รวมประมาณการการปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี

12.80

1.28

100.00

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนมีต้นทุนเฉลี)ยในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแตกต่างจากราคาที)ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย) ผู้ถือ
หน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนสามารถใช้ ต้นทุนเฉลี)ยของตนแทนราคาที)ตราไว้ ในการคํานวณข้ างต้ น
2. สําหรับอัตราเงินต้ นคืนเฉลี)ยและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราเงินต้ นคืน
เฉลี)ยต่อปี

ตัวอย่ างการคํานวณการคืน เงิน ต้ น ของกองทุ นรวมปี พ.ศ. 2557 (กรณีต้น ทุ น ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเท่ ากับ
ประมาณการราคาเสนอขายสูงสุดที#คาดว่ าจะเป็ นสําหรับการเข้ าลงทุนเพิ#มเติมครัง; ที# 2 ที# 15.30 บาท1)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที)จะถูกทยอยคืนเฉลี)ยมีค่าประมาณ 45.55 สตางค์/ปี (คํานวณ
จากต้ นทุนของหน่วยลงทุน หารด้ วยระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย) ของกองทุนรวม=15.30/33.59) หรื อประมาณร้ อยละ
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3 ต่อปี ดังนัน2 อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลสุทธิ (Net Yield) ที)ได้ รับในแต่ละปี จะเท่ากับ กระแสเงินสดรับหักด้ วย
ประมาณการเงินลงทุน (เงินต้ น) ที)จะถูกทยอยคืน
ประมาณการ
งวดวันที# 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - วันที# 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประมาณการการปั นส่วนแบ่งกําไร (บาท)
1.28
ต้ นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน1(บาท)

15.30

อัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี (ร้ อยละ)

8.36

ระยะเวลาสิทธิการเช่าเฉลีย) (ปี )

33.59

คิดเป็ นเงินต้ นคืนเฉลีย) 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 นคืนเฉลีย) ต่อปี 2

2.98

0.46

35.94

รวมประมาณการการปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรต่ อปี

8.36

1.28

100.00

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนเข้ าลงทุนหรื อมีต้นทุนเฉลี)ยที)ประมาณการราคาเสนอขายสูงสุดที)คาดว่าจะเป็ นสําหรับการเข้ าลงทุน
เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ที) 15.30 บาทต่อหน่วย สําหรับอัตราการคืนเงินต้ นและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วน
แบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราการคืนเงินต้ นต่อปี
2. สําหรับอัตราเงินต้ นคืนเฉลี)ยและเงินส่วนแบ่งกําไร (ร้ อยละ) ในปี ต่อไป คํานวณได้ จากอัตราเงินส่วนแบ่งกําไรต่อปี หักด้ วยอัตราเงินต้ นคืน
เฉลี)ยต่อปี

3.3 มูลค่ าการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อมูลราคาประเมิน
3.3.1 อสังหาริมทรัพย์ โครงการเดิม
มูลค่ าที#กองทุนรวม ราคาประเมิน
อายุคงเหลือเฉลี#ย
ลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี ของอสังหาริมทรัพย์
โครงการ
(ล้ านบาท)
ลงทุน
ณ วันที# 31 ธันวาคม
(ล้ านบาท)
พ.ศ. 2556 (ปี )(2)
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2(1)
6,030.0
6,457
11.6

อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3(1)
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า(1)

4,583.0

6,412

81.7

5,680.0

5,666

11.0

รวม

16,293.0

18,535.0

35.6

หมายเหตุ:
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โครงการ
(1)
(2)

มูลค่ าที#กองทุนรวม ราคาประเมิน
อายุคงเหลือเฉลี#ย
ลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี ของอสังหาริมทรัพย์
(ล้ านบาท)
ลงทุน
ณ วันที# 31 ธันวาคม
(ล้ านบาท)
พ.ศ. 2556 (ปี )(2)

ประเมินโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด ณ วันที) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
อายุเฉลี)ยของอสังหาริ มทรัพย์คํานวณโดยใช้ คา่ เฉลี)ยถ่วงนํ 2าหนักจากราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์

3.3.2 อสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ#มเติมครัง; ที# 2
โครงการ
มูลค่ าที#กองทุนรวม
ราคาประเมิน
จะลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ ท# ี
(ล้ านบาท)
กองทุนรวมจะ
ลงทุน
(ล้ านบาท)
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ไม่เกิน 11,568
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
- บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด
10,667
- บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด
10,902
(2)
รวม
ไม่ เกิน 11,568
10,784.5 (1)

อัตราส่ วนราคา
ลงทุนต่ อราคา
ประเมิน (ร้ อยละ)

108.4
106.11
107.3

หมายเหตุ:
(1)
ใช้ คา่ เฉลี)ยของราคาประเมินโดยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอทไวเซอรี) จํากัด ณ วันที) 10 มิถนุ ายน พ.ศ.
2556 ฉบับปรับปรุ งสมมติฐานลงวันที) 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่าลงวันที) 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ฉบับประเมินมูลค่าลง
วันที) 23 ธันวาคม 2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 และบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด ณ วันที)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฉบับปรั บปรุ งสมมติฐานลงวันที) 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ฉบับทบทวนมูลค่า ฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 7
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และฉบับประเมินมูลค่าลงวันที) 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 10,667 ล้ านบาท และ 10,902
ล้ านบาท ตามลําดับ
(2)
รวมค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื)อให้ ได้ มาซี)งสิทธิในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมนันได้
2 คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวม
ตามรายละเอียดที)ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อ 3.7 กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที)กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ทังนี
2 2 สมมติฐานที)ผ้ ปู ระเมินค่าทรัพย์สนิ ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที)กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนสรุปได้ ดงั นี 2

- 36 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
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 ที)
กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุน โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที)กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 30 ปี จนถึงวันที)
สิ 2นสุดสัญญาเช่า

วิธีรายได้ (Income Approach)
คิ ด ลดจากกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ น ที)
กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุน โดยประมาณการ
กระแสเงินสดจากทรัพย์สินที)กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นระยะเวลา 30 ปี จนถึงวันที)
สิ 2นสุดสัญญาเช่า

พืน; ที#ให้ เช่ า และพืน; ที#ท# ี พื 2นที)ให้ เช่า
ผู้เช่ าประเภทอื#น ๆ ทํา ประกอบด้ วยพื น2 ที) ที) ใ ห้ เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า หลั ก
การเช่ า
(Anchor Tenants) และผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
(Shop Tenants) รวมพื 2นที)ให้ เช่าในส่วนนี 2
เท่ากับ 36,648 ตารางเมตร
พื 2นที)ที)ผ้ เู ช่าประเภทอื)นๆ ทําการเช่า
ประกอบด้ วย ผู้เช่าพื 2นที)อาคารอเนกประสงค์
ร้ านค้ าที)เช่าพื 2นที)บริ เวณพื 2นที)ส่วนกลาง ซึ)ง
พื น2 ที) เ ช่ า มี ล ัก ษณะเป็ นพื น2 ที) เ ปิ ด เช่ น ร้ าน
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารที) เ ป็ นบู ท หรื อ
รถเข็ น ตู้เ อที เ อ็ ม และตู้เ กมหยอดเหรี ย ญ
เป็ นต้ น รวมพื 2นที)เช่าในส่วนนี 2เท่ากับ 7,524
ตารางเมตร

พื 2นที)ให้ เช่า
ประกอบด้ วยพื น2 ที) ที) ใ ห้ เช่ า แก่ ผ้ ู เช่ า หลั ก
(Anchor Tenants) และผู้เช่าประเภทร้ านค้ า
(Shop Tenants) รวมพื 2นที)ให้ เช่าในส่วนนี 2
เท่ากับ 36,648 ตารางเมตร
พื 2นที)ที)ผ้ เู ช่าประเภทอื)นๆ ทําการเช่า
ประกอบด้ วย ผู้เช่าพื 2นที)อาคารอเนกประสงค์
ร้ านค้ าที)เช่าพื 2นที)บริ เวณพื 2นที)ส่วนกลาง ซึ)ง
พื น2 ที) เ ช่ า มี ล ัก ษณะเป็ นพื น2 ที) เ ปิ ด เช่ น ร้ าน
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารที) เ ป็ นบู ท หรื อ
รถเข็ น ตู้เ อที เ อ็ ม และตู้เ กมหยอดเหรี ย ญ
เป็ นต้ น รวมพื 2นที)เช่าในส่วนนี 2เท่ากับ 7,524
ตารางเมตร

วิธีการประเมินมูลค่ า

พื 2นที)ให้ เช่า และพื 2นที)ที)ผ้ ูเช่าประเภทอื)นๆทํา พื 2นที)ให้ เช่า และพื 2นที)ที)ผ้ ูเช่าประเภทอื)นๆทํา
การเช่ารวมทังสิ
2 2นเท่ากับ 44,172 ตารางเมตร การเช่ารวมทังสิ
2 2นเท่ากับ 44,172 ตารางเมตร
รายได้ ค่าเช่ าพืน; ที#

อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลี)ยในปี ที) 1 อยู่ที)ระดับ
ประมาณ 1,333 บาทต่อเดือน จากนันปรั
2 บ
เพิ)มในอัตราการเติบโตเฉลี)ยสะสมประมาณ
ร้ อยละ 6.30 ต่อปี

อัตราค่าเช่าพื 2นที)เฉลี)ยในปี ที) 1 อยู่ที)ระดับ
ประมาณ 1,329 บาทต่อเดือน จากนันปรั
2 บ
เพิ)มในอัตราการเติบโตเฉลี)ยสะสมประมาณ
ร้ อยละ 5.10 ต่อปี

อัตราการเช่าเฉลีย) อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 95.00 – อัตราการเช่าเฉลีย) อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 95.50 –
97.00 ในช่วงระยะเวลาประมาณการ
96.00 ในช่วงระยะเวลาประมาณการ
ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า พื ; น ที# รายได้ คา่ เช่าพื 2นที)อาคารอเนกประสงค์ในปี ที) รายได้ ค่ า เช่ า พื น2 ที) อ าคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์ 1 เท่ากับ 15,000,000 บาท และมีการปรับ เท่ากับร้ อยละ 1.50 ของรายได้ ค่าเช่ารวม
เพิ)มขึ 2นร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลา ตลอดระยะเวลาประมาณการ
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บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี# จํากัด

ประมาณการ
รายได้ ค่าเช่ าอื#นๆ

ประกอบด้ วยรายได้ จากพื 2นที)ลานโปรโมชั)น
และรายได้ ค่าบริ การจุดติดตังเสาสั
2
ญญาณ
(Signal Post)
ในปี ที) 1 รายได้ จากพื 2นที)ลานโปรโมชั)นและ
รายได้ ค่ า บริ การจุ ด ติ ด ตั ง2 เสาสั ญ ญาณ
(Signal Post) เท่ากับ 64,000,000 บาท และ
2,000,000 บาท ตามลําดับ

ประกอบด้ วยรายได้ จากพื 2นที)ลานโปรโมชั)น
และรายได้ คา่ เช่าเครื) องหยอดเหรี ยญ
รายได้ พืน2 ที)ลานโปรโมชั)นและรายได้ ค่าเช่า
เครื) องหยอดเหรี ยญเท่ากับร้ อยละ 5.00 และ
ร้ อยละ 0.10 ของรายได้ ค่าเช่ารวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

รายได้ ประเภทอื#นๆ

รายได้ อื)นๆ ประกอบด้ วย (1) รายได้ ชดเชย
ค่า เบี ย2 ประกัน (2) รายได้ ชดเชยค่าภาษี
โรงเรื อน และ (3) รายได้ อื)นๆ
รายได้ ประเภทอื)นๆ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 2.00 – 3.00 ของรายได้ รวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ

รายได้ อื)นๆ ประกอบด้ วย (1) รายได้ ชดเชย
ค่า เบี ย2 ประกัน (2) รายได้ ชดเชยค่าภาษี
โรงเรื อน และ (3) รายได้ อื)นๆ
ร า ย ไ ด้ ป ร ะ เ ภ ท อื) น ๆ คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น
ประมาณร้ อยละ 2.00 – 2.50 ของรายได้
รวม ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ค่ าใช้ จ่ายที#เกี#ยวกับ
การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายเบี 2ยประกัน (2)
ค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อน และ (3) ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมบํารุ ง (4) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดการ (5) ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ (6)
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 7.50 – 9.00 ของรายได้ รวม ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
ทังนี
2 2 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)อตั ราร้ อยละ 100 ร้ อย
ละ 75 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 25 ของ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ทัง2 หมด หรื อ ไม่ เ กิ น

ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายเบี 2ยประกัน (2)
ค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อน และ (3) ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมบํารุ ง (4) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
จัดการ (5) ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ (6)
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) 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
2 2 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)อตั ราร้ อยละ 100 ร้ อย
ละ 75 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 25 ของ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ทัง2 หมด หรื อ ไม่ เ กิ น
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บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี# จํากัด

จํานวน 55 ล้ านบาท 48 ล้ านบาท 34 ล้ าน
บาท และ 18 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ)ม)
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ.
2557 ถึ ง วัน ที) 31 มี น าคม พ.ศ. 2558
ช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเวลา
ตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที) 31
มีนาคม พ.ศ. 2560 และช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที)
1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที) 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม หาก
วันที)กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จแตกต่างไปจากนี 2 จํ านวน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)บริ 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
ช่วงเวลาที)เปลีย) นไป

จํานวน 55 ล้ านบาท 48 ล้ านบาท 34 ล้ าน
บาท และ 18 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ)ม)
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ.
2557 ถึ ง วัน ที) 31 มี น าคม พ.ศ. 2558
ช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเวลา
ตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที) 31
มีนาคม พ.ศ. 2560 และช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที)
1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที) 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม หาก
วันที)กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จแตกต่างไปจากนี 2 จํ านวน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที) เ กี) ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)บริ 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
ช่วงเวลาที)เปลีย) นไป

ค่ าธรรมเนียมผู้บริหาร ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
(Property Management Fee) ประกอบด้ วย
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของ
กองทุนรวม:
ร้ อยละ 3 ของรายได้ คา่ เช่ารวม
2. ค่าคอมมิชชั)น (Commission) ในการ
จัดหาผู้เช่า และการต่อสัญญากับผู้เช่า
2.1 ในกรณี ผ้ ูเ ช่ า รายเดิ ม ต่อ สัญ ญา :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 0.5 เดือน
2.2 ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่
:

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(Property Management Fee) ประกอบด้ วย
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของ
กองทุนรวม:
ร้ อยละ 3 ของรายได้ คา่ เช่ารวม
2. ค่าคอมมิชชั)น (Commission) ในการ
จัดหาผู้เช่า และการต่อสัญญากับผู้เช่า
2.1 ในกรณีผ้ ูเช่ารายเดิมต่อสัญญา :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 0.5 เดือน
2.2 ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่
:

อายุสญ
ั ญาไม่ถึง 1 ปี :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 0.5 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 1.0 เดือน

อายุสญ
ั ญาไม่ถึง 1 ปี :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 0.5 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 1.0 เดือน
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บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึ นไป :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 1.5 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึ นไปและผู้เช่ า
ได้ ทํ า สัญ ญาค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ล่ ว งหน้ า
(ค่าเซ้ง) :
ค่าคอมมิชชั)นเท่ากับร้ อยละ 3 ของค่า
สิทธิการเช่าล่วงหน้ าที)ได้ รับ

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี# จํากัด
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึ นไป :
ค่าคอมมิชชัน) เท่ากับ 1.5 เดือน
อายุสญ
ั ญาตังแต่ 3 ปี ขึ นไปและผู้เช่ า
ได้ ทํ า สัญ ญาค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ล่ ว งหน้ า
(ค่าเซ้ง) :
ค่าคอมมิชชั)นเท่ากับร้ อยละ 3 ของค่า
สิทธิการเช่าล่วงหน้ าที)ได้ รับ

3. ค่าธรรมเนียมเพื)อสร้ างแรงจูงใจในการ 3. ค่าธรรมเนียมเพื)อสร้ 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 ง2 นี 2 บริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จํ ากั ด
(มหาชน) ซึง) 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 ที)
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
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
2 วันที) 1 เมษายน
พ.ศ. 2557 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ.
2558 ช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน
พ.ศ. 2558 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 ช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน
พ.ศ. 2559 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ.
2560 และช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน
พ.ศ. 2560 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ.
2561 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม หากวันที)
กองทุ น รวมลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดั ง กล่ า วแล้ วเสร็ จแตกต่ า งไปจากนี 2

ทั ง2 นี 2 บริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จํ ากั ด
(มหาชน) ซึง) 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 ที)
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
ช่ว งเวลาตัง2 แต่วัน ที) 1 เมษายน พ.ศ.
2557 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
ช่ว งเวลาตัง2 แต่วัน ที) 1 เมษายน พ.ศ.
2558 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ช่ว งเวลาตัง2 แต่วัน ที) 1 เมษายน พ.ศ.
2559 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
และช่วงเวลาตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ.
2560 ถึงวันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ตามลํ า ดั บ อย่ า งไรก็ ต าม หากวั น ที)
กองทุ น รวมลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดั ง กล่ า วแล้ วเสร็ จแตกต่ า งไปจากนี 2
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สมมติฐาน

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จํากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี# จํากัด

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 ที) 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
ช่วงเวลาที)เปลีย) นไป

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 ที) 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
ช่วงเวลาที)เปลีย) 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
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2.0
(Capital 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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ)มเติมในภาคผนวก ก: สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ของบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด และ
สามารถขอรายงานประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
ทังนี
2 2จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที)ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที)กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 บริ ษัทจัดการไม่พบสิ)งที)เป็ นเหตุให้ เชื)อว่าสมมติฐานหลักที)ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที)เกิดขึ 2นอาจแตกต่างจากสมมติฐาน และเหตุการณ์ตา่ งๆอาจไม่เป็ นไปตามที)คาดการณ์ไว้
อนึง) มูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาจเป็ นราคาที)สงู กว่าราคาที)
ได้ จากรายงานการประเมินเฉลีย) ของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ เนื)องจากการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในครัง2 นี 2 เป็ นการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าที)มีทําเลที)ตงที
ั 2 )ดีและมีผลการดําเนินงาน
ที)ดีมาโดยตลอด นอกจากนี 2 ยังมีผ้ เู ช่าหลากหลาย มีอตั ราการเช่าพื 2นที)สงู รวมถึงมีความหลากหลายของแหล่งที)มาของรายได้
ทําให้ การที)กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวน่าจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที)ดีให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยได้ ในระยะยาว โดยราคาที)กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
นี 2 จะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ)มทุนของกองทุนรวมที)ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมในครัง2 นี 2 และ/หรื อ
เงินสด การจําหน่ายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวเนื)องกับการ
เพิ)มเงินทุนและการลงทุนเพิ)มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ)งที)ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครัง2 ที) 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต แล้ ว
ทังนี
2 2 การเข้ าลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ของกองทุนรวมในครัง2 นี 2 กองทุนรวมได้ พิจารณาใช้ เงินทุนที)ได้ จากการเพิ)มทุนของกองทุน
รวม (“การเพิ)มทุน”) เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินกู้ (ถ้ ามี)
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อนึ# ง การจะนําเงินสด การจําหน่ ายเงินลงทุนในหลักทรั พย์ ในส่ วนของเงินประกันการเช่ าที#เรี ยกเก็บจากผู้เช่ า
พืน; ที#ภายในอสังหาริ มทรั พย์ ทั ง; หมดที#กองทุ น รวมลงทุ น (“เงิน มัดจํา”) ไปลงทุ น ในทรั พย์ สิน เพิ#มเติ มครั ;งที# 2
บริษัทจัดการได้ พิจารณาในประเด็นต่ างๆ ดังต่ อไปนี ;
จํานวนเงินที)กองทุนรวมจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 จะมาจาก เงินทุนที)ได้ จากการเพิ)มทุนของกองทุนรวม
(“การเพิ)มทุน”) เงินสดการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินกู้ (ถ้ ามี) และเงินประกันการเช่าที)เรี ยกเก็บตามสัญญาเช่า
และสัญญาบริ การที)เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื 2นที)ภายในอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดที
ั2
)กองทุนรวมลงทุน ทังนี
2 2 การลงทุนเพิ)มเติมใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยใช้ เงินมัดจําจํานวนประมาณ 500 ล้ านบาท ซึ)งคิดเป็ นร้ อยละ 70 ของเงิน
มัด จํ า ทัง2 หมดของกองทุนรวมภายหลัง การลงทุนเพิ)ม เติ มครั ง2 ที) 2 จะช่ว ยให้ ก องทุน รวมมี โครงสร้ างการบริ ห ารเงิ นที) มี
ประสิทธิภาพมากขึ 2น กล่าวคือ ทําให้ ต้นทุนในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ตํ)าลง เมื)อเปรี ยบเทียบกับการใช้
แหล่งเงินทุนประเภทอื)น อาทิ เงินกู้ยืม หรื อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มทุน
การคงระดับเงินสดสํารองของกองทุนรวม ให้ อยู่ในระดับที#ไม่ ต# ํากว่ าร้ อยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจาก
สัญญาเช่ าและสัญญาบริการที#เรียกเก็บจากผู้เช่ าพืน; ที#ของทุกโครงการที#กองทุนรวมลงทุน
การคงระดับเงินสดสํารอง ที)ระดับประมาณร้ อยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที)เรี ยก
เก็บจากผู้เช่าพื 2นที)ของทุกโครงการที)กองทุนรวมลงทุน จะมีความระมัดระวังพอเพียง เนื)องจากโอกาสที)ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะต้ องคืนเงินมัดจําแก่ผ้ เู ช่าพื 2นที)จนถึงระดับร้ อยละ 30 ของเงินมัดจํารวมจะมีโอกาสเกิดขึ 2นน้ อย
กล่าวคือ ให้ อตั ราการเช่าพื 2นที)เฉลีย) ลดตํ)าลงจากระดับปั จจุบนั ที)อยูท่ ี)ประมาณร้ อยละ 98 ไปอยูท่ ี)ระดับตํ)ากว่าร้ อย
ละ 70
หากพิจารณาจากผลการดําเนินงานที)ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื)องตลอดมาของโครงการที)บริ หารโดยบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ที)มีอตั ราการเช่าพื 2นที)เฉลี)ยอยู่ใน
ระดับไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 90 - 95 มาโดยตลอดซึ)งสะท้ อนถึงคุณภาพของทรัพย์สินของกองทุนรวมและความ
ต้ องการของผู้เช่าพื 2นที) ประกอบกับนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที)ติดตามดูแล
การเช่าของผู้เช่าแต่ละรายอย่างใกล้ ชิด และการคงไว้ ซึ)งรายชื)อจองพื 2นที)ของผู้เช่าสํารอง (Waiting List) สําหรับ
แต่ละโครงการ
นอกจากนี 2 ภายหลังจากการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในครัง2 นี 2 กองทุนรวมจะมี
การลงทุนในศูนย์การค้ ารวม 4 แห่ง ซึง) จะช่วยกระจายความเสีย) งในการที)กองทุนรวมจะต้ องคืนเงินมัดจําพร้ อมๆ
กัน เนื)องจากศูนย์การค้ าแต่ละแห่งที)กองทุนรวมลงทุนมีรอบระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าของพื 2นที)สว่ นใหญ่ไม่
ตรงกัน
ความเสี#ยงและโอกาสที#จะเกิดความเสี#ยงของการนําเงินมัดจําไปลงทุนในทรัพย์ สินเพิ#มเติมครัง; ที# 2
การดํารงเงินสดสํารองนัน2 เป็ นไปเพื)อวัตถุประสงค์ในการรองรับการคืนเงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่าพื 2นที) ในกรณีที)ผ้ เู ช่า
รายเดิมย้ ายออก ไม่ว่าจะเป็ นเนื)องจากความประสงค์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการหาผู้เช่ารายใหม่ที)
เหมาะสมกว่า หรื อผู้เช่ารายเดิมไม่ตอ่ สัญญา แต่ด้วยธุรกิจปกติของโครงการศูนย์การค้ าที)กองทุนรวมลงทุนนัน2 มี
อัตราการเช่าพื 2นที)เฉลี)ยอยู่ที)ประมาณร้ อยละ 90 - 95 ซึ)งแสดงว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถหาผู้เช่าราย
ใหม่มาทดแทนผู้เช่าที)ออกไปได้ อย่างต่อเนื)อง
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ทังนี
2 2โดยในทางปฏิบตั ิ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะสอบถามความต้ องการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิมล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 6 เดือน ก่อนสัญญาเช่าจะหมดอายุ ซึ)งจากข้ อมูลในอดีตประมาณร้ อยละ 80 ของผู้เช่าเดิมจะทําการ
ต่อสัญญาเช่า ส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ต้องคืนเงินมัดจําให้ กบั ผู้เช่า และในกรณีที)ผ้ เู ช่ารายเดิมไม่ต่อ
สัญญา ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนก่อนที)สญ
ั ญาเช่าเดิมจะหมดอายุ
โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถใช้ เงินสดสํารองที)ดํารงไว้ ดงั กล่าว และ/หรื อเงินมัดจําที)เรี ยกเก็บจากผู้เช่า
รายใหม่เพื)อจ่ายคืนเงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่าเดิม
ข้ อมูล : จํานวนเงิน มัดจําของโครงการศูน ย์ การค้ าที#กองทุนรวมลงทุน ทัง; 3 แห่ ง นั น; เพิ#มขึน; อย่ าง
ต่ อเนื#องในแต่ ละปี ตามการปรับเพิ#มขึน; ของอัตราค่ าเช่ า

สําหรับมาตรการบริ หารจัดการความเสีย) งข้ างต้ น กองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ มีการจัดทําประมาณ
การจํ านวนเงิ นมัดจํ าที)คาดว่าจะต้ องคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าล่วงหน้ าประมาณ 6 เดือน ซึ)งทําให้ กองทุนรวมสามารถ
ประเมินสถานการณ์การให้ เช่าพื 2นที)และการคืนเงินมัดจําล่วงหน้ าเพื)อบริ หารกระแสเงินสดที)ได้ จากการดําเนินงาน
หรื อการลงทุนในตราสารที)มีสภาพคล่อง เพื)อรองรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการศูนย์การค้ า การคืนเงินมัดจํา
ให้ แก่ผ้ เู ช่า และการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ได้ อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ มีนโยบายที)จะทยอยรวบรวมเงินมัดจําดังกล่าวให้ มีจํานวนเพียงพอสําหรับการคืน
เงินมัดจําให้ แก่ผ้ เู ช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิการเช่าแก่กองทุนรวมเมื)อสิ 2นสุดอายุสทิ ธิการเช่าแต่ละโครงการ
ทัง2 นี 2 บริ ษั ทจัด การเห็น ว่ามูลค่า ที)กองทุน รวมจะใช้ ในการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จะถูกกําหนดโดยจํานวนเงินเพิ)มทุนของกองทุนรวมที)ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ)มเติมในครัง2 นี 2 และ/หรื อ เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวข้ องกับการเพิ)มทุนเพื)อลงทุนอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมที)กองทุนรวมเป็ นผู้รับผิดชอบ ซึ)งที)ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนครัง2 ที) 1/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 11,568 ล้ านบาท ซึง) อาจเป็ นราคาที)สงู กว่าราคาที)ได้ จากรายงานการประเมิน
เฉลีย) ของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
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อย่างไรก็ดี การเข้ าลงทุนเพิ)มเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จะส่งผลดีต่อ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เนื)องจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นโครงการศูนย์การค้ าที)มีทําเลที)ตงที
ั 2 )ดีและมีผลการดําเนินงานที)ดีมาโดยตลอด มีผ้ เู ช่าหลากหลาย และมีอตั รา
การเช่าพื 2นที)สงู (รายละเอียดในข้ อ 3.2.2 การเพิ)มเงินทุนเพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 หัวข้ อ
รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน)
โดยมีปัจจัยเชิ งบวกที)คาดว่าจะเกิ ดขึน2 กับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึง) ได้ แก่ปัจจัยเชิงบวกดังต่อไปนี 2
1. ความหลากหลายของแหล่งที)มาของรายได้ กบั การกระจายความเสีย) ง
ปั จจุบนั อสังหาริ มทรัพย์โครงการเดิมที)กองทุนรวมลงทุนมีทําเลที)ตงอยู
ั 2 ใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานครทังหมด
2
ซึ)งการ
ลงทุนในจังหวัดอื)นจะช่วยกระจายความเสี)ยงของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที)ลงทุนในเชิงทําเลที)ตงั 2 และช่วยลด
ความเสี)ยงต่างๆ เช่น ความเสี)ยงจากภัยพิบตั ิ ความเสี)ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ)าในบางภูมิภาคของประเทศ
หรื อความเสีย) งจากการปรับปรุงหรื อซ่อมแซมศูนย์การค้ า เป็ นต้ น
2. การลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ สทุ ธิของกองทุนรวมภายหลังจากสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า สิ 2นสุดลง
เมื)อพิจารณาจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สทุ ธิของอสังหาริ มทรัพย์ตาม
สมมติ ฐ านสําหรั บช่ ว งเวลาประมาณการตัง2 แต่วันที) 1 เมษายน พ.ศ.2557 ถึง 31 มี น าคม พ.ศ. 2558
(รายละเอีย ดตามภาคผนวก ข) รายได้ สุท ธิ ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็น ทรั ลพลาซา พระราม 2 และ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ครงการเซ็ นทรั ล พลาซา ปิ) นเกล้ า คิ ด เป็ นสัด ส่ว นเท่า กับ ร้ อยละ 75.9 ของรายได้ สุท ธิ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนอยู่ในปั จจุบนั ซึ)งสิทธิการเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะสิ 2นสุดลงในอีก
ประมาณ 11 ปี ซึง) ภายหลังจากสิ 2นสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่าของโครงการดังกล่าว รายได้ สทุ ธิของกองทุนรวม
จะลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ดังนัน2 การที)กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เพิ)มเติมจะทําให้
รายได้ สทุ ธิ ของกองทุนรวมเพิ)มขึน2 และจะช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ ภายหลังจากสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า สิ 2นสุด
ลง
3. ประมาณการผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน
11,568 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที)เหมาะสมซึ)งสามารถยอมรับได้ เนื)องจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการ ตลอดระยะเวลาลงทุน 30 ปี ที)กองทุนรวมจะได้ จากการลงทุนที)
ราคา 11,568 ล้ านบาท อยู่ในอัตราประมาณร้ อยละ 8.31 ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแสเงิ นสดสุทธิ จาก
ทรัพย์สนิ ที)ประมาณการโดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัดซึ)งเป็ นผู้ประเมินราคาที)ให้ ราคาประเมิน
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ตํ)าสุด) แม้ วา่ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ จากการเข้ าลงทุนในมูลค่าข้ างต้ นจะให้ ผลตอบแทนที)ตํ)ากว่า
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ที)กองทุนรวมอาจได้ รับในกรณีที)กองทุนรวมเข้ าลงทุนในมูลค่าเท่ากับราคา
ประเมินของผู้ประเมินรายดังกล่าว (ซึ)งใช้ อตั ราคิดลดที)ร้อยละ 9 หรื อเทียบเท่ากับ อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ ร้ อยละ 9 เช่นกัน) คาดว่ากองทุนรวมยังคงเป็ นทางเลือกหนึ)งของการลงทุนที)ให้ ผลตอบแทนที)น่าพอใจ
แก่นกั ลงทุนเมื)อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสี)ยงของตราสารหนี 2รัฐบาลและตราสารหนี 2ภาคเอกชนที)มี
อันดับความน่าเชื)อถือในระดับที)สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที)แสดงในตารางดังนี 2
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที# 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประเภท
อายุ 10 ปี
ตราสารหนี 2รัฐบาล
3.76
ตราสารหนี 2ภาคเอกชน
5.02
(ความน่าเชื)อถือระดับ A+)
ตราสารหนี 2ภาคเอกชน
6.24
(ความน่าเชื)อถือระดับ BBB+)

อายุ 15 ปี
4.08
5.45

อายุ 20 ปี
4.24
5.71

6.69

6.97

ที)มา : Bloomberg

ทังนี
2 2 มูลค่าในการลงทุนสุดท้ ายจะขึน2 อยู่กับราคาซื 2อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ในช่วงที)มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติม และมูลค่าที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
จํากัด ประสงค์จะได้ รับจากการจําหน่ายสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต ซึ)งเป็ นมูลค่าไม่เกิน 11,568 ล้ านบาท ซึ)งในกรณีที)กองทุนรวมสามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
เซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)มูลค่าตํ)ากว่า 11,568 ล้ านบาท กองทุนรวมจะมีโอกาสได้ รับอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการที)สูงขึ 2นกว่าอัตราร้ อยละ 8.31 ต่อปี นอกจากนี 2 ในกรณี ที)บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมภายหลังการเพิ)มเงินทุนของกองทุนรวมในครัง2 นี 2 ผลตอบแทนภายในสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
จะเพิ)มขึ 2นจากอัตราที)ระบุไว้ ข้างต้ น
อย่างไรก็ดี หากมูลค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ น
ราคาที)สงู กว่าราคาที)ได้ จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ดังกล่าวข้ างต้ นนัน2 มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนอาจลดลงจากการประเมินค่า
หรื อการสอบทานประเมินค่าทรัพย์สินในรอบต่อๆ ไป อาจส่งผลให้ บริ ษัทจัดการต้ องลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเพื)อลดสภาพคล่องส่วนเกิ น ที)เกิ ดจากการที)มูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์ ลดลงจากการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ ซึง) ภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม มูลค่าที)ตราไว้ ของหน่วยลงทุนจะลดลงด้ วย
3.4 สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของร่ างสั ญ ญาที# เ กี# ย วข้ อ งกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท# ี ก องทุ น รวมจะลงทุ น เพิ# ม เติ ม
ครัง; ที# 2
ในการที)กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติม โดยการ (1) เช่าที)ดินบางส่วน
และอาคารรวมทังสิ
2 ง) ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ)งตังอยู
2 ่บนที)ดินดังกล่าว ได้ แก่
อาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร
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(บางส่วน) (2) เช่างานระบบสาธารณูปโภคที)เกี)ยวเนื)องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (3) ซื 2อ
ทรัพย์สนิ ที)เป็ นอุปกรณ์ที)เกี)ยวเนื)องกับการใช้ ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ ทังที
2 )ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับ
อาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยกองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาต่างๆ ที)
สําคัญที)เกี)ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติม โดยมีรายละเอียดที)สําคัญของสัญญา
ดังกล่าวดังต่อไปนี 2
1.

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าที#ดิน (บางส่ วน) และอาคาร (บางส่ วน)

ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินที#เช่ า

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม่ ”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”)
• ที)ดินบางส่วนตามโฉนดดังต่อไปนี 2 ซึง) ตังอยู
2 ท่ ี)ตาํ บลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยที)ดินที)กองทุนรวมจะเช่ามีเนื 2อที)รวมทังสิ
2 2นประมาณ 32-3-56.85 ไร่
โฉนดเลขที#

เลขที#ดิน

หน้ าสํารวจ

3289
3301
3313
58660
58661
110632
110633
110634
110635
15540

350
349
3313
351
352
9
58
59
10
321
รวม

88
100
112
5782
5783
10806
10807
10 08
10809
1133

เนือ; ที#
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
15-3-51
42-41.9
5-1-74.3
2-1-90
1-1-85
1-1-11.3
2-0-83.1
0-2-46
0-0-96
1-1-02
35-1-80.6

เนือ; ที#ท# กี องทุน
รวมจะลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
15-0-80.75
2-2-88.4
5-1-74.3
2-1-90
1-1-85
1-1-11.3
2-0-83.1
0-2-46
0-0-96
1-1-02
32-3-56.85

• อาคารและสิง) ปลูกสร้ างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ)งตังบน
2
โฉนดที)ดินข้ างต้ น ตังอยู
2 เ่ ลขที) 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ประกอบด้ วย อาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื 2นที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
(“อาคารที#เช่ า”) ซึง) คิดเป็ นพื 2นที)ที)จะเช่าประมาณ 122,991 ตารางเมตร ทังนี
2 2 อาคารที)เช่า
นี 2ไม่รวมพื 2นที) (1) พื 2นที)ในส่วนที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าพื 2นที)ที)ได้ มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื 2นที)ที)อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุ ง และ (2) พื 2นที)จอดรถยนต์ในส่วนที)เป็ นไปตามสิทธิ ของเซ็นทรัล
เชียงใหม่
ระยะเวลาการเช่ า
มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
2 วนั จดทะเบียนสิทธิเช่าตามสัญญาฉบับนี 2
สิทธิในการต่ ออายุสัญญาเช่ า ในกรณี ที)กองทุนรวมได้ รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
เมื#อสัญญาเช่ าครบกําหนด
หลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมได้ เซ็นทรัล
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เงื#อนไขในการต่ ออายุสัญญา
เช่ าเมื#อสัญญาเช่ าครบ
กําหนด

ค่ าเช่ า

หน้ าที#ของกองทุนรวม

เชียงใหม่ตกลงที)จะแจ้ งเงื)อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี 2ให้ กองทุนรวมทราบอย่าง
น้ อย 9 เดือนก่อนวันที)สญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงให้ สิทธิ ใน
การปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื 2อ และ/หรื อรับโอน
กรรมสิทธิ_ และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(1) มูลค่าและเงื)อนไขในการซื 2อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง
และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จะขึ 2นอยู่กบั
การเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่ในอนาคต และ
(2) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรั ลพัฒนา”) และ/หรื อบริ ษัทที)เซ็นทรัล
พัฒ นามี อํ า นาจควบคุม ยัง คงมี ห น้ า ที) เ ป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม
อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหม่สงวนสิทธิในการที)จะไม่ให้ สทิ ธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุน
รวมในกรณีที)เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัทที)เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม พ้ นจาก
การทําหน้ าที)ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และ
(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สทิ ธิตอ่ อายุเพื)อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวมได้ รับแจ้ งเงื)อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาจาก
เซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอื)นใดตามที)คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน และ
(4) กองทุน รวมได้ รั บ อนุมัติ จ ากสํา นัก งาน ก.ล.ต. ให้ ส ามารถลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
เพิ)มเติมได้
สําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
(1) กองทุนรวมตกลงชําระค่าเช่าที)ดินที)เช่าเป็ นจํานวนเงินตามที)ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี 2 โดย
ชําระทังจํ
2 านวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี 2
(2) กองทุนรวมตกลงชําระค่าเช่าอาคารที)เช่าเป็ นจํานวนเงินตามที)ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
โดยชําระทังจํ
2 านวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี 2
(1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินที)เช่าหรื อกระทําการใดๆ
ทั ง2 ปวง เพื) อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น ที) เ ช่ า อยู่ ใ นสภาพที) ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวม
(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิ)งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินที)เช่า และจะ
ไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรัพย์สินที)เช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์สินที)เช่าได้ รับ
ความเสียหาย หรื อเปลี)ยนแปลงในสาระสําคัญของทรั พย์สินที)เช่า เว้ นแต่ได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ ทังนี
2 2 เซ็นทรัลเชียงใหม่จะพิจารณาการ
ให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ทังนี
2 2 ส่วนก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง และสิ)งปลูกสร้ างดังกล่าวให้
ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สนิ ที)เช่า
(3) ตลอดระยะเวลาที) ส ัญ ญาฉบับ นี ย2 ัง มี ผ ลใช้ บัง คับ อยู่ กองทุน รวมยิ น ยอมให้ เ ซ็ น ทรั ล
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หน้ าที#ของเซ็นทรัลเชียงใหม่

การประกันภัย

เชี ยงใหม่ รวมถึ งลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของเซ็น ทรั ลเชี ยงใหม่ และผู้เ ช่ าพื น2 ที) ร ายอื)น ใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื 2นที)ในทรัพย์สินที)เช่าตาม
สัญญานี 2 ใช้ ประโยชน์ใน พื 2นที)สว่ นกลาง ที)จอดรถ พื 2นที)ที)เกี)ยวข้ องกับทรัพย์สินที)เช่าซึ)ง
เป็ นทรัพย์สินที)เช่าของกองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริ มทรั พย์ และทางเข้ าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที)กองทุนรวมจะลงทุน โดยให้ ถือ
เป็ นพื 2นที)เพื)อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตเป็ นสําคัญ ทังนี
2 2 เว้ นแต่ในกรณีที)
การใช้ ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระค่าใช้ จ่ายแก่กองทุน
รวม เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว และในการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริ การที)จอดรถ คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกันในการแบ่ง
สัดส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวข้ องต่อไป
ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี 2 กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ
ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที)เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทน
ใช้ งานระบบสาธารณูปโภคที)เกี)ยวเนื)องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ในการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่าพืน2 ที)ที)ได้ มีการชํ าระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที)มิใช่ผ้ เู ช่าพื 2นที)ในทรัพย์สนิ ที)เช่าตามสัญญาฉบับนี 2 รวมถึง
ลูก ค้ า คู่ส ัญ ญา และผู้ เช่ า พื น2 ที) ร ายอื) น ที) เ ป็ นผู้เ ช่ า พื น2 ที) ใ นส่ ว นที) ยัง อยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ
ครอบครองของเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ เพื) อ ใช้ ในการประกอบกิ จ การของตนโดยไม่ มี
ค่าตอบแทน
หากมีผลประโยชน์ใดๆ (ซึง) ไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าที)เกิดขึ 2นจากทรัพย์สินที)เช่า) ได้ แก่ ค่า
เช่าพื 2นที) ค่าบริ การสาธารณูปโภค หรื อรายได้ อื)นใด (ถ้ ามี) ซึ)งเป็ นผลประโยชน์ที)กองทุนรวม
ควรจะได้ รับและเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ ลว่ งหน้ า ทังก่
2 อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
จากผู้เช่าพื 2นที) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 30 วันนับจากวันจดทะเบียน หรื อในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันจดทะเบียนสิทธการเช่าอีก เซ็นทรัลเชียงใหม่จะส่งมอบ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวมภายในวันที) 9 ของเดือนถัดไป
สําหรับเงินประกันการเช่าที)กองทุนรวมควรจะได้ รับและเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ ลว่ งหน้ า ทัง2
ก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้เช่าพื 2นที) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะส่งมอบเงินประกัน
การเช่าดังกล่าวบางส่วนในจํ านวนที)คู่สญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันให้ แก่กองทุนรวมภายในวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า และสําหรับเงินประกันการเช่าส่วนที)เหลือ เซ็นทรัลเชียงใหม่จะส่งมอบ
ให้ แ ก่ ก องทุน รวมภายในกํ า หนดเวลาที) คู่ส ัญ ญาจะได้ ต กลงกัน นอกจากนี 2 หากเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ได้ รับเงินประกันการเช่าสําหรับทรัพย์สนิ ที)เช่าภายหลังจากวันจดทะเบียนอีก เซ็นทรัล
เชียงใหม่จะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมภายในวันที) 9 ของเดือนถัดไป
คู่สญ
ั ญาทัง2 สองฝ่ ายตกลงให้ ดําเนินการเกี) ยวกับการประกันภัยและการใช้ เงิ นที)ได้ รับเป็ น
ค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทประกันภัย เพื)อนํามาใช้ ในการก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมอาคาร
และสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค
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ทรัพย์ สินที#เช่ าเสียหายหรือ
ถูกทําลาย

ที)เกี)ยวข้ องตามสัญญาฉบับนี 2 ดังต่อไปนี 2
(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมและระบุ
ชื)อกองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที)จดั ทําขึ 2นสําหรับอาคารและสิ)ง
ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ แก่ ประกันความเสี)ยงภัยใน
ทรั พย์ สิน (All Risk Insurance) ประกันภัยเครื) องจักร (Machinery Breakdown
Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ
ประกันภัยก่อการร้ าย (Terrorism Insurance) กับผู้รับประกันภัยที)มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และ
สําหรับระยะเวลาประกันภัยที)เหลือของกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้ ข้อกําหนดและเงื)อนไข
ของสัญญาฉบับนี 2 โดยให้ มีผลเป็ นการเปลี)ยนแปลงในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่า ทังนี
2 2
กองทุนรวมตกลงที)จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที)เกิดขึ 2นหรื อเกี)ยวเนื)อง
จากการโอนสิทธิ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะรั บผิดชอบ
ร่วมกันสําหรับเบี 2ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ)งแบ่งได้ ตามสัดส่วนการ
ครอบครองพื 2นที)ในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต และตามเกณฑ์อื)นที)คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
(2) ในกรณีที)อาคารที)เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี 2ยังคงมีผลบังคับใช้ ได้
ต่อไปในส่วนเฉพาะอาคารที)เช่าที)ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที)สามารถใช้ ประโยชน์ได้
โดยให้ ถือว่าอาคารที)เช่าดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ที)เช่ากันตามสัญญาฉบับนี 2ต่อไป
ให้ “ค่ าสินไหมทดแทนพืน; ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ)งไม่รวมถึง
ค่า สิน ไหมทดแทนซึ)ง ได้ รั บ จากการประกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก (Business Interruption
Insurance) และ/หรื อการประกันภัยอื)นใดที)คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิ)มเติม
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
2
งสิ
2 2น
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื)น ในกรณีที)
อาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคที)เกี)ยวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
2
ออย่าง
มีนยั สําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้ อาคารและสิ)งปลูกสร้ างนันเพื
2 )อประโยชน์ใน
การดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายตกลงจะสร้ างอาคารและสิ)งปลูกสร้ างขึ 2น
ใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกันของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
2
าย ตามสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ใน
อาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ณ เวลาที)เกิดความ
เสียหาย โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่จะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน
แผนงาน และงบประมาณที)คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน และจะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงจะร่ วมกับกองทุนรวมในการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆ ที)
เกี)ยวข้ อง (ถ้ ามี) เพื)อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 2 โดยคู่สญ
ั ญา
ทังสองฝ่
2
ายจะต้ องนําเงินที)ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื 2นฐานมาใช้ ในการดําเนินการ
ก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าสิทธิ และหน้ าที)ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี 2ยังคงมีผล
ต่อไปจนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างอาคารและสิ)งปลูกสร้ างดังกล่าวขึ 2นมาแทนที)อาคารและ
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สิ)ง ปลูก สร้ างโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ตามสัญ ญาฉบับ นี 2 โดย
คู่สญ
ั ญาจะจัด ให้ มีก ารทํา สัญ ญาเช่ าทรั พ ย์ สินขึน2 ใหม่ (โดยให้ มี วัน ครบกํ าหนดอายุ
สัญญาเช่า ข้ อกําหนดและเงื)อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี 2) ทันทีที)การก่อสร้ าง
ดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทงนี
ั 2 2กองทุนรวมจะไม่มีภาระหน้ าที)ในการชําระค่าเช่าตามสัญญา
เช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื)น ในกรณีที)
อาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ รับความเสียหาย
แต่เพียงบางส่วน ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิง) ปลูกสร้ างบางส่วน
เพื)อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่มีหน้ าที)ต้อง
ซ่อมแซมอาคารและสิ)งปลูกสร้ างนันให้
2 คงเดิมตามความเสียหายที)เกิดขึ 2นจริ งในพื 2นที)ที)
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะที)เกิดความเสียหายดังกล่าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื 2นฐานที)กองทุนรวม
และ/หรื อเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื)นหรื อกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอื)นได้ ในกรณีที)ค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที)เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับการ
ก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมอาคารและสิ)งปลูกสร้ างดังกล่าว มีจํานวนเกินกว่าเงินค่า
สินไหมทดแทนพื 2นฐานที)คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่า
ก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่ายที)เกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ในขณะนัน2 (สําหรับ
กรณีตามข้ อ (1)) หรื อตามพืน2 ที)ที)คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะที)ได้ รับความ
เสียหายจริ ง (สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่กรณี โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงทดรอง
จ่ายเงินในจํานวนที)กองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณีที)อาคารและสิ)งปลูกสร้ างได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2)
กองทุนรวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ภายใน 6 เดือน
นับแต่วนั ที)เปิ ดให้ บริ การพื 2นที)ในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างที)ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จ พร้ อมทัง2
ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน
(Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ที)ได้ ใช้ เพื)อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
โดยคํานวณจากวันที)ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที)กองทุนรวมได้ ชําระเงิน
ให้ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ทังนี
2 2 เซ็นทรัลเชียงใหม่และกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาสรรหา
แหล่งเงินทุนที)เหมาะสมเพื)อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณีที)อาคารและสิ)งปลูกสร้ างได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
2
ออย่างมีนยั สําคัญ
ตามข้ อ (1) กองทุนรวมมีสทิ ธิเลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที)เปิ ดให้ บริ การพื 2นที)ในอาคารและสิง) ปลูกสร้ างที)สร้ าง
หรื อซ่อมแซมขึ 2นใหม่เพื)อทดแทนอาคารและสิ)งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนีแ2 ล้ วเสร็ จ
พร้ อมทังชดเชยค่
2
าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที)ระบุใน
วรรคก่อน หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพืน2 ที)ของกองทุนรวม โดยที)
กองทุนรวมไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ ให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก โดยในหลักการให้ สดั ส่วน
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ใหม่ของการครอบครองพื 2นที)ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นไปตามจํานวนค่า
ก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทังหมดตามที
2
)ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายได้ ชําระไปหรื อตกลงว่าจะชําระ
ในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ 2นใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึง) ก่อนการใช้ สิทธิในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสงวนสิทธิที)จะเสนอ
การดําเนินการดังกล่าวเพื)อให้ ที)ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อน ทังนี
2 2 ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที)เปิ ดให้ บริ การพื 2นที)ในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างที)สร้ าง
หรื อซ่อมแซมขึ 2นใหม่เพื)อทดแทนอาคารและสิง) ปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี 2 ทังนี
2 2 หากพ้ น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ของ
กองทุนรวมตามข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที)เห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิทธิการเช่ าและการ กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินที)เช่านี 2ไม่ว่าทังหมดหรื
2
อบางส่วน ออกให้ เช่าช่วงแก่
ให้ เช่ า
บุคคลใดๆ หรื อให้ บคุ คลใดๆ เข้ ามาอยูแ่ ทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ ที)ทําให้ บคุ คลอื)นมี
สิทธิเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที)เช่า หรื อโอนสิทธิ การเช่า ไม่ว่าทังหมดหรื
2
อแต่บางส่วน
ให้ แก่บคุ คลใดๆ อย่างไรก็ตามเพื)อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ ยิ น ยอมให้ ก องทุน รวมนํ า ทรั พ ย์ สิ น ที) เ ช่ า ออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื 2นที)ภายในทรั พย์สินที)เช่าไม่ว่าทังหมดหรื
2
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้อง
ได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ก่อน ทังนี
2 2 เว้ นแต่การให้ เช่าช่วงพื 2นที)ภายในทรัพย์สินที)เช่า
ที)มีพื 2นที)ตงแต่
ั 2 1,000 ตารางเมตรขึ 2นไป กองทุนรวมจะต้ องได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรั ล
เชี ยงใหม่ก่อน ซึ)งการให้ ความยิ นยอมดัง กล่าวจะกระทํา โดยไม่ชักช้ าและการไม่ให้ ความ
ยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตุผลสมควร
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ ในกรณีที)เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง) ตามที)ระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี 2
เลิกสัญญา
(1) ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญา
นี 2 หรื อผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2
(2) ในกรณีเซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบตั ิผิดเงื)อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนี 2สินอื)นใดกับบุคคลใดๆ ก็ตาม ซึง) รวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ)งหนึง) ของมูลค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และอาจนําเซ็นทรัลเชียงใหม่ไปสูภ่ าวะล้ มละลาย หรื อฟื น2 ฟู
กิจการ โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็ จสิ 2น
(3) ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ถกู ศาลสัง) พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง) ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขัน2 ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ ศาลมี คํ า สั)ง ให้ ฟื2น ฟู กิ จ การของเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ ซึง) กองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหม่ในการ
ชําระหนี 2 หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี 2
(4) ในกรณีที)กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 หรื อ
ผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2
(5) เมื)อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าตามสัญญาฉบับนี 2
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) ในกรณี ที) มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง) ให้ เลิกกองทุนรวมโดยที)กองทุน
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(8)

ผลของการผิ ดนั ดหรื อผลอั น (1)
เกิ ด จากเหตุ แห่ งการเลิ ก
สัญญา

(2)

(3)

(4)

รวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอื)นใดที)
เกี)ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัล
เชียงใหม่ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว โดยที)คู่สญ
ั ญาทังสอง
2
ฝ่ ายมีหน้ าที)ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที)ร่วมกันเพื)อไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี 2
ระงับโดยผลจากการเปลีย) นแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสัง) ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ
เท่าที)ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง) ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐที)มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน2
เช่น การจัดตัง2 หรื อจัด หาบุคคลใดๆ มารั บโอนสิทธิ แ ละหน้ า ที)ที)ก องทุนรวมมีอยู่ตาม
สัญญาฉบับนี 2แล้ วก็ตาม
ในกรณีที)ทรัพย์ สินที)เช่าทังหมดหรื
2
อบางส่วนที)สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจ เพื)อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี)ยวกับการเวนคืน
หรื อกฎหมายอื)นๆ ซึง) ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที)เช่าได้ อย่าง
มีนยั สําคัญ
ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญา
นี 2 หรื อผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2 กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 2ได้ ทนั ที
และเซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าคงเหลือ ให้ แก่กองทุนรวมตาม
สัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่ า ที) เ หลื อ อยู่ และเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื) น ใดที) เ ซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที)
เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที)กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ) ทรัพย์สนิ
ที)เช่าได้ ตามระยะเวลาที)กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบตั ิผิดเงื)อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี 2สินอื)นใดกับบุคคลใดๆ และถูกศาลสัง) พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง) ให้ ล้มละลาย
หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
2
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง) ให้ ฟืน2 ฟูกิจการ กองทุน
รวมมีสิทธิ ที)จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี 2ได้ ทนั ที และในกรณีที)กองทุนรวมใช้ สิทธิ ดงั กล่าว
เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่จ ะต้ อ งชํ า ระคื น ค่า เช่ า คงเหลือ ให้ แ ก่ ก องทุน รวมตามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าที)เหลืออยู่ และเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใดที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ ใน
นามกองทุนรวม ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที)เหลืออยู่ ค่าขาด
ประโยชน์จากการที)กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ) ทรัพย์สนิ ที)เช่าได้ ตามระยะเวลา
ที)กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2 ทังนี
2 2 ไม่ตดั สิทธิ ของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื)นใดอันเกิดจากการที)มีเหตุผิดนัดเกิดขึ 2นนัน2 เว้ นแต่เหตุผิดนัดของ
เซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวเกิดจากการที)กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที)หรื อปฏิบตั ิหน้ าที)
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี 2
ในกรณีที)กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 หรื อ
ผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2 เซ็นทรัลเชียงใหม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนี 2ได้ ทนั ที
โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม
ในกรณีที)ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที)เช่า คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อมี
การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที)กําหนดในโครงการ หรื อกรณี ที)มีกฎหมาย หรื อ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง) ให้ เลิกกองทุนรวมโดยที)กองทุนรวม
มิ ไ ด้ ฝ่ าฝื น และ/หรื อ ปฏิ บัติ ผิ ด กฎข้ อ บัง คับ กฎหมาย และ/หรื อ กฎระเบี ย บอื) น ใดที)
เกี)ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี 2สิ 2นสุดลง
โดยที)คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที)เช่าหรื อ
เงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื)นใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง) ได้ โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้อง
ชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
2 2 เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน
เป็ นอย่างอื)น
(5) ในกรณีที)ทรัพย์ สินที)เช่าทังหมดหรื
2
อบางส่วนที)สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพื)อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิ พิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับนี 2
สิ 2นสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามี
นัยสําคัญเพียงใด ซึ)งในกรณีที)กองทุนรวมเห็นควรให้ สญ
ั ญาฉบับนีส2 ิ 2นสุดลง เซ็นทรั ล
เชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใดที)
เซ็ นทรั ล เชี ย งใหม่ไ ด้ รั บ ไว้ แทนกองทุน รวม (ถ้ า มี) ให้ แก่ กองทุน รวมตามสัด ส่ว นของ
ระยะเวลาการเช่าที)เหลืออยูต่ ามระยะเวลาที)กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
(6) เมื)อสัญญาเช่าฉบับนีส2 ิ 2นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ตามที)ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที)เช่าคืนตามสภาพที)เป็ นอยู่ ณ เวลานัน2 พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ที)ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินที)เช่า รวมทังจะส่
2 งมอบเงิน
หรื อทรั พย์ สินอื)นใดที)กองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรั ลเชี ยงใหม่ (ถ้ ามี) ให้ แก่เซ็นทรั ล
เชียงใหม่ รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที)กองทุนรวมได้ รับจากผู้เช่าพื 2นที)ในทรัพย์สินที)
เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพื 2นที)หรื อเซ็นทรัลเชียงใหม่ (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกันนี 2 ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที)สญ
ั ญาฉบับนี 2สิ 2นสุดลง กองทุนรวม
จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิ ประโยชน์ (ที)สง่ มอบได้ และ/หรื อไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื)น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ที)กองทุนรวมได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าซึ)ง
เกี)ยวเนื)องกับทรัพย์สินที)เช่า ทังก่
2 อนและในวันที)สญ
ั ญาฉบับนีส2 ิ 2นสุดลง ให้ แก่เซ็นทรั ล
เชียงใหม่หรื อผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินโดยเร็ ว และเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงชําระคืนกองทุนรวมใน
เงินหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ซึ)งกองทุนรวมได้ ชําระไปอันเกี)ยวเนื)องกับทรัพย์สินที)เช่าสําหรับ
ระยะเวลาภายหลังจากที)สญ
ั ญาฉบับนี 2สิ 2นสุดลง ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับ
แต่วนั ที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) ในกรณีที)กองทุนรวมได้ ใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวมสงวน
สิทธิ ที)จะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ สินที)เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนีส2 ิ 2นสุดลงและกองทุนรวม
ได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที)เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใด
ดังกล่าวจากเซ็นทรัลเชียงใหม่แล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ค่าเช่าทรั พย์สินที)เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใดจากเซ็นทรัลเชียงใหม่
สําหรั บระหว่างระยะเวลานี 2 เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ ได้ ว่ากองทุนรวมได้ รับความ
เสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที)กองทุนรวมได้ รับสําหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว เซ็นทรัลเชียงใหม่ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที)เกินดังกล่าว
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คํารับรองของกองทุนรวม

คํารับรองของเซ็นทรัล
เชียงใหม่

ณ วันทําสัญญานี 2 กองทุนรวมรับรองแก่เซ็นทรัลเชี ยงใหม่ว่า กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมที)
จัดตัง2 ขึน2 โดยชอบตามพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และมี
อํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื)น
ใดตามที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 ตลอดจนกระทําการต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับสัญญานี 2
ณ วันจดทะเบียน เซ็นทรัลเชียงใหม่รับรองแก่กองทุนรวมว่า
(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นบริ ษัทจํากัดที)จดั ตังและดํ
2
ารงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย
(2) เซ็นทรั ลเชี ยงใหม่มีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทํา
เอกสาร และการดําเนินการอื)นใดตามที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 ตลอดจนกระทําการต่างๆ
ที)เกี)ยวเนื)องกับสัญญานี 2 และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
(3) การที)เซ็นทรัลเชียงใหม่เข้ าทําสัญญานี 2หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญานี 2
ไม่ เ ป็ นการขัด แย้ ง หรื อ ฝ่ าฝื นข้ อ กํ า หนด เงื) อ นไข หรื อ คํ า รั บ รองใดๆ ที) เ ซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ได้ ทําหรื อจะทําความตกลงกับบุคคลอื)น
(4) ก่อนวันจดทะเบียน เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้ ไม่มีการกระทําการใดๆ อันจะมีผลเป็ น
การ ก่อ เปลีย) นแปลง โอน สงวน ระงับ ซึง) สิทธิในการใช้ ทรัพย์สินที)เช่าตามที)กําหนด
ไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
(5) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี 2 เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะไม่ โอน จําหน่าย หรื อ
ก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิอื)นใดในทรัพย์สินที)เช่า ซึ)งเป็ นการทําให้ เสื)อมสิทธิ
หรื อรอนสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ ทรัพย์สนิ ที)เช่าตามสัญญาฉบับนี 2

บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า การที)กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคูส่ ญ
ั ญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และผู้เช่า
พื 2นที)รายอื)นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื 2นที)ในทรัพย์สินที)เช่าตามสัญญานี 2 ใช้ ประโยชน์ในพื 2นที)
ส่วนกลาง ที)จอดรถ พื 2นที)ที)เกี)ยวข้ องกับทรั พย์สินที)เช่าซึ)งเป็ นทรัพย์สินที)เช่าของกองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์ และ
ทางเข้ าออกโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที)กองทุนรวมลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื 2นที)เพื)อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
และไม่มีคา่ ตอบแทนนันเพื
2 )อประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที)การใช้ ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระค่าใช้ จ่ายแก่กองทุนรวม กองทุนรวมสามารถ
เรี ยกร้ องให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว นอกจากนัน2 หากในอนาคตโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต จะมีการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนอื)นเพิ)มเติม อาทิ การใช้ บริ การที)จอดรถ กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่จะตกลง
ร่วมกันในการแบ่งสัดส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวข้ องต่อไป
2.

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ างานระบบ
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า
ทรัพย์ สินที#เช่ า

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม่ ”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”)
งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื)อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ 2าเสีย และสิ)งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ)งติดตังและใช้
2
งาน
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ระยะเวลาการเช่ า
ค่ าเช่ า
การส่ งมอบสิทธิครอบครอง

การส่ งมอบสิทธิตามสัญญา
บริการและการรับภาระ
ค่ าใช้ จ่าย

อยูใ่ นอาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมทังสิ
2 ทธิใดๆ ที)
เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)
มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
2 วนั จดทะเบียนสิทธิ การเช่าที)ดินและอาคารตามสัญญาเช่า
ที)ดินและอาคาร
กองทุนรวมตกลงจะชําระค่าเช่าทังจํ
2 านวนในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามที)กําหนดไว้ ใน
สัญญาเช่าที)ดินและอาคาร
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิ ครอบครองในทรัพย์สินที)เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 2มีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิ ที)เช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที)กําหนดไว้ ใน
สัญญาเช่าที)ดินและอาคาร และได้ มีการชําระราคาตามที)กําหนดในสัญญาฉบับนี 2แล้ ว (“วันส่ ง
มอบสิทธิครอบครอง”)
(1) เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่จ ะจัด ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การเปลี)ย นชื) อ ผู้รั บ ประโยชน์ ต ามกรมธรรม์
ประกันภัยที)จัดทําขึน2 สําหรั บทรัพย์ สินที)เช่ากับผู้รับประกันภัยเป็ นกองทุนรวมสําหรั บ
ระยะเวลาประกั น ภัย ที) เ หลื อ ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย โดยกองทุ น รวมตกลงที) จ ะ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที)เกิดขึ 2นหรื อเกี)ยวเนื)องจากการโอนสิทธิตาม
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัยดัง กล่า ว ทัง2 นี 2 กองทุน รวมจะร่ ว มรั บผิ ดชอบค่าเบี ย2 ประกันภัย
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาประกันภัยที)คงเหลืออยู่
(2) ตราบเท่าที)เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที)
เป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมแทน ยัง คงปฏิ บัติ ห น้ า ที) เ ป็ นผู้บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม กองทุน รวมยิ น ยอมให้ สิ ท ธิ ใ นการจัด เก็ บ เงิ น หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอื)นใดที)เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับการให้ บริ การงานระบบที)กองทุน
รวมเป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่าวทัง2 หมดแก่เซ็นทรั ลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที)เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทน
เพื)อให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที)เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทน มีสิทธิในการเก็บผลประโยชน์ทงหมดจาก
ั2
การให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและคู่สญ
ั ญาบริ การในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากการให้ บริ การร่วมแก่คสู่ ญ
ั ญาบริ การในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ แก่ บริ การส่วนกลาง บริ การไอเย็น และบริ การดูดควัน ค่า
นํ า2 ประปาและค่ า ไฟฟ้ า (ตามมิ เ ตอร์ ของผู้ เช่ า พื น2 ที) แ ต่ ล ะราย) เป็ นต้ น และนํ า
ผลประโยชน์ดงั กล่าวไปชําระหนี 2หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที)เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับการใช้
ระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต และในการให้ บริ การดังกล่าว ได้ แก่ ค่านํ 2าประปา ค่าไฟฟ้ า เป็ นต้ น กับหน่วยงาน
ของรั ฐที)เกี) ยวข้ อง หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องอื)นใด (ถ้ ามี) แทนกองทุนรวม ทังนี
2 2 ในกรณี ที)
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา และ/หรื อ บุค คลใดๆ ที) เ ซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื) อ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที) เ ป็ น
ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวมแทน มิ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที) เ ป็ นผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวมแล้ ว กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรั ลพัฒนา และ/หรื อ
บุค คลใดๆ ที) เ ซ็ น ทรั ล พัฒ นามอบหมาย มี สิท ธิ ใ นการใช้ ง านระบบสาธารณูป โภคที)
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เกี)ยวเนื)องกับอาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ใน
การให้ บริ การและจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้ บริ การร่วมดังกล่าวจากผู้เช่าพื 2นทีเ) ฉพาะ
ในพื 2นที)ที)เซ็นทรัลเชียงใหม่มีสิทธิครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ
ที) เ ซ็ น ทรั ล พัฒ นามอบหมาย จะต้ อ งนํ า ส่ง ค่า บริ ก ารดัง กล่า วตามสัด ส่ว นที) เ ซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ต้องรับผิดชอบให้ แก่กองทุนรวมหรื อบุคคลใดๆ ที)กองทุนรวมมอบหมายเพื)อให้
กองทุนรวมสามารถชําระหนี 2หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที)เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับการใช้ ระบบ
สาธารณูปโภคในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
และในการให้ บริ การดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐที)เกี)ยวข้ อง หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องอื)นใด
(ถ้ ามี) แทนคูส่ ญ
ั ญาได้
(3) ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี 2 กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ
ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที)เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
แทน ใช้ ทรัพย์สนิ ที)เช่าในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื 2นที)ที)ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการ
เช่าในลักษณะของสัญญาเช่า ระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที)มิใช่ ผ้ ูเช่า ช่วงทรั พย์ สินที)เช่ าตาม
สัญญาฉบับนี 2 รวมถึงลูกค้ า คู่สญ
ั ญา และผู้เช่าพื 2นที)ในส่วนที)อยู่ภายใต้ สิทธิครอบครอง
ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ เพื)อใช้ ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มีคา่ ตอบแทน
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ ง การ คูส่ ญ
ั ญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
เลิกสัญญา
(1) ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญา
นี 2 หรื อผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2
(2) ในกรณี เซ็นทรั ลเชี ยงใหม่ปฏิบตั ิผิดเงื) อนไขของสัญญากู้ยืมเงิ น หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี 2สินอื)นใด กับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ)งรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ)งหนึ)งของมูลค่าของ
ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้น ของเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ และอาจนํ า เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ ไ ปสู่ส ภาวะ
ล้ มละลายหรื อฟื น2 ฟูกิจการ
(3) ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ถกู ศาลสัง) พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง) ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขัน2 ตอนการเลิกบริ ษัท การชํ าระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง) ให้ ฟื2นฟูกิจการของเซ็นทรั ล
เชียงใหม่ ซึง) กองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหม่ในการ
ชําระหนี 2 หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี 2
(4) ในกรณี ที)กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 หรื อผิดคํา
รับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2
(5) เมื)อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที)ดินและอาคารที)เช่าตามสัญญาเช่าที)ดินและอาคาร
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) ในกรณีที)มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง) ให้ เลิก
กองทุนรวมโดยที)กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อกฎระเบียบอื)นใดที)เกี) ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรั ลพัฒนาในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้
ปฏิ บัติ ห น้ า ที) เ ป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และกองทุน รวมได้ แ จ้ งให้ เ ซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยที)คู่สญ
ั ญาทังสอง
2
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(8)
(9)
ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิดจากเหตุแห่ งการเลิก
สัญญา

(1)

(2)

(3)

(4)

ฝ่ ายมีหน้ าที)ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที)ร่วมกันเพื)อไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี 2
ระงับโดยผลจากการเปลีย) นแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสัง) ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ
เท่าที)ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง) ของหน่วยงานใดๆ ของรัฐที)มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน2
เช่น การจัดตัง2 หรื อจัด หาบุคคลใดๆ มารั บโอนสิทธิ แ ละหน้ า ที)ที)กองทุนรวมมีอยู่ตาม
สัญญาฉบับนี 2แล้ วก็ตาม
ในกรณีที)ไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าที)ดินและอาคารภายใน
ระยะเวลาที)กําหนดในสัญญาเช่าที)ดินและอาคาร
ในกรณี ที)ส ัญญาเช่ าที) ดิน และอาคารสิน2 ผลใช้ บัง คับ ลงเนื)อ งจากเหตุตามที) ระบุไ ว้ ใ น
สัญญาเช่าที)ดินและอาคาร
ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญา
นี 2 หรื อผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2 กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี 2ได้ ทนั ที
และเซ็ น ทรั ล เชี ยงใหม่จ ะต้ องชํ า ระคื น ค่า เช่ าทรั พ ย์ สิน ที) เช่ า คงเหลือ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื)นใดที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตาม
สัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่ า ที) เ หลือ อยู่ ค่า ขาดประโยชน์ จ ากการที) ก องทุน รวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ) ทรัพย์สนิ ที)เช่าได้ ตามระยะเวลาที)กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบตั ิผิดเงื)อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี 2สินอื)นใด กับบุคคลใดๆ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ถูกศาลสัง) พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูก
ศาลสัง) ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการเลิ
2
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง) ให้
ฟื น2 ฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที)จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี 2ได้ ทนั ที และในกรณีที)กองทุน
รวมใช้ สิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี 2 เซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที)
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใดที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ ในนามกองทุน
รวมให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที)เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จาก
การที)กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ)งทรัพย์สินที)เช่าได้ ตามระยะเวลาที)กําหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี 2 ทังนี
2 2 ไม่ตดั สิทธิ ของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื)นใดอันเกิ ดจากการที)มีเหตุผิดนัดเกิดขึ 2นนัน2 เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรั ล
เชี ย งใหม่ ดัง กล่า วเกิ ด จากการที) ก องทุน รวมไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที) ห รื อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที)
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี 2
ในกรณี ที)กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 หรื อผิดคํา
รับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2 เซ็นทรั ลเชี ยงใหม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนีไ2 ด้ ทันที โดย
เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม
ในกรณีที)ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที)เช่าตามสัญญาฉบับนี 2 คู่สญ
ั ญาตกลง
เลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที)กําหนดในโครงการ หรื อในกรณีที)
มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง) ให้ เลิกกองทุนรวม
โดยที) ก องทุ น รวมมิ ไ ด้ ฝ่ าฝื น และ/หรื อ ปฏิ บัติ ผิ ด กฎข้ อบัง คับ กฎหมาย และ/หรื อ
กฎระเบียบอื)นใดที)เกี)ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ หรื อกองทุน
รวมใช้ สทิ ธิในการบอกเลิกสัญญา ภายใต้ เงื)อนไข ทรัพย์สินที)เช่าเสียหายหรื อถูกทําลาย
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(5)

(6)

(7)

(8)

ระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ 2นสุดระยะเวลาการเช่า ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นี 2สิ 2นสุดลง โดยที)คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สิน
ที)เช่าหรื อเงิ นหรื อประโยชน์ ตอบแทนอื)นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ)งได้ โดยเซ็นทรั ล
เชี ยงใหม่ไม่ต้องชํ าระคืนค่าเช่าทรั พย์ สินที)เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทัง2 นี 2 เว้ นแต่
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื)น
ในกรณี ที)ส ัญญาเช่ าที) ดิน และอาคารสิน2 ผลใช้ บัง คับ ลงเนื)อ งจากเหตุตามที) ระบุไ ว้ ใ น
สัญญาเช่าที)ดินและอาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที)กองทุนรวมไม่
ปฏิบตั ิหน้ าที)หรื อปฏิบตั ิหน้ าที)ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที)ตามสัญญาฉบับนี 2
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี 2สิ 2นสุดลงโดยที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที)
เช่าคงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าที)กองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าที)คงเหลือตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าที)เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใดที)เซ็นทรัลเชียงใหม่
ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที)
เหลืออยูต่ ามระยะเวลาที)กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
ในกรณี ที)ส ัญญาเช่ าที) ดิน และอาคารสิน2 ผลใช้ บัง คับ ลงเนื)อ งจากเหตุตามที) ระบุไ ว้ ใ น
สัญ ญาเช่ า ที) ดิ น และอาคาร และเหตุก ารณ์ ดัง กล่า วมิ ไ ด้ เ ป็ นผลจากการที) เ ซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที)หรื อปฏิบตั ิหน้ าที)ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที)ตาม
สัญญาฉบับนี 2 เซ็นทรั ลเชียงใหม่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกองทุนรวม โดยเซ็นทรั ล
เชี ยงใหม่ไม่ต้องชํ าระคืนค่าเช่าทรั พ ย์ สินที)เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทัง2 นี 2 หาก
เหตุการณ์ ดังกล่าวมิได้ เกิดขึน2 เนื)องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ)งฝ่ ายใดไม่ปฏิบัติหน้ าที)หรื อ
ปฏิบตั ิหน้ าที)ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที)ตามสัญญาฉบับนี 2 ให้ ถือว่าสัญญา
ฉบับนี 2สิ 2นสุดลงโดยที)คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอื)นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ)งได้ โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่าง
อื)น
เมื)อสัญญาเช่าฉบับนีส2 ิ 2นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ตามที)ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี 2
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที)เช่าคืนตามสภาพที)เป็ นอยู่ ณ เวลานัน2 พร้ อมกับจะส่ง
มอบเงิ นหรื อทรัพย์ สินอื)นใดที)กองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรั ลเชี ยงใหม่ (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลเชียงใหม่
ในกรณีที)กองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวม
สงวนสิทธิ ที)จะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที)เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี 2สิ 2นสุดลงและกองทุน
รวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที)เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)น
ใดดัง กล่ า วจากเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ แ ล้ ว เสร็ จ โดยกองทุ น รวมไม่ ส ามารถเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที)เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื)นใดจากเซ็นทรัล
เชียงใหม่สําหรับระหว่างระยะเวลานี 2 เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสจู น์ได้ ว่ากองทุนรวมได้ รับ
ความเสีย หายจากเหตุดัง กล่า วเกิ น กว่า ผลประโยชน์ ที) ก องทุน รวมได้ รั บ สํา หรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลเชียงใหม่ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที)เกินดังกล่าว
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คํารับรองของกองทุนรวม

คํารับรองของเซ็นทรัล
เชียงใหม่

ณ วันทําสัญญานี 2 กองทุนรวมรั บรองแก่เซ็นทรั ลเชียงใหม่ว่า กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมที)
จัดตัง2 ขึน2 โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และมี
อํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื)น
ใดตามที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 ตลอดจนกระทําการต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับสัญญานี 2
ณ วันจดทะเบียน เซ็นทรัลเชียงใหม่รับรองแก่กองทุนรวมว่า
(1)
เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นบริ ษัทจํากัดที)จัดตังและดํ
2
ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมาย
ไทย
(2)
เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที)เช่าและมีกรรมสิทธิ_และสิทธิโดยสมบูรณ์ใน
การให้ เช่าทรัพย์สนิ ที)เช่าโดยปราศจากภาระผูกพัน หรื อการนําไปเป็ นหลักประกันโดย
ประการอื)นใด
(3)
เซ็นทรัลเชียงใหม่มีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทํา
เอกสาร และการดําเนินการอื)นใดตามที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 ตลอดจนกระทําการต่างๆ
ที)เกี)ยวเนื)องกับสัญญานี 2
(4)
การที)เซ็นทรัลเชียงใหม่เข้ าทําสัญญานี 2หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญานี 2
ไม่เป็ นการขัดแย้ งหรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนด เงื)อนไข หรื อคํารับรองใดๆ ที)เซ็นทรัลเชียงใหม่
ได้ ทําหรื อจะทําความตกลงกับบุคคลอื)น
(5)
นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี 2ถึงวันส่งมอบสิทธิครอบครอง เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่มีข้อ
พิพาทหรื อได้ รับคําบอกกล่าว หรื อมีคดีความกับบุคคลใดๆ หรื ออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินกระบวนการทางศาล หรื ออยูใ่ นระหว่างการดําเนินการอนุญาโตตุลาการใด ที)
เกี)ยวเนื)องกับกรรมสิทธิ_ในทรัพย์สนิ ที)เช่า หรื อสิทธิและหน้ าที)ตามสัญญาบริ การ และ
มิได้ ผิดนัดหรื อผิดสัญญาหรื อเข้ าทําสัญญา หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดใดที)เกี)ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที)เช่า หรื อสิทธิและหน้ าที)ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ตามสัญญาบริ การ
(6)
เซ็นทรัลเชี ยงใหม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที)เกี)ยวข้ องกับทรัพย์สินให้ แก่กองทุนรวมแล้ ว
ทังหมด
2
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที)เป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ

บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่า การที)กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที)เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทน ใช้ ทรัพย์สินที)เช่าในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื 2นที)ที)ได้ มีการชําระค่าตอบแทน
สิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที)มิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินที)เช่าตามสัญญาฉบับนี 2 รวมถึงลูกค้ า คู่สญ
ั ญา
และผู้เช่าพื 2นที)ในส่วนที)อยูภ่ ายใต้ สทิ ธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม่ เพื)อใช้ ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มีคา่ ตอบแทนนัน2
เป็ นไปเพื)อประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัล
เชียงใหม่ได้ มีข้อตกลงที)จะร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ 2นอันเนื)องจากการซ่อมแซมหรื อดูแลรักษางานระบบดังกล่าว ตาม
สัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ของคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย
3.
ผู้ขาย
ผู้ซือ;

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ; ขายทรัพย์ สิน
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม่ ”)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”)
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ทรัพย์ สินที#ซือ; ขาย

ราคาซือ; ขาย

การโอนกรรมสิทธิfใน
ทรัพย์ สิน
คํารับรองของกองทุนรวม

เหตุผดิ นัดหรือเหตุแห่ งการ
เลิกสัญญา

ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิดจากเหตุแห่ งการเลิก
สัญญา

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื) องมือ เครื) องใช้ ทังที
2 )ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
2 ปกรณ์อื)น
ใดที)ใช้ เพื)อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอาคาร
และสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ)งตัง2 และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื 2นที)ของอาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต หรื อบนพื 2นผิวของตัวอาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต และ/หรื อ บริ เวณภายในพื น2 ที) เช่ าของผู้เช่ าพื น2 ที)ใ นอาคารและสิ)ง ปลูกสร้ างโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ)งเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ_ รวมทังสิ
2 ทธิ ใดๆ ที)
เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั 2 2ไม่ใช่ทรัพย์สินที)มีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารและสิง) ปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
กองทุนรวมจะชําระราคาซื 2อขายทังจํ
2 านวนตามที)ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี 2 ภายในวันที)มีการจด
ทะเบียนสิทธิ การเช่าที)ดินและอาคารตามสัญญาเช่าที)ดินและอาคารต่อหน่วยงานราชการที)
เกี)ยวข้ องตามที)ระบุไว้ ในสัญญาเช่าที)ดินและอาคาร
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ กรรมสิทธิ_ ในทรัพย์สินที)ซื 2อขายภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี 2มีผลเป็ นการโอนอย่าง
สมบูรณ์ ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามที)กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าที)ดินและอาคารและได้ มี
การชําระราคาตามที)กําหนดในสัญญาฉบับนี 2แล้ ว (“วันโอนกรรมสิทธิf”)
กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิแก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ลูกค้ า คู่สญ
ั ญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และผู้เช่า
พื 2นที)รายอื)นในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)มิได้ เช่า
พื 2นที)ภายในอาคารและสิ)งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากกองทุน
รวม ใช้ ประโยชน์ซงึ) ทรัพย์สนิ ตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที)มีอยู่ก่อน หรื อตามที)ค่สู ญ
ั ญาได้
ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่จะร่ วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับ
ทรัพย์สนิ ร่วมกันตามที)จะได้ ตกลงกันต่อไป
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ_ สัญญานี 2อาจสิ 2นสุดลงได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1)
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายตกลงกันเลิกสัญญา
(2)
ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 หรื อ
ผิดคํารับรองที)ให้ ไว้ ในสัญญานี 2 กองทุนรวมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(3)
ในกรณีที)เซ็นทรัลเชียงใหม่ถกู ศาลสัง) พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง) ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
2
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน2 ฟูกิจการของเซ็นทรัล
เชียงใหม่ ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที)เกี)ยวข้ อง ซึ)งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบ
ต่อความสามารถของเซ็นทรัลเชียงใหม่ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี 2 กองทุนรวมมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(4)
ในกรณีที)ไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนเช่าตามสัญญาเช่าที)ดินและอาคารภายใน 1
ปี นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี 2
(5)
ในกรณีที)สญ
ั ญาเช่าที)ดินและอาคารระงับหรื อสิ 2นผลใช้ บงั คับลง
เมื)อมีการเลิกสัญญา ให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายปราศจากภาระหน้ าที)ซึ)งจะต้ องผูกพันกัน
ตามสัญญาฉบับนี 2 แต่ทงนี
ั 2 2 ไม่รวมถึงภาระหน้ าที)ใดๆ ซึง) เกิดก่อนการเลิกสัญญา และย่อมไม่ตดั
สิทธิในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ในกรณีที)การผิดสัญญานัน2 เกิดจากความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
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คํารับรองของกองทุนรวม

คํารับรองของเซ็นทรัล
เชียงใหม่

ใดฝ่ ายหนึ)ง หรื อค่าเสียหายที)เกิ ดขึน2 จากการไม่ได้ รับโอน ครอบครอง หรื อใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สนิ
นอกจากนี 2 ในกรณีที)สญ
ั ญาเช่าที)ดินและอาคารสิ 2นสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สนิ
ที)ซื 2อขายกันตามสัญญาฉบับนี 2หรื อทรัพย์สนิ อื)นใดที)มีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่
เซ็นทรัลเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงซื 2อทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพ
ของทรัพย์สนิ ที)มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนัน2 ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วย
ค่าเสือ) มราคาที)คิดตามระยะเวลา 5 ปี หรื อตามราคาอื)นใดตามที)คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(1)
ณ วันทําสัญญานี 2 กองทุนรวมรับรองแก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ว่ากองทุนรวมเป็ นกองทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ ที)จัดตังขึ
2 2นโดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การ
จัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื)นใดตามที)ระบุไว้ ในสัญญานี 2 ตลอดจนกระทําการ
ต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับสัญญานี 2
(2)
กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิแก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ลูกค้ า คู่สญ
ั ญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่
และผู้เช่าพื 2นที)ในอาคารศูนย์การค้ ารายอื)นที)มิได้ เช่าพื 2นที)ภายในอาคารศูนย์การค้ า
จากกองทุนรวมใช้ ประโยชน์ซึ)งทรัพย์สินตามปกติธุรกิจตามภาระผูกพันที)มีอยู่ก่อน
หรื อตามที)คู่สญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่จะร่ วมกัน
รับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สนิ ร่วมกันตามที)จะได้ ตกลงกันต่อไป
(1)
เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ เ ป็ นบริ ษั ท จํ า กั ด ที) จั ด ตัง2 ขึ น2 และดํ า รงอยู่ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ต าม
กฎหมายของประเทศไทย
(2)
ในวันโอนกรรมสิทธิ_ เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ_และมีสิทธิโดยสมบูรณ์ใน
การขายทรั พ ย์ สิน โดยปราศจากภาระผูก พัน หรื อ การนํ า ไปเป็ นหลัก ประกัน โดย
ประการอื)นใด
(3)
เซ็นทรัลเชียงใหม่มีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา จัดทําเอกสาร
และการดํ า เนิ น การอื) น ใดตามที) ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญานี 2 ตลอดจนกระทํ า การต่า งๆ ที)
เกี)ยวเนื)องกับสัญญานี 2
(4)
การที)เซ็นทรัลเชียงใหม่เข้ าทําสัญญานี 2หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใดๆ ในสัญญานี 2
ไม่เ ป็ นการขัด แย้ ง หรื อ ฝ่ าฝื น ข้ อ กํ า หนด เงื) อ นไข หรื อ คํ า รั บ รองใดๆ ที) เ ซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ ได้ ทําความตกลงไว้ กบั บุคคลอื)น
(5)
นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี 2ถึงวันโอนกรรมสิทธิ_เซ็นทรัลเชียงใหม่ ไม่มีข้อพิพาท หรื อได้
รั บ คํ า บอกกล่ า ว หรื อ มี ค ดี ค วามกั บ บุ ค คลใดๆ หรื อ อยู่ ใ นระหว่ า งการดํ า เนิ น
กระบวนการทางศาล หรื ออยูใ่ นระหว่างการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ
ที)เกี)ยวเนื)องกับกรรมสิทธิ_ในทรัพย์สนิ
(6)
เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยข้ อมูล ที)เ กี) ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สินให้ แ ก่ก องทุน รวมแล้ ว
ทังหมด
2
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที)เป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ
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4.

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาก่ อตัง; สิทธิและการกระทําการ

คู่สัญญา
การใช้ ช# ือ และ/หรือ
เครื#องหมายการค้ า และ/หรือ
เครื#องหมายบริการ

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) และ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”)
ตลอดระยะเวลาที)เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)เซ็นทรั ลพัฒนาเสนอชื) อให้ ปฏิบัติ
หน้ า ที) เ ป็ นผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมแทน ยัง คงปฏิ บัติ ห น้ า ที)เ ป็ นผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตราบเท่าที)
กองทุนรวมยังคงลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เซ็นทรัลพัฒนาตกลง
ยินยอมให้ กองทุนรวมใช้ ชื)อ และ/หรื อเครื) องหมายการค้ า และ/หรื อเครื) องหมายบริ การ และ/
หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรูปภาพ และ/หรื อเครื) องหมายอื)นใดที)ใช้ ในการสื)อความหมายให้
ประชาชนทัว) ไปเข้ าใจว่าทรัพย์สนิ ที)กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั 2 เป็ นทรัพย์สินของเซ็นทรัล
พัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาที)เกี)ยวเนื)องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต ทังนี
2 2 ให้ รวมถึงชื)อ และ/หรื อเครื) องหมายการค้ า และ/หรื อเครื) องหมายบริ การ และ/
หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื) องหมายอื)นใดที)เกี) ยวเนื)องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที)เซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มี
ในอนาคตด้ วย

ทังนี
2 2 ในกรณีที)เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใดๆ ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที)
เป็ นผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ ข องกองทุนรวมแทน ไม่ไ ด้ เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวมตามสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการ
ระงับ การใช้ ชื)อ และ/หรื อเครื) องหมายการค้ า และ/หรื อเครื) อ งหมายบริ การ และ/หรื อตรา
สัญ ลัก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ เครื) อ งหมายอื) น ใดดัง กล่า ว โดยกองทุ น รวมจะ
ดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันที)เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคล
ใดๆ ที)เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื)อให้ ปฏิบัติหน้ าที)เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวม
แทน ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ค่ า ใช้ จ่า ยที# เ กี#ย วข้ อ งกั บ การ เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้สนับสนุนของกองทุนรวม (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที)
เพิ# ม เงิ น ทุ น เ พื# อ ล งทุ น ใ น เกี) ย วข้ อ งกับ การเพิ) ม เงิ น ทุน เพื) อ ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ) ม เติ ม ของกองทุน รวมตามที)
อสังหาริ มทรั พย์ เพิ#มเติมของ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายเห็นชอบร่วมกัน
กองทุนรวม
การดํารงอัตราส่ วนการถือหุ้น เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะดํารงอัตราส่วนการถื อหุ้นในเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 75
ของหุ้นที)มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของเซ็
2
นทรัลเชียงใหม่ไว้ ตลอดระยะเวลาที)สญ
ั ญาเกี)ยวกับการ
ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับ
3.5 ภาพรวมของธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

- 62 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในไตรมาสที) 2 ของปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 2.8 ชะลอตัวลงจากร้ อยละ 5.4
ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556
การขยายตัวในด้ านการผลิต
การขยายตัวมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร อสังหาริ มทรัพย์ การค้ าปลีกค้ าส่ง และ
การเงิน ในขณะที)สาขาอุตสาหกรรมหดตัวตามการหดตัวของอุตสาหกรรมที)มงุ่ เน้ นการส่งออก
การขยายตัวในด้ านการใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อน
มีปัจจัยสนับสนุนสําคัญจากการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที)การส่งออกหดตัวตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาท
คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที)เหลือของปี พ.ศ. 2556 ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที)มี
แนวโน้ มปรั บตัวดีขึน2 จากครึ) งปี แรก การดําเนินมาตรการของภาครั ฐเพื)อรั กษาเสถี ยรภาพและสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี 2 ปั จจัยพื 2นฐานด้ านการลงทุนที)ยงั อยู่ในเกณฑ์ดี เงินเฟ้ อและอัตราดอกเบี 2ยที)ยงั
อยูใ่ นระดับตํ)าและเอื 2ออํานวยต่อการฟื น2 ตัวของอุปสงค์ในประเทศ รวมทังการขยายตั
2
วของภาคการท่องเที)ยว
สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2556 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.8 – 4.3 โดยการบริ โภคและการลงทุนรวม
ขยายตัวร้ อยละ 2.6 และ 6.0 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว) ไปอยู่ที)ร้อยละ 2.3 - 2.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้ อยละ 0.3 ของ GDP
ตารางแสดงสถิติและการคาดการณ์ ตัวเลขทางเศรฐกิจ ระหว่ างไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 2 ปี
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
อัตราการเปลี#ยนแปลง
(% YOY)
GDP (ณ ราคาคงที))
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที))
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
การบริ โภครวม (ณ ราคาคงที))
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
มูลค่าการส่งออกสินค้ า
ปริ มาณ
มูลค่าการนําเข้ าสินค้ า
ปริ มาณ

พ.ศ. 2556

ไตรมาส 4

ทัง; ปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

19.1
23.0
20.9
31.6
12.4
12.4
12.5
18.2
17.0
16.4
16.9

6.5
13.2
14.4
8.9
6.8
6.7
7.5
3.1
2.5
8.8
7.1

5.4
5.8
2.9
18.8
3.8
4.4
2.9
4.5
4.1
6.4
8.4

2.8
4.5
1.9
14.8
3.0
2.4
5.8
-1.9
-1.5
0.2
3.3
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ทัง; ปี
(ประมาณ
การ)
3.8 - 4.3
6.0
4.0
13.8
2.6
2.5
3.6
5.0
5.0
6.5
7.8
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พ.ศ. 2555
อัตราการเปลี#ยนแปลง
(% YOY)
ดุลบัญชีเดินสะพัด ต่อ GDP
(ร้ อยละ)
เงินเฟ้ อทัว) ไป
อัตราการว่างงาน

พ.ศ. 2556

ไตรมาส 4

ทัง; ปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ทัง; ปี
(ประมาณ
การ)

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

ที)มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การใช้ จ่ายภาคครัวเรือน
ในช่วงไตรมาสที) 2 ของ ปี พ.ศ. 2556 การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนขยายตัวร้ อยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากร้ อยละ 4.4 ใน
ไตรมาสก่อน เนื)องมากจากฐานการขยายตัวที)สงู ขึ 2นและการลดลงของแรงส่งจากมาตรการคืนภาษี รถยนต์คนั แรก
โดยค่าใช้ จ่ายในสินค้ าคงทนชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการจําหน่ายรถยนต์นงั) จากการขยายตัวร้ อยละ
121.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นร้ อยละ 5.2 ในไตรมาสนี 2 ในขณะที)ปริ มาณการจําหน่ายจักรยานยนต์หดตัวร้ อยละ
8.1 เช่นเดียวกับการบริ โภคสินค้ าในหมวดอื)นๆ ซึ)งขยายตัวในอัตราที)ชะลอตัวลงตามรายได้ เกษตรกรที)ยงั ฟื น2
ตัวอย่างช้ าๆ และการลดลงของรายได้ จากการส่งออกในรู ปเงินบาท ในขณะที)ดชั นีความเชื)อมัน) ผู้บริ โภคเกี)ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ ี)ระดับ 72.8 ลดลงจากระดับ 73.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า
แผนภาพอัตราการเปลี#ยนแปลงของการใช้ จ่ายภาคครัวเรือนและดัชนีความเชื#อมั#นผู้บริโภคเกี#ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจ ระหว่ างปี พ.ศ. 2551 – ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556
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การค้ าส่ งค้ าปลีก
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556 ดัชนีการค้ าปลีกขยายตัวร้ อยละ 0.5 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นการชะลอตัวในเกือบทุกหมวดตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
การค้ าในหมวดอาหารและเครื) องดื)ม รถยนต์และเชื 2อเพลิง และเครื) องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้ องกับการปรับตัว
ลดลงของดัชนีความเชื) อมั)น ผู้บริ โ ภค การฟื 2นตัวอย่างช้ าๆ ของรายได้ เกษตรกร และการหดตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การค้ าปลีกของห้ างสรรพสินค้ ายังขยายตัวได้ ต่อเนื)อง โดยดัชนีการค้ าปลีก
สําหรับหมวดห้ างสรรพสินค้ ามีการเติบโตประมาณร้ อยละ 5.4 ในช่วงเวลาดังกล่าว
ตารางแสดงอัตราการเปลี#ยนแปลงของดัชนีค้าส่ งค้ าปลีก ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2544 – 5 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2556
พ.ศ.
อัตราการเปลี#ยนแปลง 2554
(% YOY)
ทัง; ปี
11.1
ดัชนีค้าปลีก
อาหารและเครื) องดื)ม
-13.1
รถยนต์และเชื 2อเพลิง
1.2
ห้ างสรรพสินค้ า
6.8
17.3
ดัชนีค้าส่ ง
วัตถุดิบการเกษตร/สัตว์ 11.6
เชื 2อเพลิง
9.7
เครื) องจักรและอุปกรณ์
6.3
ที)มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2555
ทัง; ปี
18.3
-16.3
28.9
8.8
20
-12.8
16
18.6

ครึ งปี
แรก
8.1
-50.2
10.4
7.5
19.4
-18.3
16.4
5.9

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
21.0
5.7
20.8
10.7
42.1
17.3
26.7
3.8

แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในช่ วงครึ#งหลังของปี พ.ศ. 2556
เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ) งหลังของปี มีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ 2นจากครึ) งปี แรก เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวจาก
ไตรมาสก่อนหน้ าร้ อยละ 1.7 (% QoQ sa.) โดยมีสาเหตุสําคัญจาก (1) การลดลงของแรงส่งจากมาตรการคืน
ภาษี ให้ กับผู้ซื 2อรถยนต์คนั แรกซึ)งเป็ นปั จจัยสําคัญที)ทําให้ การบริ โภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน
หน้ า (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ ปริ มาณการส่งออกลดลง รวมทัง2
ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมที)มงุ่ เน้ นการส่งออกหดตัว (3) การเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที)
1 ของปี งบประมาณ 2556 อย่างไรก็ตามในไตรมาสที) 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื)อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้ าหดตัวช้ าลงร้ อยละ 0.3 ซึง) แสดงให้ เห็นถึงการปรับตัวดีขึ 2นของพลวัตรทางเศรษฐกิจ เมื)อรวมกับแนวโน้ ม
การปรับตัวดีขึ 2นของเศรษฐกิจโลกและมาตรการรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาครัฐคาดว่าจะส่งผล
ให้ เศรษฐกิจไทยในครึ)งหลังปรับตัวดีขึ 2นจากครึ)งปี แรก
อย่างไรก็ตาม เมื)อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนเศรษฐกิ จไทยในช่วงครึ) งปี หลังยังคงมีแนวโน้ มที)จะขยาย
ตัวอย่างช้ าๆ เนื)องจาก (1) ฐานการขยายตัวที)สงู ขึ 2นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี พ.ศ. 2555 (2) แรง
ขับเคลื)อนจากภาคการส่งออกยังคงมีแนวโน้ มที)จะอยู่ในระดับตํ)าตามข้ อจํากัดด้ านการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะความล่าช้ าในการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซน และเศรษฐกิจจีนซึ)งยังอยู่ในช่วงของการ
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ปรับตัวต่อปั ญหาเสถี ยรภาพในระบบการเงิ นซึ)งแนวโน้ มที)จะส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์ตํ)ากว่า
คาดการณ์ (3) แม้ ว่าค่าเงินบาทจะเริ) มอ่อนค่ามากขึ 2นในช่วงปลายไตรมาสที) 2 และในช่วงครึ) งหลังของปี พ.ศ.
2556 แต่หากเปรี ยบเที ยบกับในช่ว งก่อนวิกฤติก ารณ์ เศรษฐกิ จและการเงิ นในสหรั ฐ ฯ ค่าเงิ นบาทยังคงแข็ ง
ค่าประมาณร้ อยละ 7 และร้ อยละ 18.4 เมื)อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินยูโร ตามลําดับ นอกจากนัน2 Real
Effective Exchange Rate ในเดือนมิถนุ ายนยังคงแข็งค่าจากค่าเฉลี)ยในช่วงครึ) งหลังของปี พ.ศ. 2555 ร้ อยละ
4.6 เงื)อนไขดังกล่าวยังมีแนวโน้ มที)จะสร้ างแรงกดดันต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาและยังเป็ น
ปั ญหาความท้ าทายต่อการขยายตัวของภาคการส่งออกทังในระยะสั
2
นและในระยะปานกลาง
2
โดยเฉพาะภายใต้
แนวโน้ มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในระยะปานกลาง (4) การลดลงของแรงส่งจากกมาตรการคืนภาษี ให้ กบั ผู้
ซื 2อรถยนต์คนั แรก และ (5) แนวโน้ มความล่าช้ าของการดําเนินการตามแผนการลงทุนที)สาํ คัญของภาครัฐ เมื)อรวม
กับการขยายตัวตํ)ากว่าการคาดการณ์ในครึ) งปี แรก คาดว่าจะทําให้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทังปี
2 ตํ)ากว่า
ประมาณการครัง2 ที)ผา่ นมา
ที)มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกและค้ าส่ งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555
กลุม่ ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ปี พ.ศ. 2555 – ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 ผู้ประกอบการในกลุ่มนี 2 ยังคงเดินหน้ าพัฒนาโครงการใหม่ ทังใน
2
กรุ งเทพและต่างจังหวัด โดยมีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่เปิ ดใหม่ ได้ แก่ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ ธานี
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง ศูนย์การค้ าเมกะ บางนา และศูนย์การค้ าเกตท์เวย์เอกมัย และการปรับปรุ ง
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นอกจากนี 2ยังมีโครงการศูนย์การค้ าที)อยู่ระหว่าง
การพัฒนาอีกจํานวนหนึ)งที)มีกําหนดแล้ วเสร็ จระหว่างปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 อาทิ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เอ็ม
บาสซี) และศูนย์การค้ าดิเอ็มโพเรี ยม II รวมไปถึงโครงการปรับปรุ งศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา และเดอะ
มอลล์ บางแค
สําหรั บ พืน2 ที)ต่างจังหวัด มี ศูน ย์ ก ารค้ าขนาดใหญ่ เปิ ดใหม่ ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ าโรบิ นสัน สุพรรณบุรี และ
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล พลาซา อุบลราชธานี นอกจากนี 2 ในปั จ จุบันมีโ ครงการสําคัญที) อยู่ระหว่า งก่ อสร้ างคื อ
ศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล หาดใหญ่ ศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล และศู น ย์ ก ารค้ าพรอมเมนาดา
(Promenada) เชียงใหม่ เป็ นต้ น
จากภาพรวมสภาวะตลาดและการแข่งขันในพื 2นที)กรุงเทพฯ มีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่กระจายตัวอยูม่ ากมาย ทําให้
โอกาสทางธุรกิจในพื 2นที)ดงั กล่าวมีค่อนข้ างจํากัดในปั จจุบนั ดังนันผู
2 ้ ประกอบการจึงมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
จากแถบชานเมือง รวมถึงตลาดต่างจังหวัดที)มีกําลังซื 2อมากพอ การรุ กไปยังตลาดใหม่ๆ เหล่านี 2ถือว่าเป็ นโอกาส
ทางธุรกิจที)ดีเนื)องจากในต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่ยงั ไม่มีศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่นอกเหนือจากห้ างค้ าปลีกขนาด
ใหญ่หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และมีการเติบโตของกําลังซื 2ออย่างต่อเนื)อง ดังนันศู
2 นย์การค้ าที)มีศกั ยภาพจะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านรสนิยมและไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคในท้ องถิ)นซึ)งไฮเปอร์ มาร์ เก็ตยังไม่สามารถ
ตอบสนองได้ อย่างเพียงพอในปั จจุบนั ผู้ประกอบการที)มีประสบการณ์ ในการพัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ า มี
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ความพร้ อมในเรื) องเงินทุน มีเครื อข่ายร้ านค้ าอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจ และมีความยืดหยุน่ ในการปรับปรุงร้ านค้ าให้ มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ จะมีข้อได้ เปรี ยบในการช่วงชิงความเป็ นผู้นําในการขยายธุรกิ จไปยังจังหวัดที)มีศกั ยภาพจะ
สามารถครอบครองตลาดได้ ในที)สดุ
ในด้ านการบริ หารจัดการศูนย์การค้ า กลยุทธ์ ทางการตลาดยังคงเป็ นเครื) องมือสําคัญอย่างยิ)งในการกระตุ้นให้
ผู้ใช้ บริ การมีการจับจ่ายใช้ สอย ผู้ประกอบการได้ นําการตลาดในรู ปแบบต่างๆ มาใช้ ในการดึงดูดกลุม่ เป้าหมาย
ตลอดจนสร้ างประสบการณ์ ของผู้ใช้ บริ การที) มีความคาดหวังใหม่ๆ เกิ ดขึน2 อย่างต่อเนื)อ ง การตลาดเหล่า นี 2
นอกจากจะช่วยกระตุ้นการเข้ าใช้ บริ การ (Traffic) และการจับจ่ายใช้ สอยแล้ ว ยังช่วยสร้ างประสบการณ์ ใหม่ๆ
ให้ กับผู้ใช้ บริ การซึ)งสามารถนําไปสู่การรั กษาฐานผู้ใช้ บริ การ (Customer Retention) และการสร้ างความ
จงรักภักดีของผู้ใช้ บริ การ (Customer Loyalty) ในระยะยาว นอกเหนือจากการจัดอีเวนท์เพื)อดึงดูดกลุม่ เป้าหมาย
ให้ มาใช้ บริ การแล้ ว ผู้ประกอบการยังมุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมที)สนับสนุนการขายของร้ านค้ า (Sale Promotion)
ควบคูไ่ ปกับการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจเพื)อร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่เพื)อให้ งบประมาณการตลาด
ที)มีจํากัดใช้ ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื) องมือด้ านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าต่างๆ และสื)อทางสังคม
(Social Media) ถูกนํามาใช้ มากขึ 2นเพื)อรักษาฐานผู้ใช้ บริ การและกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอย โดยการสื)อสารกับ
ผู้ใช้ บริ การอย่างสมํ)าเสมอ และจัดให้ มีสทิ ธิพิเศษสําหรับผู้ใช้ บริ การในโอกาสต่างๆ
จากเหตุการณ์ อุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ทําให้ ผ้ ูบริ โภคได้ มีการใช้ จ่ายเพื)อซื 2อสินค้ าเพิ)มขึ 2นในปี พ.ศ.
2555 ในหลายๆ หมวด โดยเฉพาะสินค้ ากึ)งคงทน เช่น เครื) องใช้ ในครัวเรื อน เสื 2อผ้ า และรองเท้ า เพื)อทดแทนความ
เสียหายที)เกิดขึ 2นจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึ)งส่งผลในทางบวกต่อผู้ประกอบการในกลุม่ นี 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2555 –
พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบการกลุม่ ศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ ามีแผนที)จะขยายสาขาอย่างต่อเนื)องโดยเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนไทยกับพม่า ลาว และกัมพูชา เนื)องจากการเปิ ดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 จะช่วยขยายโอกาสทางการค้ าในบริ เวณดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมเพื)อจะรองรับ
ความต้ องการของนักท่องเที)ยวอาเซียนและนานาชาติที)คาดว่าจะเดินทางเข้ ามาใช้ จ่ายในประเทศไทยมากขึ 2น ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีแนวโน้ มที)จะได้ รับแรงกดดันจากการแข่งขันที)สงู ขึ 2นจากคูแ่ ข่งต่างชาติซงึ) จะสามารถ
ขยายธุรกกิจเข้ ามาในประเทศไทยได้ ง่ายขึ 2น ดังนันผู
2 ้ ประกอบการที)สามารถปรับตัวต่อการเปลี)ยนแปลงเหล่านี 2ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะสามารถใช้ ประโยชน์จากโอกาสทางการค้ าที)มากขึ 2นได้ อย่างสูงสุด
กลุม่ Community Mall และ Lifestyle Mall
โครงการในกลุ่มนีม2 ีก ารขยายตัวอย่างต่อ เนื)องทัง2 ในใจกลางเมือง ชานเมือง หรื อปริ มณฑล ตามพฤติกรรม
ผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที)ต้องการความสะดวกสะบายในการเดินทางและการทํากิจกรรมต่างๆ ในชิวิตประจําวันใน
บริ เวณใกล้ เคียงชุมชนที)พกั อาศัยอยู่ โดยแนวทางการพัฒนาโครงการประเภทนี 2 จะให้ ความสําคัญกับการเลือก
ทําเลที)ตงที
ั 2 )ใกล้ ชิดชุมชน การออกแบบโดยมุง่ เน้ นให้ มีความรื) นรมย์นา่ พักผ่อนและมีเอกลักษณ์สวยงาม ตลอดจน
การใช้ แม่เหล็กที)หลากหลายในการดึงดูดให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริ การ อาทิ ร้ านอาหาร ร้ านเบเกอรี) ซุปเปอร์ มาร์ เก็ ต
สถานเสริ มความงาม โรงเรี ยนกวดวิชา ร้ านหนังสือ ร้ านขายยา ธนาคาร ฯลฯ ซึ)งครอบคลุมความต้ องการหลักๆ
ของผู้ใช้ บริ การทังในแง่
2
การพักผ่อน การจับจ่ายใช้ สอย และการพบปะสังสรรค์
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ในปี พ.ศ. 2555 โครงการในกลุ่มนีย2 ังคงได้ รับ กระแสความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการในหลายๆ ธุรกิ จ
นอกเหนือจากธุรกิจค้ าปลีก โดยมีการลงทุนจากทังกลุ
2 ม่ ทุนอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ ทุนอื)นๆ ที)มีที)ดินอยู่ โดยจะมี
ทังรู2 ปแบบที)พฒ
ั นาศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) อย่างเดียวหรื อโครงการรู ปแบบผสม (Mixed-Use
Development) การพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดย่อมพร้ อมๆ กับโครงการที)พกั อาศัยขนาดใหญ่ หรื อการพัฒนาเป็ น
เฟสต่อเนื)องเพื)อสร้ างมูลค่าเพิ)มให้ กบั โครงการอสังหาริ มทรัพย์ที)ก่อสร้ างไปแล้ ว การพัฒนาศูนย์การค้ าในกลุม่ นี 2
ไม่ต้องอาศัยพื 2นที)มากเหมือนไฮเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ จึงทําให้ มีโอกาสหาทําเลที)ตงได้
ั 2 ง่ายและ
ใกล้ ชิดชุมชนมากกว่า นอกจากนี 2ศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) ในปั จจุบนั ยังครอบคลุมแทบทุก
กลุม่ เป้าหมายตังแต่
2 ผ้ บู ริ โภคที)มีรายได้ ระดับปานกลางขึ 2นไปจนถึงพรี เมี)ยมอีกด้ วย โครงการสําคัญที)เปิ ดตัวในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 ได้ แก่ เรนฮิลล์ เดอะ วอล์ค เอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เดอะ
พรอมานาด รามอินทรา เพียวเพลส, จตุจกั รกรี น อินท์-อินเตอร์ เซค ท่อนซุงอเวนิว ธัญญะปาร์ ค ศรี นคริ นทร์ เสนา
เฟสต์ เจริ ญนคร นวมินทร์ Festival Walk เป็ นต้ น โดยกระแสศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) นี 2ได้
แพร่กระจายไปยังต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ ว โดยผู้ประกอบการท้ องถิ)นได้ ทยอยพัฒนาโครงการลักษณะนี 2มากขึ 2น
เรื) อยๆ สําหรับหัวเมืองสําคัญที)มีการขยายการลงทุน ได้ แก่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น และประจวบคีรีขนั ธ์
ในอนาคตศูนย์การค้ ากลุม่ นี 2จะยังมีการเพิ)มจํานวนอย่างต่อเนื)อง และยังมีแนวโน้ มที)จะขยายตัวได้ อีกมาก โดยใน
ปี พ.ศ. 2556 คาดว่าศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community Mall) จะมีการขยายตัวในแง่ของพื 2นที)ขึ 2นมาเป็ นอันดับ
หนึ)ง แทนที)ห้างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ซึ)งทําให้ การแข่งขันในกลุ่มนี 2รุ นแรงมากขึ 2น นอกจากนี 2
ผู้ประกอบการห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ยังเริ) มการปรับรู ปแบบ ลดขนาดและเพิ)มความเป็ น
ศูนย์การค้ ามากขึ 2น ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าขนาดย่อม (Community mall) ต้ องมีการปรับตัวมากขึ 2นเพื)อสร้ าง
ความแตกต่างและตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างลงตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุ งและขยาย
โครงการ การดึงร้ านค้ าใหม่เพื)อสร้ างความแตกต่าง การมีร้านแม่เหล็กประเภทต่างๆ ที)ครบถ้ วนทุกมิติความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริ การ การรั กษาฐานลูกค้ าประจํ าและขยายฐานลูกค้ าให้ เติบโตอย่างต่อเนื)อง การบริ หาร
Facility ต่างๆ ที)ต้องอาศัยความชํานาญในการดูแลรักษา ภายใต้ ต้นทุนแรงงานที)สงู ขึ 2นในอนาคต ทังหมดล้
2
วน
เป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบการกลุม่ นี 2
กลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และ ร้ านสะดวกซื 2อ (Convenience Store)
เนื)องจากข้ อจํากัดทางด้ านกฎหมายผังเมืองโดยเฉพาะการกําหนดโซนนิ)งในการขยายสาขาขนาดใหญ่ในรู ปแบบ
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการกลุม่ นี 2ยังคงมุ่งเน้ นกลยุทธ์ Multi Format โดยการพัฒนารู ปแบบ
โครงการที)หลากหลายทังที
2 )เป็ น ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว รูปแบบผสมผสานระหว่างห้ างค้ าปลีกและ
ศูนย์การค้ าขนาดย่อม และ รูปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื 2อ เพื)อเพิ)มความยืดหยุ่น
ในการรุกเข้ าสูต่ ลาด ในส่วนของกลยุทธ์เพื)อเพิ)มยอดขาย ผู้ประกอบการกลุม่ นี 2ได้ เริ) มเปลี)ยนแปลงรู ปแบบการทํา
ตลาด จากที) เ คยมุ่ง เน้ น แค่เ รื) อ งราคาถูก โปรโมชั)น ลดแลกแจกแถม และการจัด การตัว สิ น ค้ า เป็ นการให้
ความสําคัญกับการบริ หารจัดการพฤติกรรมการจับจ่ายใช้ สอยของผู้ใช้ บริ การโดยใช้ โปรแกรมลูกค้ าสัมพันธ์ ผ่าน
บัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของห้ าง มีการแบ่งแยกกลุม่ ของผู้ใช้ บริ การอย่างชัดเจน ทังกลุ
2 ม่ ที)ให้ ความสําคัญกับ
เรื) องราคา กลุม่ ที)ต้องการสินค้ าที)มีคณ
ุ ภาพในราคาที)เหมาะสม และกลุม่ ที)ให้ ความสําคัญกับการบริ การ เพื)อที)จะ
บริ หารลูกค้ าที)มีความต้ องการแตกต่างกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี 2ผู้ประกอบการใน
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กลุม่ นี 2ยังมุง่ สร้ างความมัน) ใจในเรื) องคุณภาพ พร้ อมทังการการั
2
นตีความพอใจ โดยการสือ) สารกับผู้บริ โภคผ่านทาง
สือ) หลัก ทังโทรทั
2
ศน์ หนังสือพิมพ์ และ Direct Mail เพื)อประชาสัมพันธ์โปรโมชัน) ที)มีการเปลีย) นแปลงอย่างต่อเนื)อง
และรวดเร็ วจาการทํา Benchmark Campaign อย่างเข้ มข้ น
นอกเหนือจากกลยุทธ์ดงั กล่าว ผู้ประกอบการกลุม่ นี 2ยังเริ) มรุ กสูต่ ลาดในระดับบนกว่ากลุม่ ผู้ใช้ บริ การห้ างค้ าปลีก
ขนาดใหญ่โดยการเปิ ดร้ านค้ าปลีกในรู ปแบบ “เอ็กซ์ตร้ า” ซึ)งมีการปรับปรุ งทังในด้
2 านภาพลักษณ์ คุณภาพของ
สินค้ า และการให้ บริ การ เพื)อรองรั บความต้ องการของผู้ใช้ บริ การกลุ่มดังกล่าวที)ต้องการสินค้ าที)มีคุณภาพ
ระดับพรี เมี)ยม
โดยภาพรวม ผู้ประกอบการกลุม่ ห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านค้ าปลีกซูเปอร์ มาร์ เก็ต ได้ มงุ่ เน้ น
การพัฒนาร้ านค้ าในขนาดเล็กลงในรูปแบบร้ านสะดวกซื 2อกึ)งซูเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อที)เรี ยกว่า ซูเปอร์ คอนวีเนียนสโตร์
(Super Convenient Store) และร้ านสะดวกซื 2อ (Convenient Store) เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) มินิ
บิ‡กซี (Mini BigC) ท็อปส์ เดลี) (Tops Daily) ซีพี ฟู้ด มาร์ เก็ต (CP Food Market) และแม็กซ์แวลู (Max Value)
โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื)องทังในกรุ
2
งเทพฯ และหัวเมืองหลักต่างจังหวัด เพื)อรองรับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคในย่านที)อยูอ่ าศัย อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ า และในชุมชนที)เกิดใหม่ ภายในปี ที)
ผ่านมา แนวโน้ มธุรกิจในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการกลุม่ นี 2จะเริ) มเจาะตลาดหัวเมืองรองในต่างจังหวัดและมีการ
ขยายสินค้ าในกลุม่ อาหารมากขึ 2น
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดที)มีประชากรมากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ โดยมีประชากรประมาณ 1.66 ล้ านคน
(ข้ อมูลกรมการปกครองล่าสุด ปี พ.ศ. 2555) คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 27 ของประชากรทังหมดในภาคเหนื
2
อ
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยจํานวน 7 แห่ง และมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 แห่ง ซึ)งมี
นักศึกษารวมกันประมาณ 97,800 คน (ข้ อมูลกระทรวงศึกษาธิการล่าสุด ปี พ.ศ. 2553) ทําให้ จงั หวัดเชียงใหม่
เป็ นศูนย์กลางทังด้
2 านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ที)สาํ คัญในภาคเหนือของประเทศไทย
แผนภาพแสดงจํานวนประชากรของจังหวัดที#มีจํานวนประชากรมากที#สุด 10 อันดับแรก ณ สิน; ปี พ.ศ.
2555

ที)มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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สําหรับด้ านการท่องเที)ยว ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเชียงใหม่มีผ้ มู าเยือนรวมทังชาวไทยและชาวต่
2
างชาติประมาณ
6.57 ล้ านคน เพิ)มขึ 2นจากประมาณ 5.66 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2554 และมีรายได้ จากการท่องเที)ยวประมาณ 53,000
ล้ านบาท เพิ)มขึ 2นจากประมาณ 43,070 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2554 ซึ)งสูงเป็ นอันดับที) 4 ของประเทศไทยรองจาก
กรุ งเทพฯ จังหวัดภูเก็ ต และจังหวัดชลบุรี หากพิจารณาจํ านวนผู้โดยสารขาเข้ า ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่
จํานวนผู้โดยสารขาเข้ ามีจํานวนเพิ)มขึ 2นอย่างต่อเนื)องในช่วงปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 โดยภายในปี พ.ศ. 2555
มีจํานวนผู้โดยสารเดินทางขาเข้ ากว่า 2.21 ล้ านคน

แผนภาพแสดงจํานวนผู้โดยสารขาเข้ า ณ ท่ าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2549 – ช่ วง 9 เดือน
แรกปี พ.ศ. 2556
(ล้ านคน)
2.50
2.00

2.21
1.92
1.57

1.59

1.49

1.51

1.56

2549
2550
2551
ที)มา: บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

2552

2553

1.50

1.89
1.56

1.00
0.50
0.00
2554

2555 9 เดือนแรก 2555
9 เดือนแรก 2556

เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที)มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี)ยสะสมของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดตังแต่
2 ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554 เท่ากับร้ อยละ 7.3 ซึ)งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี)ยสะสมของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศที)อตั ราร้ อยละ 4.0 ในช่วงเวลาเดียวกัน กล่าวคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี)ยของทังประเทศ
2
ด้ วยเหตุข้างต้ น ทําให้ จงั หวัดเชียงใหม่
เป็ นจังหวัดที)มีรายได้ เฉลี)ยต่อครัวเรื อนในระดับที)สูง ดังจะเห็นได้ จากอัตรารายได้ เฉลี)ยต่อครัวเรื อนในปี พ.ศ.
2554 เท่ากับ 18,323 บาทเดือนต่อครัวเรื อน
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แผนภาพผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี (Gross provincial product : GPP) จังหวัด
เชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทย
ระหว่ างปี พ.ศ. 2545 – ปี พ.ศ. 2554

ที)มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนภาพรายได้ เฉลี#ยต่ อเดือนต่ อครัวเรือน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ างปี พ.ศ. 2537 – ปี พ.ศ. 2554

ที)มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกของจังหวัดเชียงใหม่
จากการที)จงั หวัดเชียงใหม่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูม่ าก มีจํานวนนักท่องเที)ยวค่อนข้ างสูงเมื)อเทียบกับจังหวัด
อื)นๆ และมีการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้ เฉลี)ยต่อครัวเรื อน อยู่
ในระดับที)นา่ พอใจ ส่งผลให้ เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที)มีศกั ยภาพด้ านพาณิชยกรรม และการค้ าปลีก
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ในการวิเคราะห์อตุ สาหกรรมค้ าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัดได้ แบ่งประเภท
พื 2นที)ค้าปลีกสมัยใหม่ตามเกณฑ์ด้านแหล่งที)มาของรายได้ ออกเป็ น 3 รูปแบบ ประกอบด้ วย
1.
โครงการศูนย์การค้ า หมายถึง โครงการที)มีรายได้ คา่ เช่าที)เรี ยกเก็บจากร้ านค้ าต่างๆ ภายในศูนย์
2.
โครงการไฮเปอร์ มาร์ เก็ต หมายถึง โครงการที)มีรายได้ หลักจากการขายสินค้ า/ส่วนแบ่งกําไรจากสินค้ าที)
จําหน่ายภายในศูนย์ และมีรายได้ บางส่วนจากการให้ เช่าพื 2นที)ค้าปลีกภายในศูนย์
3.
โครงการประเภทอื)นๆ หมายถึง โครงที)ไม่ใช่โครงการศูนย์การค้ าและไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น โครงการเอ้ าท์
เล็ตและโครงการที)เป็ นตลาดเฉพาะกลุม่ เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั จังหวัดเชียงใหม่มีพื 2นที)ค้าปลีกหลักๆ จํานวน 16 โครงการ แบ่งเป็ นโครงการศูนย์การค้ า 4 โครงการ
โครงการไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 8 โครงการ และโครงการประเภทอื)นๆ 4 โครงการ รวมพื 2นที)เช่าทังสิ
2 2นไม่ตํ)ากว่า 361,000
ตารางเมตร
ตารางแสดงข้ อมูลของโครงการพืน; ที#ค้าปลีกสมัยใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปั จจุบัน
โครงการ
ทําเลที#ตัง;
พืน; ที#ให้ 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 กาดคําเที)ยง
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
อําเภอดอกจัน)
ไม่มีข้อมูล
รวม
ไม่ ตํากว่ า 71,004
โครงการประเภทอื#นๆ
กาดฝรั)ง (ริ มปิ ง)
อําเภอหางดง
6,000
อินเด็กซ์ ลิฟวิ)ง มอลล์
อําเภอเมือง
16,000
มีโชคพลาซ่า (ริ มปิ ง)
อําเภอเมือง
ไม่มีข้อมูล
นวรัตน์ (ริ มปิ ง)
อําเภอเมือง
ไม่มีข้อมูล
รวม
ไม่ ต#าํ กว่ า 22,000
ที)มา: สื)อทางอินเตอร์ เน็ท บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และข้ อมูลภายในบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด
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จากข้ อมูลข้ างต้ นพบว่าโครงการส่วนใหญ่ตงอยู
ั 2 อ่ ยูท่ ี)อําเภอเมือง ซึง) เป็ นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่และมีกลุม่
ลูกค้ าที)มีกําลังในการจับจ่ายใช้ สอยสูง นอกจากนัน2 ยังพบว่าศูนย์การค้ าเป็ นรู ปแบบของพื 2นที)ค้าปลีกสมัยใหม่ที)
ได้ รับความนิยมสูงสุด
สําหรับอุปทานในอนาคต ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 มีโครงการพื 2นที)ค้าปลีกสมัยใหม่ที)วางแผนจะเปิ ด
ดําเนินการอีกไม่ตํ)ากว่า 10 โครงการ ซึ)งจะส่งผลให้ พื 2นที)เช่าของโครงการค้ าปลีกสมัยใหม่เพิ)มขึ 2นไม่ตํ)ากว่า
445,000 ตารางเมตร โดยโครงการขนาดใหญ่ที)วางแผนจะเปิ ดดําเนินการ ได้ แก่ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เมญ่า
พรอมเมนาดา เชียงใหม่แพล็ตตินมั) แฟชัน) เซ็นเตอร์ แอลแอนด์เอชช้ อปปิ ง2 เซ็นเตอร์ และเดอะฮาเบอร์ เป็ นต้ น ทังนี
2 2
การเพิ)มขึ 2นของอุปทานดังกล่าวเป็ นผลสืบเนื)องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของกําลังซื 2อต่อ
ครัวเรื อน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้ เคียง ดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบการโครงการพื 2นที)ค้าปลีกเข้ ามาพัฒนา
โครงการเพื)อรองรับความต้ องการในการจับจ่ายใช้ สอยที)เพิ)มขึ 2น
ตารางแสดงข้ อมูลของโครงการพืน; ที#ค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ท# ีคาดว่ าจะเปิ ดดําเนินกิจการ
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558
โครงการ
ทําเลที#ตัง;
พืน; ที#ให้ เช่ าโดยประมาณ
(ตร.ม.)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
อําเภอเมือง
46,500
พรอมเมนาดา
อําเภอเมือง
51,736
เชียงใหม่ แพล็ตตินมั) แฟชัน) เซ็นเตอร์
อําเภอเมือง
ไม่มีข้อมูล
เมญ่า
อําเภอเมือง
35,000
แอลแอนด์เอช ช้ อปปิ ง2 เซ็นเตอร์
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 ี 2 มอลล์
อําเภอเมือง
1,000
ที)มา: สื)อทางอินเตอร์ เน็ท และจากการสอบถามจากผู้ประกอบการ

ในด้ านอุปสงค์การเช่าพื 2นที)ศนู ย์ค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด มีความ
คิดเห็นว่าปริ มาณอุปสงค์จะยังคงอยู่ในระดับที)สูง เนื)องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบกับการเติบโตของจํานวนนักท่องเที)ยวและนักธุรกิจจากต่างประเทศที)คาดว่าจะมีจํานวนเพิ)มขึ 2นจากการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community)
ทังนี
2 2คาดว่า อุปทานใหม่ที)กําลังจะเกิดขึ 2นจะถูกรองรับโดยการเพิ)มขึ 2นของอุปสงค์ ซึ)งน่าจะส่งผลให้ แนวโน้ มอัตรา
ค่าเช่าโดยทัว) ไปอยูใ่ นระดับที)คงตัว หรื อมีการปรับตัวสูงขึ 2น อย่างไรก็ดี การกําหนดอัตราค่าเช่านัน2 จะขึ 2นอยูก่ บั กับ
ทําเลที)ตงั 2 ประเภทของโครงการพื 2นที)ค้าปลีกสมัยใหม่ ความเป็ นที)นิยมของโครงการพืน2 ที)ค้าปลีกสมัยใหม่
ความสามารถในการบริ หารจัดการของผู้บริ หาร และองค์ประกอบประการอื)นๆ
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3.6 จุดเด่ นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทําเลที)ตงั 2
การเดินทางมายังโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต สามารถทําได้ โดยสะดวก เพราะโครงการดังกล่าว
ตังอยู
2 ่บนถนนมหิดลซึ)งเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึ)งของจังหวัดเชี ยงใหม่และเป็ นย่านชุมชนและธุรกิ จที)สําคัญ
รวมถึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ าถึง นอกจากนี 2 ในช่วง 2 - 3 ปี ที)ผ่านมา ภาคเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื)อง จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ รวมถึงการขยายตัว
ของภาคธุรกิจท่องเที)ยว คาดว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื)องของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงการที)ประเทศไทย
จะเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) จะยิ)งทําให้ ภาค
ธุรกิจของประเทศไทย รวมถึงภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ)งมีอาณาเขตติดต่อกับพม่า และเป็ นเมือง
ท่องเที)ยวที)สํา คัญมี การเติบ โตอย่างต่อเนื) อง ซึ)งจะส่ง ผลดี ต่อการดํ าเนิ นธุรกิ จของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าที)มีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall)
และใหญ่ ที) สุด แห่งหนึ)งในภาคเหนื อ โดยสามารถรองรั บลูกค้ าทัง2 ชาวไทยและชาวต่า งประเทศ โครงการ
ศูนย์การค้ าดังกล่าว ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน (ซึง) ตังอยู
2 บ่ นพื 2นที)ให้ เช่าที)กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุนใน
ครัง2 นี 2) โรงภาพยนตร์ จํานวน 7 โรง อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้ านอาหาร ร้ านค้ าปลีก (สินค้ า
แฟชัน) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ร้ านหนังสือ) และโซนสินค้ าหัตถกรรมพื 2นเมืองที)มีชื)อเสียงของทางภาคเหนือให้ เลือก
อย่างครบครันและสะดวกสบาย มีความหลากหลายในด้ านสินค้ าและบริ การ โดยร้ านค้ าในศูนย์การค้ าดังกล่าวได้
ถูกจัดสัดส่วนประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพื 2นที)เช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพื)อช่วย
ดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื)อง จึงส่งผลให้ มีผ้ บู ริ โภคเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์การค้ าดังกล่าว
เป็ นจํ า นวนมากในแต่ล ะปี ซึ)ง จะส่งผลดีต่อ ธุ รกิ จ ของผู้ป ระกอบการรายอื)น ๆ ซึ)ง เป็ นผู้เช่ า พืน2 ที) ของอาคาร
ศูนย์การค้ า ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีอตั ราการเช่าพื 2นที)สงู อย่างต่อเนื)อง โดยมีอตั ราการ
เช่าเฉลีย) ในช่วง 3 ปี ที)ผา่ นมา (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) อยูท่ ี)ร้อยละ 99.4
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ)งมีประสบการณ์ บริ หารศูนย์การค้ ายาวนานกว่า 30 ปี และบริ หาร
ศูนย์การค้ ามากกว่า 20 แห่ง รวมถึงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ซึง) บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) บริ หารโครงการมาตังแต่
2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539) จะได้ รับการแต่งตังจากกองทุ
2
นรวมให้ ทําหน้ าที)
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ เพื)อสร้ างมูลค่าเพิ)มให้ แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
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3.7 กลยุทธ์ การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน
เป้าหมายหลักของบริ ษัทจัดการในการบริ หารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่าง
สมํ)าเสมอและการเพิ)มมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยบริ ษัทจัดการและผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี 2
3.7.1 กลยุทธ์ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Mall Management Strategy)
เพื)อตอบสนองต่อความต้ องการของร้ านค้ าและลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง การบริ หารศูนย์การค้ าจะมุ่งเน้ นการ
สร้ างมูลค่าเพิ) มของอสัง หาริ มทรั พย์ ที)ก องทุนรวมเข้ าลงทุน โดยการเสริ ม สร้ างความครบถ้ ว นและ
หลากหลายของร้ านค้ า และความแข็งแกร่ งทางการตลาด และการบริ หารศูนย์การค้ า เพื)อผลักดันให
เกิดการขยายตัวทางธุรกิจในศูนย์การค้ าและส่งผลให้ ค่าเช่าพื 2นที)เติบโตควบคู่กนั ไปได้ ตลอดจนการ
ควบคุมเรื) องค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี 2
ความครบถ้ วนและหลากหลายของร้ านค้ า (Merchandizing Mix)
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมํ)าเสมอ เพื)อปรับเปลี)ยนสัดส่วนประเภทของ
ร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้ านค้ า
ใหม่ ๆ จากทัง2 ในประเทศและต่ า งประเทศเพื) อ ยกระดับ ให้ ศูน ย์ ก ารค้ า มี ค วามทัน สมัย และสร้ าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุง่ เน้ นในการดึงดูดลูกค้ าเป้าหมายให้ เข้ ามาใช้ บริ การ ผลักดันยอดขาย
ให้ กับ ร้ านค้ า และสร้ างสรรค์ ป ระสบการณ์ ที) ดี ใ ห้ แ ก่ ลูก ค้ า โดยการจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขายที)
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ดงั กล่าว โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจยั ตลาด และทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า
บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ซึง) ดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที)มีความโดด
เด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ (Signature Events) ซึง) ทังหมดนี
2
2จะมีการสือ) สารถึงลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ หารและการให้ บริ การสิ)งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Quality and
Services Excellence)
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพการให้ บริ การสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื)อเพิ)มความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การ
พัฒนาระบบจอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และห้ องนํ 2า เป็ นต้ น
3.7.2 กลยุทธ์ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน (Asset Enhancement Strategy)
มุง่ เน้ นในการสร้ างผลตอบแทนเพิ)มเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที) ก องทุ น รวมเข้ าลงทุ น ได้ แก่ การปรั บ ผั ง พื น2 ที) แ ละร้ านค้ า เพื) อ เพิ) ม
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ประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์พื 2นที)และการเพิ)มค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้ าเพื)อ
รักษาภาพลักษณ์ที)ดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
3.7.3 กลยุทธ์ ในการสร้ างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ อ# ืนเพิ#ม (Acquisition Growth
Strategy)
กองทุนรวมมุง่ เน้ นการแสวงหาโอกาสให้ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมเพื)อเพิ)มผลตอบแทนการ
ลงทุ น และมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น รวม ทัง2 นี 2 บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ที)จะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพื 2นที)
และลักษณะผู้เช่า ทําเลที)ตงั 2 โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ)ม สภาพที)ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาสิง) แวดล้ อม
สํา หรั บการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพิ) ม เติม ครั ง2 ที) 2 นัน2 ในกรณี ที) ก องทุน รวมได้ รั บ อนุมัติ จ าก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมต่อไปได้ และ CPN ตกลงที)จะแจ้ ง
เงื) อ นไขและราคาในการต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ครงการศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นี 2ให้ กองทุนรวมทราบอย่างน้ อย 9 เดือนก่อนวันที)สญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด
โดย CPN และ/หรื อ บริ ษัทที) CPN เป็ นผู้มีอํานาจควบคุม ตกลงให้ สิทธิ ในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซือ2 และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรื อเช่าอสังหาริ มทรั พย์ โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
อย่างไรก็ดีบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที)จะไม่ให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในกรณีที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พ้ นจากการทํา
หน้ าที) ผ้ ู บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวม ทัง2 นี บ2 ริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์ที)จะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการเช่าพื 2นที)
และลักษณะผู้เช่า ทําเลที)ตงั 2 โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ)ม สภาพที)ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบรักษาสิง) แวดล้ อม
นอกจากนี 2 กองทุนรวมมีความประสงค์ ที)จะลงทุน ระยะยาวในอสังหาริ มทรั พย์ อย่างไรก็ ดี หากใน
อนาคตอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนมีข้อจํากัดในการสร้ างรายได้ หรื อการเติบโต บริ ษัทจัดการ
อาจจะพิจารณาขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ เพื)อนําเงินที)ได้ รับจากการ
ขายไปใช้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ที)มีศกั ยภาพในการลงทุนสูงกว่า
3.8 ความเสี#ยงในการลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี)ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดโครงการฉบับนี 2อย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ)งปั จจัยความเสีย) งดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี 2ก่อนตัดสินใจในการซื 2อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
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ข้ อความดังต่อไปนี 2แสดงถึงปั จจัยความเสี)ยงที)มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสี)ยงที)ปรากฏในโครงการฉบับนี 2แล้ วยังอาจมีปัจจัย
ความเสีย) งอื)นๆ ซึง) กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี 2หรื อเป็ นความเสีย) งที)กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี 2ว่าไม่
เป็ นสาระสําคัญ แต่ความเสี)ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี)ยงที)มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสี)ยง
ทังหลายที
2
)ปรากฏในโครงการฉบับนี 2และความเสี)ยงที)อาจมีขึ 2นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คําอธิ บายเกี) ยวกับแนวทางการบริ หารเพื)อลดความเสี)ยง มาตรการในการป้องกันความเสี)ยง และ/หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี)ยงข้ อใดข้ อหนึ)งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุน
รวมจะดําเนินมาตรการในการป้องกันความเสีย) งตามที)กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั2
อบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยัน
ว่าความเสีย) งต่างๆ ตามที)ระบุในโครงการฉบับนี 2จะลดลงหรื อทําให้ หมดไป ทังนี
2 2 เนื)องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ
ความสามารถในการลดความเสีย) งยังขึ 2นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการที)อยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม
ข้ อความในลักษณะที)เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที)ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบับนี 2 เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื)อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
2 “ประมาณ” หรื อ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี)ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ
การเปลีย) นแปลงของกฎหมายที)เกี)ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของกองทุนรวมในปั จจุบนั และมิได้ เป็ นการรับรองผลการ
ประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี 2 ผลการดําเนินงานที)เกิดขึ 2นจริ งกับการคาดการณ์หรื อ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนี 2ที)อ้างถึงหรื อเกี) ยวข้ องกับรั ฐบาลหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที)รวบรวมมาจากข้ อมูลที)มีการ
เปิ ดเผยหรื อจากสิ)งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื)นๆ โดยที)กองทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบหรื อ
รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื)องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังที)จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน2 นอกจากนัน2 ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วย
ลงทุนในอนาคตอาจลดตํ)าลงหรื อสูงขึ 2น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน2 ผู้ที)ประสงค์จะซื 2อ
หน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาที)ปรึ กษาที)เกี)ยวข้ องเพื)อขอคําปรึ กษาเกี)ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
3.8.1 ความเสี#ยงเกี#ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท# ีกองทุนลงทุน
ความเสีย) งจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนการลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทุนรวมได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์
นันๆ
2 โดยทําการตรวจสอบเอกสารที)เกี)ยวข้ อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สิน และ รายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์ชิ 2นนันๆ
2 อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทํา
ดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหายหรื อความบกพร่องที)อาจจะต้ อง
- 77 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
มีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมเป็ นจํานวนที)สงู กว่าที)มีการเปิ ดเผยในหนังสือชี ช2 วน รายงานของผู้
ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น และรายงานทางวิ ศ วกรรมของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ชิ น2 นั น2 ๆ ที) ผ้ ู จั ด การกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ใช้ เป็ นพื 2นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง
เนื)องจากความบกพร่ อ งบางอย่า งของอสังหาริ มทรั พย์ อาจจะตรวจพบได้ ยากหรื อ ไม่สามารถตรวจพบได้
เนื)องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที)ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื)นๆ ที)เป็ นข้ อจํากัดในการ
ตรวจสอบของทังประเมิ
2
นค่าทรัพย์สนิ และวิศวกร
นอกจากนัน2 แล้ ว อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ชิ น2 นัน2 ๆ อาจจะมีก ารละเมิด กฎ ระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ ต่างๆ ที)เ กี) ยวข้ อ งกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ)งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที)เกี)ยวข้ อง (Due Diligence) ของ
ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง) อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อ
ข้ อผูกพันที)เกี)ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าว
นอกจากนี 2 รายงานการประเมินค่าและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินอาจมีข้อบกพร่ องหรื อไม่ถูกต้ อง
เนื)องจากความบกพร่องของทรัพย์สนิ อาจยากที)จะตรวจสอบหรื อตรวจพบได้
ความเสีย) งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรื อปั จจัย มหภาคอื)นๆ
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที)กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี)ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย) นแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
นอกจากนี 2ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื)นๆ
เช่น การวางผังเมือง การเปลี)ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากร หรื อการโยกย้ ายของชุมชน อันอาจจะส่งผล
กระทบต่อกําลังซื 2อ หรื อปริ มาณผู้มาจับจ่ายในศูนย์การค้ าหรื อปริ มาณความต้ องการพื 2นที)ในอาคารสํานักงาน
ได้
ความเสีย) งที)เกิดขึ 2นเมื)อต้ องมีการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การค้ า
ศูนย์การค้ าแต่ละแห่งจะต้ องซ่อมแซมและปรับปรุ งศูนย์การค้ าให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกค้ าอยูเ่ สมอ เพื)อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื)อง โดย
ปกติการปรับปรุ ง หรื อ การซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีที)เป็ นการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ซึ)งเป็ นการปรับปรุ งเพื)อเปลี)ยนแปลงภาพลักษณ์
ภายนอกและภายในศูนย์การค้ าหรื อเป็ นการเปลีย) นงานระบบสําคัญของศูนย์การค้ า ซึ)งปกติจะดําเนินการทุกๆ
10 - 15 ปี และโดยทัว) ไปศูนย์การค้ าจะไม่มีการหยุดดําเนินการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนันๆ
2 การปรับปรุ งจะ
ดําเนินการเป็ นส่วนๆ เฉพาะพื 2นที)ที)ต้องการปรับปรุงเท่านัน2 ดังนันผลกระทบต่
2
อรายได้ ของกองทุนรวมจะเกิดขึ 2น
เฉพาะบริ เวณพื 2นที)ที)มีการปรับปรุง เว้ นแต่ หากพิจารณาว่าการปิ ดศูนย์การค้ าเพื)อดําเนินการปรับปรุ งซ่อมแซม
จะเป็ นประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ นส่วนๆ
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (บริ ษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด
(มหาชน)) จะมีการวางแผนเพื)อให้ เกิดผลกระทบต่อร้ านค้ า และ ลูกค้ าน้ อยที)สดุ และจะต้ องศึกษาผลกระทบต่อ
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รายได้ และผลตอบแทนที)ได้ รับทุกครัง2 ก่อนดําเนินการ ทังนี
2 2 การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ ถือเป็ นสิ)งที)จําเป็ นใน
การประกอบธุรกิจศูนย์การค้ า เพื)อรักษาภาพลักษณ์ความทันสมัย และสอดคล้ องกับการเปลีย) นแปลงของภาวะ
ตลาดอยูต่ ลอดเวลา เพื)อสร้ างความน่าสนใจของศูนย์การค้ า และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า อันจะเป็ น
การเพิ)มจํานวนลูกค้ า ซึง) ก็หมายถึงการรักษาและเพิ)มรายได้ และกระแสเงินสดให้ กบั กองทุนรวมได้ ในระยะยาว
ความเสีย) งที)เกิดขึ 2นจากการชําระหนี 2จากคูส่ ญ
ั ญาที)เกี)ยวข้ อง
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการของกองทุนรวมตามที)กําหนดไว้ ในโครงการรวมถึงสัญญาต่างๆ ที)เกี)ยวข้ อง
กองทุนรวมมีความเสีย) งที)จะได้ รับผลกระทบจากภาวะตกตํ)าทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว) ไป ซึ)งรวมถึงอัตรา
เงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี 2ย อัตราแลกเปลี)ยนเงินตรา ราคาเครื) องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และ
นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื)น ซึง) มีอิทธิพลต่อ
ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของ
ผู้บริ โภคซึง) อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความเสีย) งจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่า
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่า ส่งผลกระทบถึงการชําระค่าเช่า การต่อสัญญาเช่า หรื อการยกเลิก
สัญญาเช่าก่อนครบกําหนด ซึง) ล้ วนแต่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวมทังสิ
2 2น
อย่างไรก็ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีอายุ 3 ปี ทําให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปรับเปลี)ยนร้ านค้ าใน
ศูนย์การค้ าได้ นอกจากนี 2 การทําสัญญาเช่าทุกสัญญาจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่า
เช่า 3 - 6 เดือน ซึง) สามารถใช้ นํามาชดเชยเป็ นรายได้ ของกองทุนรวมในกรณีที)ไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้
เช่ารายนันๆ
2 ได้
ความเสีย) งจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
การมีผ้ เู ช่าหลักเป็ นปั จจัยหนึง) ในการดึงดูดลูกค้ าเพื)อให้ มาซื 2อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า เช่น การมี
ห้ างสรรพสินค้ า หรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทําให้ ความน่าสนใจของศูนย์การค้ าลดลง
และปริ มาณผู้ซื 2อสินค้ าและใช้ บริ การลดน้ อยลง และอาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื 2นที)
ของผู้เช่าประเภทอื)นๆ และรายได้ คา่ เช่าของศูนย์การค้ าด้ วย
ความเสีย) งอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายที)เกิดขึ 2นในพื 2นที)ที)กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน
เนื)องจากการลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนในพื 2นที)ของอาคารศูนย์การค้ าบางส่วน เช่น การลงทุนใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ) นเกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรั ล
พลาซา เชี ย งใหม่ กองทุ น รวมไม่ ไ ด้ ลงทุ น ในพื น2 ที) ที) เ ป็ นส่ ว นของห้ างสรรพสิ น ค้ าเซ็ น ทรั ล และ/หรื อ
ห้ างสรรพสินค้ า โรบินสัน ทําให้ ก องทุนรวมไม่ไ ด้ เป็ นผู้จัดหาประกันภัยรวมถึ งใช้ สิท ธิ เรี ยกร้ องสํา หรั บ การ
คุ้ม ครองความเสี ย หายที) อ าจจะเกิ ด ขึ น2 ในพื น2 ที) ดัง กล่ า ว ดัง นัน2 ในกรณี เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส่ว นของ
ห้ างสรรพสินค้ าซึ)งเป็ นพืน2 ที)ที)ติดกันกับพื 2นที)ที)กองทุนรวมลงทุน ความเสียหายดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
กองทุนรวมในการจัดหารายได้ รวมถึงการให้ เช่าพื 2นที) การให้ บริ การของกองทุนรวมได้ ซึ)งกรณีเช่นนี 2 ถึงแม้
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กองทุนรวมจะได้ จัดให้ มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้ วก็ตาม แต่
กองทุนรวมอาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวเนื)องจากการประกันภัยดังกล่าวจะ
ครอบคลุมเฉพาะแต่ความเสียหายที)กระทบกับทรัพย์สนิ ที)กองทุนรวมลงทุนเท่านัน2
ความเสีย) งจากการเปลีย) นรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
ศูนย์ การค้ าที)กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของรู ป แบบการดําเนินชี วิต ที)
เกี)ยวกับความต้ องการซื 2อสินค้ าหรื อรูปแบบการเลือกซื 2อสินค้ าซึง) อาจมีผลกระทบต่อจํานวนลูกค้ าที)มาซื 2อสินค้ า
หรื อใช้ บริ การในศูนย์การค้ าหากศูนย์การค้ าไม่สามารถปรับปรุงเปลีย) นแปลงรูปแบบร้ านค้ าหรื อภาพลักษณ์ของ
ศูนย์การค้ าได้ ทนั ต่อการเปลีย) นแปลงดังกล่าว ดังนันศู
2 นย์การค้ าที)จะประสบความสําเร็ จในระยะยาว ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะต้ องมีความเข้ าใจในเรื) องของรู ปแบบการใช้ ชีวิตและการเปลี)ยนแปลงของธุรกิจศูนย์การค้ า
และตลาดค้ าปลีกเป็ นอย่างดี และต้ องดําเนินการปรั บปรุ งซ่อมแซมศูนย์การค้ าให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที)เปลีย) นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ความเสีย) งจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ 2นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ 2นในบริ เวณ
ที)ตงอสั
ั 2 งหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว จะยัง
ความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาซื 2อสินค้ าหรื อใช้ บริ การในโครงการของกองทุนรวมอย่าง
ประเมินค่าไม่ได้ แม้ ว่าทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เตรี ยมมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการ
ก่อวินาศกรรมไว้ อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึ กอบรมพนักงานที)เกี)ยวข้ องให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะใน
การอพยพผู้คน และกองทุนรวมยังได้ ทําประกันภัยที)ครอบคลุมความเสียหายที)เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั
และการก่อวินาศกรรมไว้ สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแล้ วก็ตาม แต่การก่อสร้ างทรัพย์สินที)เช่าขึ 2น
ใหม่ หรื อการซ่อมแซมส่วนที)ได้ รับความเสียหายอาจมีค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ)ง
อาจทําให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ อย่างมีนยั สําคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและสถานะทางการเงิ นของกองทุนรวม อย่างไรก็ ดี กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) จัดให้ มีการประกันความเสี)ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดยกําหนดให้
กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ทงหมดภายในอสั
ั2
งหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวม
ลงทุน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทงหมดภายในอสั
ั2
งหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุน และการประกันการก่อการ
ร้ าย (Terrorism Insurance) โดยกําหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)
และ/หรื อ รายได้ ทงหมดภายในอสั
ั2
งหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุน เพื)อคุ้มครองความเสียหายที)อาจเกิดขึ 2น
นอกจากนี 2 กองทุนรวมยังได้ จดั ให้ มีการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
เพื)อป้องกันความเสี)ยงที)อาจจะเกิดขึ 2นจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้มาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าด้ วย ซึ)ง
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการจัดให้ มีการประกันดังกล่าวข้ างต้ นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื)องจากการประกัน
ความเสี)ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) มีการกําหนดมูลค่าทดแทนให้ เพียงพอสําหรับการก่อสร้ าง
โครงการขึ 2นใหม่ (Replacement Cost) รวมทัง2 การประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) มีการคุ้มครองที)ครอบคลุมค่าเฉลี)ยของรายได้ ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึ)งเป็ นระยะเวลาสูงสุดที)
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คาดว่าจะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึ 2นใหม่ โดยที)มีการกําหนดมูลค่าทดแทนดังกล่าวในการต่อ
กรมธรรม์ประกันภัยทุกปี
ทังนี
2 2 ในกรณีที)อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนหรื อทรัพย์สินที)เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
2
ออย่างมี
นัยสําคัญจนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที)เช่าเพื)อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายตกลงที)จะ
สร้ างทรัพย์สนิ ที)เช่าขึ 2นใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่วมกัน ซึง) ผู้ให้ เช่า ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/
หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว โดยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)ใช้ ในการก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่งกันตาม
สัดส่วนพื 2นที)ที)ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื 2นฐานที)กองทุน
รวม และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี หากค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/
หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที)เช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื 2นฐานที)ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ
กองทุนรวมมีทางเลือกที)จะ (1) รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื 2นที) ซึ)งเมื)อ
กองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะชํ าระคืนเงิ น
ค่าใช้ จ่ายที)ใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวที)ผ้ ใู ห้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที)เปิ ดให้ บริ การ
พื 2นที)ในทรัพย์สนิ ที)สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ 2นใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพื 2นที)ในทรัพย์สินที)เช่า
โดยกองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ)มเติมให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี 2
กองทุน รวมสงวนสิท ธิ ที) จะเสนอการดํา เนิ นการดัง กล่า วเพื) อให้ ที) ประชุม ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทุนรวมตกลงที)จะชําระค่าใช้ จ่ายที)ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ)มเติมตามวรรคก่อน เพื)อดํารง
สัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ในทรัพย์สนิ ที)เช่า กองทุนรวมก็มีโอกาสที)จะได้ รับค่าเช่าเพิ)มขึ 2น เนื)องจากทรัพย์สนิ ที)
เช่าที)สร้ างขึ 2นใหม่มีขนาดใหญ่และมีความใหม่ กองทุนรวมจึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที)เพิ)มขึ 2น และมีพื 2นที)
ที)จ ะนํ าออกให้ เช่ าเพื)อ จัด หาผลประโยชน์ เ พิ)ม ขึน2 อย่า งไรก็ ดี หากกองทุน รวมยิ นยอมที)จ ะลดสัดส่วนการ
ครอบครองพืน2 ที)ลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายที)ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ)มเติมให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า หรื อในกรณี ที)
กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าตกลงที)จะก่อสร้ างทรั พย์ สินที)เช่าขึ 2นใหม่ในรู ปแบบเดิม และด้ วยงบประมาณเพียง
เท่ากับค่าสินไหมทดแทนพื 2นฐานที)กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชํ าระ
ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ)มเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์สนิ ที)เช่ามีพื 2นที)ลดลงเนื)องจากความผันผวนของค่าใช้ จ่ายใน
การก่อสร้ าง ส่งผลให้ สดั ส่วนการครอบครองพื 2นที)ของกองทุนรวมลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทุนรวมจึงอาจมี
โอกาสที)จะได้ รับค่าเช่าลดลงเนื)องจากสัดส่วนพื 2นที)ที)กองทุนรวมครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ ว่า
สัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ลดลง แต่กองทุนรวมก็อาจจะได้ รับค่าเช่าให้ อตั ราที)สงู เนื)องจากทรัพย์สินที)เช่าเป็ น
ทรัพย์สนิ ที)สร้ างขึ 2นใหม่และเป็ นที)นา่ สนใจแก่นกั ลงทุน ทําให้ กองทุนรวมสามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที)เพิ)ม
สูงขึ 2นได้
ความเสีย) งโดยทัว) ไป
ภาวะตกตํ)าทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว) ไป ซึ)งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี 2ย อัตราแลกเปลี)ยนเงินตรา
ราคาเครื) องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื)น ซึง) มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุน
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ของกองทุนรวม ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
โดยตรงต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ)งอาจส่งผลให้ ราคาซื 2อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มี
ราคาสูงหรื อตํ)ากว่าราคาที)ได้ เสนอขาย นอกจากนี 2 ราคาของหน่วยลงทุนที)ซื 2อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้ รับ
ผลกระทบทางอ้ อมจากปั จจัยภายนอกหลายประการซึง) เป็ นปั จจัยที)กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความ
เคลือ) นไหวหรื อความเปลีย) นแปลงของตลาดหุ้นระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี 2ยภายในประเทศและต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี)ยนเงินตรา นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
2
อทางอ้ อมที)มีผลต่อนําเข้ าหรื อส่งออกเงินตรา
ต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ รวมไปถึงความผันผวนของตลาดเครื) อง
อุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร นโยบายอื)นใดของรัฐบาล และความขัดแย้ งทางการเมืองที)
ดํา เนิ นมาอย่างต่อ เนื) อ ง เป็ นต้ น ซึ)งความเปลี)ย นแปลงของปั จ จัย ที)อ ยู่เ หนือ การควบคุมดังกล่าวอาจไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญโดยตรงต่อราคาของหน่วยลงทุนและผลประกอบการของกองทุนรวม แต่ความ
เปลี)ยนแปลงของปั จจัยที)อยู่เหนือการควบคุมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภาพลักษณ์ประเทศต่อชาวต่างชาติ รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ)งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบทางอ้ อมต่อ
สถานะทางการเงิน ราคาของหน่วยลงทุนที)ซื 2อขายในตลาดหลักทรัพย์และผลประกอบการของกองทุนรวม ทังนี
2 2
กองทุนรวมจึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ การเปลีย) นแปลงทางเศรษฐกิจและธุรกิจ การลดลงของความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ปั จจัยภายนอกหลายประการซึง) เป็ นปั จจัยที)กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ รวมทังการเปลี
2
)ยนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างร้ ายแรงโดยตรงและโดยอ้ อมต่อ ราคาของหน่วย
ลงทุนที)ซื 2อขายในตลาดหลักทรัพย์ การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโต
ของกองทุนรวม
ความเสีย) งจากการที)คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาเข่า และ/หรื อเช่าช่วง
ที)ดินและอาคารบางส่วน สัญญาซื 2อขายทรัพย์สนิ (เฟอร์ นิเจอร์ และเครื) องอุปกรณ์) และสัญญาตกลงกระทําการ
เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที)
เกี)ยวข้ องของทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่างๆ ที)เกี)ยวเนื)องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เพื)อประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการ
ใดๆ เพื)อให้ ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี 2 แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิ ที)จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย
รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที)ชําระไปแล้ วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที)ค่สู ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว
อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อบังคับการให้ เป็ นไปตาม
สัญญาตามที)กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข้ อกําหนด หรื อ
ในกรณีที)คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงื)อนไขตามสัญญาที)เกี)ยวข้ องแล้ ว คูส่ ญ
ั ญาอาจไม่ชําระค่าเสียหาย
ตามที)กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน2 กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื) องดังกล่าวเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการ
ฟ้ องร้ องต่อศาลที)เกี)ยวข้ อง ซึ)งการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและ
ผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที)กองทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ
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ดังกล่าว นอกจากนี 2 ผลแห่งคดีขึ 2นอยูก่ บั ดุลพินิจของศาลที)เกี)ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทุน
รวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความ
เสีย) งที)จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที)คาดการณ์ไว้
ความเสีย) งจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงของผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในที)ดินและการเช่าสิง) ปลูกสร้ างในศูนย์การ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า
เนื)องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ) สิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการ
เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ แม้ วา่ การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมจะได้
มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าระยะยาวไว้ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที)ที)เกี)ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังคงมี
ความเสีย) งที)อาจเกิดขึ 2นเนื)องจากการเลิกสัญญาเช่าช่วง และ/หรื อสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึ)งจะมี
ผลทําให้ กองทุนรวมสูญเสียสิทธิ ในการได้ รับรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ซึ)งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่าย
ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในที)สดุ เพื)อลดความเสี)ยงดังกล่าวที)อาจเกิดมีขึ 2น กองทุนรวมจึงได้ จดั ให้ มีการ
ดําเนินการเพื)อเป็ นประกันความเสีย) งดังกล่าว ดังนี 2
ก) ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงื)อนไขในการเช่าช่วงที)ดินกับเจ้ าของที)ดิน ตามสัญญาเช่า
ที)ดินที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด มีอยูก่ บั เจ้ าของที)ดิน พร้ อมกับกองทุนรวมได้ จดั ให้ มีการ
ป้องกันความเสี)ยงที)อาจเกิดขึ 2นจากการระงับไปซึ)งสัญญาเช่าที)ดินดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิ จากเจ้ าของ
ที)ดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าที)ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
ณ วันที) 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทุนรวมยังไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวจากเจ้ าของที)ดิน ดังนันกองทุ
2
นรวม
จึงได้ ตกลงกับ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ใน
การวางมาตรการเพิ)มเติมจนกว่ากองทุนรวมจะได้ มาซึ)งสิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที)ดิน (โดย
กองทุน รวมและบริ ษัท เซ็น ทรั ลพัฒนา จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท เซ็ นทรั ล พัฒ นา พระราม 2 ได้
ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนี 2แล้ วเสร็ จตังแต่
2 วนั ที) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
1. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ให้ สิทธิ แก่กองทุนรวมในการชําระค่าเช่าที)ดินแทนบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ในกรณีที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ไม่ชําระค่าเช่า
ที)ดินให้ แก่เจ้ าของที)ดินตามสัญญาเช่าที)ดิน
2. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะจัดส่งหลักฐานการชําระค่าเช่ามาให้ แก่กองทุนรวมทุกๆ
เดือน
3. บริ ษั ท เซ็ นทรั ล พัฒ นา จํ า กัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 2 จํ า กัด จะ
ดําเนินการให้ หลักประกันที)กองทุนยอมรับได้ เพื)อเป็ นประกันในการชําระค่าเช่าตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ใน
มูลค่าเท่ากับค่าเช่าที)ดินที) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะต้ องชําระแก่เจ้ าของที)ดินใน
ระยะเวลา 2 ปี
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4. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด จะดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที)จําเป็ นเพื)อให้ เป็ นบริ ษัทที)มี
ความเสี)ยงตํ)า โดยจะมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนที)เกี)ยวกับวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัท โดยให้ สอดคล้ องกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที)จําเป็ นเท่านัน2
5. บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตกลงจะรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที)กองทุนรวม
ยอมรับได้ โดยจะเป็ นอัตราส่วนเดียวกับที) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) มีข้อตกลงกับ
เจ้ าหนี 2เงินกู้ยืมต่างๆ ซึ)งได้ แก่อตั ราส่วนหนี 2สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถใน
การชําระหนี 2สิน (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) หากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3 เดือน บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด หรื อ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะต้ องวางเงินประกัน
หรื อ จํ า นํ า ตราสารที) ก องทุน รวมเห็ น ชอบในมูล ค่า เท่ า กับ ค่า เช่ า ที) ดิ น ที) บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา
พระราม 2 จํากัด มีภาระจะต้ องชําระแก่เจ้ าของที)ดินคงเหลือทังหมด
2
ทังนี
2 2 มาตรการเพิ)มเติมดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกยกเลิกเมื)อกองทุนได้ รับสิทธิจากเจ้ าของที)ดินในการ
สวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าที)ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อมีแนวทาง
อื)นที)กองทุนรวมยอมรับได้ มาทดแทน
ข) ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) แก้ ไขสัญญาเช่าที)ดินอันเป็ นที)ตงของศู
ั2
นย์การค้ า
เซ็นทรั ลพลาซา ปิ) นเกล้ า ระหว่างบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กับบริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล จํากัด โดยกําหนดให้ กองทุนรวมสามารถเข้ าสวมสิทธิ ตามสัญญาเช่าที)ดิน ในกรณีที)บริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าที)ดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่า
ที)ดิน และรวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าที)ดิน โดยกําหนดให้ ในกรณีที)บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด
มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ_ ในที)ดินอันเป็ นที)ตงของศู
ั2
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า บริ ษัท
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด จะต้ องกํ าหนดให้ ผ้ ูรับโอนกรรมสิทธิ_ ในที)ดินจะต้ องรับไปซึ)งสิทธิ และ
หน้ าที)ทงปวงที
ั2
)ผ้ ใู ห้ เช่ามีอยูก่ บั ผู้เช่า ตามที)กําหนดในสัญญาเช่าที)ดิน
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าสัญญาเช่าช่วงที)ดินจะสิ 2นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม กองทุนรวมก็ยงั คงดํารง
สถานะเป็ นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคารจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที)เช่าได้ ต่อไป ทังนี
2 2 ในกรณีที)สญ
ั ญาเช่าช่วงที)ดินสิ 2นสุดลงอัน
เนื)องมาจากความผิดของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมไม่หรื อไม่สามารถใช้
สิทธิในการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าที)ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามเงื)อนไขที)กําหนด
ไว้ ในสัญญาเช่าช่วงที)ดินได้ กองทุนรวมจะได้ รับค่าเช่าช่วงที)ดินที)ได้ ชําระล่วงหน้ าคืนจากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงที)ดินที)เหลืออยู่
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ความเสีย) งจากการที)กองทุนรวมไม่มีสทิ ธิบนพื 2นที)ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัช
ดา-พระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ) นเกล้ า
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ที)ตงอยู
ั 2 ใ่ นศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ) นเกล้ า ไม่ใช่ผ้ ูเช่าพืน2 ที)ในศูนย์ การค้ าและไม่ได้ ให้ สิทธิ การเช่าช่วงให้ แก่กองทุนรวม ทัง2 นี 2ห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย หรื อให้ เช่าช่วงที)ดินและพื 2นที)ดังกล่าวแก่ผ้ ูหนึ)งผู้ใดโดยกองทุนรวมไม่มีสิทธิ
โต้ แย้ ง ซึ)งการกระทําดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อกับการบริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมได้
ความเสีย) งจากการอาจไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ในปี ที) 30 และปี
ที) 60
เนื)องจากสัญญาเช่าศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที)กองทุนรวมจะทํากับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด นัน2 จะมีกําหนดเวลา 30 ปี โดยเมื)อสิ 2นสุดกําหนดเวลาการเช่าดังกล่าวบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด ได้ ตกลงให้ คํามัน) แก่กองทุนรวมว่าจะให้ กองทุนรวมมีสิทธิที)จะต่อสัญญาเช่าได้ อีก 2 คราวๆ
ละ 30 ปี ทัง2 นี 2 แม้ ว่ากองทุนรวมจะมีสิทธิ ในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวตามคํามัน) ที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัดได้ ให้ ไว้ ตามสัญญาเช่าก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาดังกล่าว
ได้ ไม่วา่ จากสาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด หรื อการมี
การเปลีย) นแปลงกฎหมายหรื อข้ อปฏิบตั ิทางกฎหมายเกี)ยวกับสัญญาเช่า หรื อผู้รับโอนกรรมสิทธิ_ในทรัพย์สินที)
เช่าซึง) เป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตั ิตามคํามัน) หรื อการเข้ าสูก่ ระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น2 ฟูกิจการของบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ นต้ น
เพื)อเป็ นการลดความเสีย) งในเรื) องดังกล่าว กองทุนรวมจึงกําหนดเงื)อนไขในสัญญาเช่าให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จํากัด ให้ คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิ_ในทรัพย์สินที)เช่า ทังนี
2 2 เพื)อดํารงสถานะ
ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่า และกํ าหนดให้ กองทุนรวมมีสิทธิ ในการซื 2ออสังหาริ มทรัพย์ที)เช่าได้ หากบริ ษัท
เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 3 จํ ากัด ไม่สามารถให้ กองทุนรวมใช้ สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามที)ได้ ให้ คํามั)นไว้
รวมทัง2 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง) เป็ นผู้ถือหุ้นที)มีอํานาจควบคุมบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
3 จํากัด ตกลงที)จะควบคุมดูแลให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี 2 กองทุนรวมได้ จัดให้ บริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา พระราม 3 จํ ากัด นําทรั พย์สินที)ให้ เช่ามาจํ านองกับ
กองทุนรวม เพื)อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที)เกิดขึ 2นกับกองทุนรวมจาก
การที)ไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินที)เช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วย อย่างไรก็ดีการดําเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายทังหมดที
2
)เกิดขึ 2นแก่กองทุนรวมได้
ความเสีย) งจากการที)ผลการดําเนินงานที)แท้ จริ ง และทรัพย์สนิ ของ กองทุนรวม อาจแตกต่างจากประมาณการที)
ได้ ระบุไว้
การประมาณการซึง) อาจเกิดขึ 2นจริ งหรื อไม่ก็ได้ เช่น การประมาณการรายได้ ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมขึ 2นอยู่กบั
ข้ อสมมติฐานหลายข้ อซึ)งอาจเปลี)ยนแปลงได้ ซึ)งสมมติฐานเหล่านี 2มีความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคุม
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ของกองทุนรวม เช่น การลดลงของการครอบครองพื 2นที) และอัตราค่าเช่าที)ลดลง การผิดสัญญาการชําระค่าเช่า
ของผู้เช่า เป็ นต้ น ซึง) ปั จจัยเหล่านี 2อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม อย่างไรก็ตามได้ มี
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการดังกล่าวประจํางวด 1 เมษายน พ.ศ.2557 – 31 มีนาคมพ.ศ. 2558
เพื)อศึกษาผลกระทบจากการแปรผันของความสามารถในการปรับขึ 2นค่าเช่าและค่าบริ การ และอัตราการเช่า
พื 2นที)ของผู้เช่าที)มีตอ่ เงินปั นผลต่อหน่วย ซึ)งจากผลการศึกษาพบว่า เงินปั นผลต่อหน่วยที)ผ้ ถู ือหน่วยจะได้ รับใน
กรณีเลวร้ ายที)สดุ (Worst Case) แตกต่างจากเงินปั นผลต่อหน่วยที)ผ้ หู น่วยจะได้ รับในกรณีฐาน (Base Case)
น้ อยกว่าร้ อยละ 5.0 ซึ)งน่าจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที)ยอมรับได้ ทังนี
2 2 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ)มเติมได้ จาก
ภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
ความเสี)ยงจากราคาของหน่วยลงทุนอาจจะเปลี)ยนแปลงภายหลังจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ)มเติมครัง2 ที) 2
หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีซื 2อขายที)ตลาดหลักทรัพย์ ซึ)งอาจจะมีการซื 2อขายใน
ราคาที)ตํ)ากว่าหรื อสูงกว่าราคาที)เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ทังนี
2 2ขึ 2นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้ องการซื 2อขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนใน
ตลาด เป็ นต้ น
ความเสีย) งจากการขาดสภาพคล่องในการซื 2อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เนื)องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึง) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องในการซื 2อ
ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี)และปริ มาณการซื 2อขายหน่วยลงทุนนันในตลาดหลั
2
กทรัพย์ ทังนี
2 2 อยู่บน
พื 2นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 2อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ)งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื 2อ-ผู้ขาย (bidoffer) ขึ 2นอยู่กับปั จจัยหลายประการที)กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการของ
ตลาด ดังนัน2 จึงมีความเสีย) งที)หน่วยลงทุนนี 2จะขาดสภาพคล่องในการซื 2อขายในตลาดรอง
ความเสีย) งด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที)กองทุนรวม
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน2 อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที)เกิดจากการซื 2อหรื อขาย หรื อโอน
หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ซึง) กองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมด
2
หรื อบางส่วน โดยที)อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที)กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตรา
ที)เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี 2 ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซื 2อขาย
หน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลีย) นแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
ความเสีย) งจากการที)กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนัน2 มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจจะลดลงเนื)องจากการลดลง
ของระยะเวลาการเช่าที)เหลืออยู่ หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลีย) นแปลง อันเนื)องมาจากการเปลี)ยนแปลง
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ของการประเมินราคาของมูลค่าสิทธิเช่า หรื อการเปลีย) นแปลงของค่าเช่าพื 2นที) ซึ)งปั จจัยต่างๆ เหล่านี 2อาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ)มขึ 2นหรื อลดลงได้

3.8.2 ความเสี#ยงที#เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
ความเสี)ยงทางด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง กองทุนรวม กับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่ม
บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา
แม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที)ของผู้บริ หารของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํ า กัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที)ก องทุนรวมลงทุน อย่า งระมัด ระวัง ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ยังอาจจะเกิดขึน2 ได้ เนื)องจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรั ล
พัฒนาประกอบธุรกิจการให้ เช่าและให้ บริ การพื 2นที)ค้าปลีกภายในศูนย์การค้ าเป็ นธุรกิจหลัก โดยมีศนู ย์การค้ าที)
เปิ ดดําเนินการแล้ ว ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 21 แห่ง และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
และกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรั ลพัฒนายังมีหน้ าที)ในการหาผู้เช่าในอาคารสํานักงาน และการหาร้ านค้ าผู้เช่าให้ แก่
ศูนย์การค้ าของกองทุนรวมด้ วย ซึ)งอาจทําให้ อาคารสํานักงานหรื อศูนย์การค้ าของกองทุนรวมมีอตั ราการเช่า
(Occupancy Rate) ลดลง ค่าเช่าที)เรี ยกเก็บจากผู้เช่าอาคารสํานักงานหรื อร้ านค้ าลดลง หรื อไม่สามารถขึ 2นค่า
เช่าได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสที)จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั 2 ไม่มากนัก เนื)องจากการเช่าพื 2นที)จะขึ 2นอยู่กบั
ความต้ องการของผู้เช่าแต่ละรายในการเลือกพืน2 ที)เช่า ซึ)งจะขึน2 อยู่กับทําเลที)ตัง2 ของอาคารสํานักงานหรื อ
ศูนย์การค้ า และขนาดของพื 2นที) รวมทังโครงการต่
2
างๆ ของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา มีความแตกต่างกัน ทังในแง่
2
ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและ
การตกแต่ง ทําเลที)ตงั 2 ซึง) ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการเข้ าใช้ บริ การของลูกค้ า และผู้เช่า ดังนัน2 ลูกค้ าและผู้เช่า
จึงเป็ นผู้กําหนดและตัดสินใจที)จะเลือกใช้ บริ การศูนย์การค้ าที)ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก อีกทัง2
ในอดีต บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนามีประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้ าซื)งอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน และโครงการดังกล่าวประสบความสําเร็ จด้ านอัตราผู้เช่าและ
รายได้ มาแล้ ว จึงไม่นา่ จะทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี
2 2 บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จะเปิ ดดําเนินการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ประมาณปลายปี พ.ศ. 2556 ซึ)งตังอยู
2 ่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต โดยมีระยะทางระหว่างทังสองโครงการประมาณ
2
8 - 11 กิโลเมตร ซึ)งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
รายได้ ของอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทัง2 นีบ2 ริ ษัทจัดการมีความเห็ นว่า การเปิ ดดําเนินการของศูนย์ การค้ าทัง2 สองแห่ง ในจังหวัดเชี ยงใหม่ จะไม่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีในนัยสําคัญ เนื)องจากเหตุผลดังต่อไปนี 2

- 87 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ก. ศูนย์ การค้ าทัง2 สองแห่งมีก ารวางตํ าแหน่ง ทางการตลาด (positioning) กลุ่ม ผู้เช่ าเป้ าหมาย และ
ผู้ใช้ บริ การเป้าหมายที)แตกต่างกัน
ตารางแสดงตัวอย่ างผู้เช่ าหลัก และลักษณะการใช้ พนื ; ที#
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ห้ างสรรพสินค้ า
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ท็อปซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ผู้เช่าหลัก และ พิ 2นที)อื)นๆ โฮมเวิร์ค กาดหลวง และอาคารอเนกประสงค์

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์
ออฟฟิ ศเมท และลานสเก็ตนํ 2าแข็ง

ข. ผู้เช่าส่วนใหญ่ในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นผู้ประกอบการที)มีศกั ยภาพจากทัง2
ใน และต่างประเทศ ซึ)งมีความเป็ นไปได้ ที)จะเปิ ดดําเนินการในศูนย์การค้ าทังสองแห่
2
ง เช่น เมเจอร์ ซินี
เพล็กซ์ เป็ นต้ น
ค. สัดส่วนการเช่าพื 2นที)ของผู้เช่าในโครงการอสังหาริ มพรัพย์เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต มีการ
กระจายตัวที)ดี โดยไม่มีผ้ เู ช่ารายใดรายหนึง) เช่าพื 2นที)มากกว่าร้ อยละ 3 (ยกเว้ นเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์) ดังนัน2
ในกรณีที)ผ้ ูเช่ารายใดรายหนึ)งยกเลิกหรื อไม่ต่อสัญญาเช่าพื 2นที) ผลกระทบจากเหตุดงั กล่าวไม่น่าจะมี
นัยสําคัญต่ออัตราการเช่าพื 2นที) (Occupancy Rate)
ง. ในปั จจุบนั ยังมีผ้ ูรอเช่าพื 2นที)ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ ต ดังนันในกรณี
2
ที)ผ้ เู ช่ารายใดรายหนึ)งยกเลิกหรื อไม่ต่อสัญญาเช่าพื 2นที) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
น่าจะสามารถหาผู้เช่าทดแทนได้ ในระยะเวลาอันสัน2
ความเสีย) งจากการเปลีย) นแปลงของมาตรฐานทางบัญชี
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ หรื อมีการ
ปรับปรุ งมาตรฐานทางบัญชี เนื 2อหาสาระที)จะมีการเปลี)ยนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่อาจคาดหมายได้
ผู้จดั การกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงดังกล่าวได้ อีกทังไม่
2 สามารถประกันได้
ว่าการเปลี)ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม
ความเสีย) งหากมีการเปลีย) นแปลงของกฎหมายที)เกี)ยวข้ องในอนาคต
ในอนาคตอาจมี ก ารแก้ ไขและเพิ) ม เติ ม กฎหมาย ประกาศ ข้ อกํ า หนด ระเบี ย บ ข้ อบัง คับ บทบัญ ญั ติ
แนวนโยบาย และ/หรื อคําสัง) ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที)มีอํานาจตามกฎหมายในอนาคต ซึ)งเป็ น
เหตุการณ์ที)ไม่อาจคาดการณ์ได้ การเปลีย) นแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินการของกองทุน
รวมและมูลค่าของหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี หากมีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง) ให้ เลิกกองทุนรวมโดยไม่ใช่
ความผิดของบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) หรื อในกรณี ที)กองทุนรวมได้ รับอนุมัติจาก สํานักงาน
ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมต่อไปได้ หรื อให้ สามารถแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็ น
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กองทรัสต์เพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายที)เกี)ยวข้ องได้ กองทุนรวมและบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ตกลงที)จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที)ร่วมกันเพื)อทําให้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินมีอายุต่อเนื)องต่อไปได้
เท่าที)ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง) ของหน่วยลงใดๆ ของรัฐที)มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนัน2 เช่น การจัดตัง2 หรื อ
จัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที)ที)กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญา ทังนี
2 2 หากมีการจัดตังหรื
2 อจัดหาบุคคล
ใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที)ที)กองทุนรวมมีอยูต่ ามสัญญาเช่าทรัพย์สินที)เช่าดังกล่าว กองทุนรวมอาจมีสิทธิที)
จะได้ รับค่าตอบแทนในการโอนสิทธิ จากผู้รับโอน และสามารถนําเงิ นมาชํ าระคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้
ถึงแม้ วา่ จะไม่เท่ากับจํานวนที)กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับในฐานะผู้เช่าของสัญญาเช่าทรัพย์สินที)เช่าตลอดอายุ
ของการเช่าก็ตาม อย่างไรก็ดี หากในท้ ายที)สดุ แล้ ว กองทุนรวม และ/หรื อบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ไม่สามารถจัดตังหรื
2 อจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที)ที)กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาได้ สัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ ก็อาจจะสิ 2นสุดลงโดยผลของกฎหมาย และกองทุนรวมอาจจะไม่ได้ รับเงินคืนจากสัญญาเช่าทรัพย์สิน
แต่อย่างใด
ความเสีย) งเรื) องความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมนันจะถู
2 กกําหนดจากผลการดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
นันขึ
2 2นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทังในและต่
2
างประเทศ ความสามารถในการบริ หารจัดการของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน การแข่งขัน
จากศูน ย์ การค้ าและอาคารสํานัก งานอื)น การเปลี)ยนแปลงมาตรฐานทางการบัญชี การเปลี)ย นแปลงของ
ข้ อบังคับและกฎหมายที)เกี)ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
ความเสีย) งจากเงินชดเชยที)ได้ จากการทําประกันภัยอสังหาริ มทรัพย์อาจได้ ไม่ครบตามค่าเสียหายที)เกิดขึ 2นจริ ง
กองทุนรวมอาจได้ รับความเสียหายทางการเงินเนื)องจากเงินชดเชยที)ได้ จากการประกันภัยอาจชดเชยความ
เสียหายได้ ไม่ทงหมด
ั2
และความเสี)ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทําประกันภัยคุ้มครองได้ ในกรณีที)เกิดความ
เสียหายในส่วนที)ไม่ได้ รับความคุ้มครองหรื อความเสียหายดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าวงเงินประกัน หรื อกองทุน
รวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้ ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ)มมากขึ 2น ทําให้
รายได้ ในอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั 2 เป็ นตามประมาณการ
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ ทําการประกันภัยเพื)อคุ้มครองอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมประเภทต่างๆ โดยได้
มีการพิจารณาให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมตาม ลักษณะของการดําเนินธุรกิ จศูนย์ การค้ าและอาคาร
สํานักงาน และลักษณะของการบริ หารกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยที)พงึ กระทํา นอกจากนันเงิ
2 นที)
ได้ จ ากการประกัน ภัย อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที) ก องทุนรวมเช่ า มีห น้ า ที) ต้ อ งนํา ไปใช้ ซ่อ มแซมความเสีย หายของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื)อให้ อยูใ่ นสภาพที)สามารถส่งคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าได้ ตามสภาพเดิม
ความเสีย) งที)อาจเกิดขึ 2นจากการกู้ยืมเงิน
ในกรณีที)กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงิน กองทุนรวมอาจมีความเสี)ยงที)เกิดขึ 2นจากการกู้ยืมเงิ น
ดังกล่าว เนื)องจากอัตราดอกเบี 2ยอาจมีการเปลี)ยนแปลงสูงขึ 2นตามภาวะตลาดโดยรวม นอกจากนี 2กองทุนรวม
ต้ องจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิ ที)ได้ รับจากการดําเนินงานของ
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กองทุนรวมต่อปี ดังนันกองทุ
2
นรวมอาจมีความเสีย) งที)จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของกองทุน
รวม รวมถึงอาจส่งผลให้ กองทุนรวมมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี 2ยของเงินกู้ยืม
จํานวนดังกล่าวได้ ซึง) อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
2 2 ในการดําเนินการใดๆ เพื)อประโยชน์ในการชําระคืนเงินกู้ยืมรวมถึงอัตรา
ดอกเบี 2ย เช่น การจัดให้ มีการป้องกันความเสีย) งจากการผันผวนของอัตราดอกเบี 2ย โดยกองทุนรวมจะดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ความเสีย) งจากการถูกเวนคืน
ทรัพย์สินที)กองทุนรวมลงทุนอาจมีความเสี)ยงที)จะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลาใดๆ ระหว่าง
ระยะเวลาที)กองทุนรวมลงทุนในทรั พย์สินดังกล่าวซึ)งค่าชดเชยใดๆ ที)กองทุนรวมจะได้ รับเพื)อชดเชยความ
เสียหายจากการถูกเวนคืนดังกล่าว อาจเป็ นจํานวนที)ตํ)ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามบัญชีของกองทุนรวม (Net
Asset Value) ดังนันผู
2 ้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสีย) งที)จะไม่ได้ รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินที)กองทุนรวมลงทุน
ตามทีได้ ประมาณการไว้
ความเสีย) งทางการเมือง
แม้ ว่าในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ) มเข้ าสูส่ ถานการณ์ ที)ดีขึ 2น แต่หากมีเหตุการณ์ ความไม่สงบหรื อความ
ขัดแย้ งทางการเมืองเกิดขึ 2น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย ซึ)งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทังนี
2 2 จึงไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี)ยนแปลงของนโยบาย
ทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม

3.9 การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการจะมุง่ เน้ นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิการเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรื ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื)นใด โดยในเบื 2องต้ นจะ
มุ่งเน้ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ)งอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า และ/หรื ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทค้ าปลีก
และ/หรื ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที)
เกี)ยวข้ องมีกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิครอบครอง ทังที
2 )มีอยูใ่ นปั จจุบนั และจะได้ มีขึ 2นในอนาคต
อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมใน
อนาคตได้ ก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุน กองทุนรวมจะ
มีสิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจากผู้ให้ เช่า ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) โดยผู้ให้ เช่าตกลง
ที)จะแจ้ งเงื)อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวม และ
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ทราบล่วงหน้ าก่อนวันที)สญ
ั ญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงปั จจุบนั จะครบกําหนด อย่างไรก็ดี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที)จะไม่ให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมใน
กรณีที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พ้ นจากการทําหน้ าที)ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริ มทรัพย์ที)จะลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของ
อสังหาริ มทรั พย์ อัตราการเช่าพืน2 ที)และลักษณะผู้เช่า ทําเลที)ตัง2 โอกาสในการสร้ างมูลค่าเพิ)ม สภาพที)ดิน
อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาสิง) แวดล้ อม
ทังนี
2 2 เพื)อประโยชน์ในการลงทุนเพิ)มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ กองทุนรวมกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน ในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังจากการเพิ)ม
เงินทุนของกองทุนรวมในครัง2 นี 2 ร่ วมถึงการเพิ)มเงินทุนของกองทุนรวมในแต่ละครัง2 โดยบริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื)อนไขใดๆ ของการกู้ยืม ตลอดจนดําเนินการธุรกรรมใดๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการ
กู้ยืมดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ อาทิ เช่น จํานวนเงิน อัตราดอกเบี 2ย
ระยะเวลาการชําระเงิน การเจรจา เข้ าทํา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ เกี)ยวกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการแต่งตัง2
และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
ทัง2 นี 2 กองทุน รวมจะทํ า การจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า วโดยการให้ เ ช่ า หรื อ จํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว เพื)อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ทังนี
2 2 รวมถึงการลงทุนใน
โครงการที)อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง และ/หรื อหลักทรัพย์อื)น และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื)นใด ตามที)กําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื)นที)เกี)ยวข้ อง ทังที
2 )มีผลใช้ บงั คับอยู่
ในปั จจุบนั และที)จะได้ มีการแก้ ไขเพิ)มเติม
3.10 เงื#อนไขการลงทุน
(1)

ในกรณีที)บริ ษัทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที)จะลงทุนในทรัพย์สินได้ ตามที)ระบุไว้ ในโครงการนี 2 บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการเสนอขายครัง2 นี 2และดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน

(2)

ในกรณี ที)บ ริ ษั ท จัด การสามารถระดมทุน ได้ เ พีย งพอที)จ ะลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ได้ ต ามที)ร ะบุไ ว้ ข้ า งต้ น
(แล้ วแต่ก รณี ) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในทรั พย์ สินได้ ไม่ว่า จะเป็ นบางส่วนหรื อทัง2 หมดเนื)องจาก
ทรั พย์ สินที)เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที)กําหนดไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดใน
โครงการ หรื อมีเหตุอื)นใดอันทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในทรัพย์ สินที)เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ได้
และ/หรื อ (ข) เกิ ด เหตุสุด วิ สยั ขึน2 กับ ทรั พ ย์ สิน ที)เ ป็ นอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ (ค) มี เ หตุอื) นใดที) มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินที)เป็ นอสังหาริ มทรัพย์และบริ ษัทจัดการเห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
การลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที)จะ
(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที)เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เฉพาะในกรณีที)ทรัพย์สินที)บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทงหมดของกองทุ
ั2
นรวม
ภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที)จะปรับเปลีย) นข้ อกําหนด และ/หรื อ เงื)อนไขในสัญญาที)
เกี) ยวข้ องกับการลงทุนในทรั พย์ สินที)เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว รวมถึงพิ จารณาเจรจากับคู่สญ
ั ญาที)
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เกี) ยวข้ องในการปรับเปลี)ยนเงื) อนไขการจ่ายเงิ น ค่าตอบแทนและเงิ นอื)นใด หรื อข้ อสัญญาหรื อ
ข้ อกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม ทังนี
2 2 หลังจากกองทุนรวมได้ ลงทุนแล้ ว หากมีจํานวนเงิน
ส่วนที)เหลือจากจํานวนเงินที)บริ ษัทจัดการได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการลดทุนและคืนเงินที)เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อ
(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที)เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หากทรัพย์สินที)บริ ษัท
จัดการจะพิจารณาลงทุนมีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั2
น
รวมภายหลังการลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะชําระบัญชีกองทุนรวมเพื)อคืนเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสําคัญ
ถึงแม้ ทรัพย์สนิ ที)บริ ษัทจัดการจะพิจารณาให้ กองทุนรวมลงทุนมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทงหมดของกองทุ
ั2
นรวมภายหลังการลงทุน บริ ษัทจัดการอาจเลือกที)จะไม่
ลงทุนโดยให้ เลิกกองทุนรวมตามข้ อ (2.2) ก็ได้ ทังนี
2 2 ในกรณีที)บริ ษัทจัดการเลือกที)จะลงทุนตามที)
กําหนดไว้ ในข้ อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ ว หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะนําเงินที)ได้ จากการระดม
ทุนส่วนที)เหลือไปลงทุนเพิ)มเติมในทรัพย์สินอื)นนอกจากทรัพย์สินตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ)งในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที)มีสว่ นได้ เสียกับการลงทุนดังกล่าวใน
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในกรณีที)ต้องเลิกกองทุนรวมตาม (2.2) ข้ างต้ น เงินลงทุนที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับคืนจะเป็ นไป
ตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึง) อาจใกล้ เคียงกับจํานวนเงินทุนของโครงการที)จด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมหลังหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการจัดตังกองทุ
2
นรวม
ดังนัน2 ในกรณีดงั กล่าวนี 2ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจมีความเสี)ยงที)จะได้ รับเงินลงทุนคืนในจํานวนที)
ตํ)ากว่ามูลค่าที)ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

3.11 การทําธุรกรรมกับบุคคลที#เกี#ยวข้ อง
การลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ของกองทุนรวมเป็ นการลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าที)ดิน (บางส่วน) ซึ)งเป็ นที)ตงของ
ั2
อาคารศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที)จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก
(บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และ
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
2 )จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วน
การใช้ งานของพื 2นที)อาคารศูนย์การค้ าที)กองทุนรวมจะลงทุน) (3) สิทธิการเช่าในงานระบบ และ (4) การซื 2อ
อุปกรณ์ตกแต่งและ เครื) องมือเครื) องใช้ ที)เกี)ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยที)บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99 ของหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
2
ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
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ดังนัน2 การลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 เป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที)มีความเกี)ยวข้ องกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
กองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเพิ)มเติมดังต่อไปนี 2
1. การลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สินตามข้ อ (1) ถึง (4) ข้ างต้ น จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 11,568 ล้ านบาท
ซึง) เป็ นราคาที)ไม่สงู กว่าราคาที)ได้ จากรายงานการประเมินตํ)าสุดเกินร้ อยละ 10 ของราคาที)ได้ จากรายงาน
การประเมินค่าของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื)องจากการเข้ าลงทุน
ในโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ในครั ง2 นี 2 เป็ นการเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ประเภท
ศูนย์การค้ าที)มีทําเลที)ตงที
ั 2 )ดีและมีผลการดําเนินงานที)ดีมาโดยตลอด นอกจากนี 2 ยังมีผ้ เู ช่าหลากหลาย มี
อัตราการเช่าพื 2นที)สงู รวมถึงมีความหลากหลายของแหล่งที)มาของรายได้ ทําให้ การที)กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวน่าจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที)ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยได้ ใน
ระยะยาว โดยราคาที)กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตนี 2จะถูก
กําหนดโดยจํานวนเงินเพิ)มทุนของกองทุนรวมที)ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมในครัง2 นี 2
เงินสด การจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที)
เกี)ยวเนื)องกับการเพิ)มเงินทุนและการลงทุนเพิ)มเติมในอสังหาริ มทรัพย์
2. ภายหลังจากที)กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 กองทุนรวมจะแต่งตังให้
2 บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมีการกําหนด
โครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที)จะช่วยสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายาม
เพิ)มรายได้ ลดค่าใช้ จ่าย และดูแลสภาพของทรั พย์ สินที)กองทุนรวมลงทุนซึ)งจะเป็ นผลดีกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามรายละเอียดที)เปิ ดเผยในข้ อ 28.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที)เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ
ตามข้ อตกลงอื)นที)ระบุไว้ ในสมมติฐานผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในข้ อ 3.3.2 อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ)มเติม และภาคผนวก ก ด้ วยเหตุนี 2 กองทุนรวมจึงให้ สทิ ธิแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บ
เงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื)นใดที)เกี)ยวกับหรื อเกี)ยวเนื)องกับการให้ บริ การงานระบบที)กองทุนรวมเป็ นผู้มี
สิทธิ ครอบครองดังกล่าวทังหมด
2
เพื)อให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ในการเก็บผลประโยชน์จากการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและคูส่ ญ
ั ญาบริ การทังหมดในศู
2
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
3. ภายหลังจากที)กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 กองทุนรวมให้ สิทธิแก่บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชี ยงใหม่ จํ ากัด รวมถึงลูกค้ า คู่สญ
ั ญาของบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา เชี ยงใหม่ จํ ากัด และผู้เช่าพื 2นที)ใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รายอื)นที)ไม่ได้ เช่าพื 2นที)จากกองทุนรวมใช้ ประโยชน์ซึ)ง
ทรัพย์สนิ ตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที)มีอยู่ก่อน หรื อตามที)ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยที)กองทุนรวม
และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด จะร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สนิ ร่วมกัน
4. ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าที)เป็ นบุคคลที)มีความเกี)ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เช่าพื 2นที)ภายใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประมาณร้ อยละ 6.4 ของพื 2นที)
ให้ เช่าทังหมดที
2
)กองทุนรวมลงทุน อย่างไรก็ ดี อัตราค่าเช่าและค่าบริ การในพืน2 ที)เหล่านัน2 อยู่ในอัตราที)
ใกล้ เคีย งกับ อัต ราค่าเช่ าและค่าบริ การของผู้เ ช่าพื น2 ที)ร ายอื)นของกองทุนรวมซึ)งเช่ าพื น2 ที)ที) มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกัน
- 93 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นอกจากนี 2 ในการที)กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 กองทุนรวมอาจใช้ แหล่งเงินทุน โดยการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึง) เป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 90 ของบริ ษัทจัดการ อย่างไรก็
ดี ธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็ นธุรกรรมที)มีลกั ษณะเฉพาะที)ให้ แก่กองทุนรวม เช่น เป็ นการกู้ยืมที)ไม่ต้องมี
หลักประกัน (Clean Loan) โดยมีข้อกําหนด และเงื) อนไขภายใต้ สญ
ั ญาที)สอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของ
กองทุนรวม โดยเงื)อนไขดังกล่าวจะมีลกั ษณะที)สามารถเทียบเคียงได้ กับเงื)อนไขปกติที)ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) เสนอให้ แก่ลหู กค้ ารายอื)นที)มีลกั ษณะความเสี)ยงใกล้ เคียงกัน ซึ)งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) รับทราบและมีความเข้ าใจในเงื)อนไขดังกล่าวเป็ นอย่างดี ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนการกู้ยืมเงินดังกล่าว
ทัง2 นี 2 บริ ษั ท จัด การเห็ น ว่ า ธุ ร กรรมที) ทํ า กับ บุค คลที) เ กี) ย วข้ อ งข้ า งต้ น ไม่ น่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ เนื)องจากเป็ นไปตามทางการค้ าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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4. การกู้ยมื เงิน
กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
2 2 ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี 2
1. เป็ นการกู้ยืมเงินเพื)อดําเนินการดังต่อไปนี 2
(ก) ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมมีสทิ ธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดีและมี
ความพร้ อมที)จะใช้ หาผลประโยชน์
(ข) ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ)มเติมบนที)ดินที)มีอยู่แล้ วซึ)งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที)กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า
เพื)อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ค) ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติม
2. เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
2 2 ในกรณีที)เป็ นการกู้ยืมเงินเพื)อปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ ที)กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิ การเช่าตาม 1.(ก) หรื อเพื)อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิ)มเติมบนที)ดินที)มีอยูแ่ ล้ วที)กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิการเช่าตาม 1.(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที)เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่า และ
3. จํานวนเงินที)ก้ ยู ืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที)ต่อมาภายหลังจํานวน
เงินที)ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
2 ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ)มเติม บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ)มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจน
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
การกู้ยืมเงินของกองทุนรวมก่อนการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2
ในการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการเดิม กองทุนรวมได้ ใช้ แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,000 ล้ านบาท โดยข้ อกําหนดและเงื)อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็ นไปตามที)
กําหนดในสัญญาระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลโดยสังเขปของเงินกู้ยืม
ดังกล่าว ดังต่อไปนี 2
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้
ผู้ขอสินเชื)อ
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบี 2ย
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
การชําระดอกเบี 2ย
หลักประกันการกู้ยืม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1,000
MLR – 1.00% ถึง MLR – 1.75%
12 ปี
ชําระรายไตรมาส
ไม่มี
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ทังนี
2 2 ณ วันที) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมียอดเงินกู้ข้างต้ นคงเหลือเท่ากับ 415 ล้ านบาท
การกู้ยืมเงินของกองทุนรวมสําหรับการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2
ในการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 กองทุนรวมอาจจะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึ)งจากการกู้ยืม โดยในเบื 2องต้ นธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ เสนอวงเงินจํานวน 1,650 ล้ านบาท โดยข้ อกําหนดและเงื)อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามที)กําหนดในสัญญาระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเบื 2องต้ น
ดังต่อไปนี 2
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้
ผู้ขอสินเชื)อ
วงเงินกู้ (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบี 2ย
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
การชําระดอกเบี 2ย
หลักประกันการกู้ยืม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1,650
ไม่เกิน MLR – 2.00%
12 ปี
ชําระรายไตรมาส
ไม่มี

ทังนี
2 2 ยอดเงินกู้คงเหลือก่อนการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 (ซึง) ณ วันที) 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 มียอดคงเหลือเท่ากับ 395
ล้ านบาท) จะได้ รับการปรับเงื)อนไขให้ สอดคล้ องกับการกู้ยืมสําหรับการลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 เช่น อัตราดอกเบี 2ย และ
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินที)กองทุนรวมจะกู้ยืมอาจจะแตกต่างจากที)เปิ ดเผยข้ างต้ น
ทัง2 นี 2 ขึ น2 อยู่ กั บ ปั จจั ย ต่ า งๆ เช่ น สภาวะดอกเบี ย2 ในตลาด และมู ล ค่ า การลงทุ น สุด ท้ ายที) ก องทุ น จะลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจมีความเสีย) งที)เกิดขึ 2นจากการกู้ยืมเงินซึ)งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ)มเติมได้ จาก
ข้ อ 3.8.1 ความเสีย) งเกี)ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนลงทุน – ความเสีย) งที)อาจเกิดขึ 2นจากการกู้ยืมเงิน
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5. หลักเกณฑ์ การลงทุน
5.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์จะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 2
5.1.1 ต้ องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื 2อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื)อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนรวมทังตรวจสอบและสอบทาน
2
(การทํา Due Diligence) แล้ ว และมี
ความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที)จะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 2
(ก) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว) ไป
(ข) มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
2 ใ่ นทําเลที)ดีและมีทางเข้ าออกที)เหมาะสมตามสภาพ ไม่
มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงอันจะทําให้ เปลี)ยนลักษณะการใช้ งาน
เป็ นประการอื)นได้ ยาก และไม่มีข้อจํากัดในการจัดหาผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็ นต้ น ทังนี
2 2
ในการพิจารณาให้ ความเห็นในเรื) องดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีความเห็นของบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สนิ เพื)อใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
(ค) มีเอกสารสิทธิ_ หรื อเอกสารสัญญาที)ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมายและเพียงพอต่อการที)
กองทุนรวมจะใช้ ดําเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
ในกรณีที)อาจมีความเสีย) งจากการลงทุนตามวรรคหนึง) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลความเสีย) งทีค) รบถ้ วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
5.1.2 อสังหาริ มทรัพย์ที)จะลงทุนต้ องตังอยู
2 ใ่ นประเทศไทย
5.1.3 ต้ องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที)ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภาพที)เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ได้
หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที)ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าโครงการ ณ วันที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
2
ดการกองทุนรวม กรณี
เป็ นทรัพย์สินชิน2 แรก หรื อ ณ วันที)กองทุนรวมลงทุนลงในทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีที)มีการลงทุนเพิ)ม
และในการคํานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าที)ดินที)เป็ นที)ตงของโครงการ
ั2
ทังนี
2 2 สัดส่วนความคืบหน้ า
ของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
5.1.4 ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื 2อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึ)งสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิ เหนือ
พื 2นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิ_หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที)จะขาย ให้ เช่า หรื อให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั 2
5.1.5 อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพยต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ หรื อมีข้อพิพาทใดๆ
เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.1.6 อสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่เป็ นที)ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ที)จะส่งเสริ มให้ เกิดรายได้
แก่อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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5.1.7 ในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที)มีข้อตกลง หรื อเงื)อนไขที)ก่อให้ เกิดหน้ าที)
มากกว่าหน้ าที)อนั เป็ นปกติที)ผ้ เู ช่าพึงต้ องกระทําเมื)อสัญญาเช่าสิ 2นสุดลง หรื อทําสัญญาเช่าช่วงเว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ นการเช่าจากบุคคลดังต่อไปนี 2
(1)

ต้ องเป็ นการเช่าจากผู้มีสทิ ธิที)จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนได้
ั 2 ทังนี
2 2ในกรณีที)อสังหาริ มทรัพย์ที)เช่า
เป็ นที)ดิน ที)ดินนันจะต้
2 องมีการออกโฉนดที)ดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ แล้ ว

(2)

ในกรณีที)เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีที)เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน หรื อสิ)งปลูก
สร้ างที)ผ้ ูให้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ_ ตามโฉนดที)ดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี 2ยเงินให้
กู้ยืมของสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายที)อาจเกิดขึ 2นจากการ
บอกเลิกสัญ ญาของบุคคลดัง กล่า ว หรื อ ในกรณี ที) มิ ได้ จัดให้ ผ้ ูรั บประกัน ความเสียหายเพื) อ
ป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน2 บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยความเสี)ยงให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ อง
ระบุไว้ ในหนังสือชี 2ชวน ส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญถึงผลกระทบที)อาจจะเกิดขึ 2นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิ_ตามโฉนดที)ดิน หรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา

5.1.8 บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที)จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุน รวม หรื อ วัน จดทะเบี ย นเพิ) ม เงิ น ทุน สํา หรั บ กรณี ก ารเพิ) ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย นเพื) อ ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์เพิ)มเติมแล้ วแต่กรณี และดํารงอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าวทุกวันสิ 2นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สุดท้ ายก่อนสิ 2นอายุโครงการ หรื อ
(2) กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.1.9 บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนไว้
อย่างน้ อย 1 ปี เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.1.10 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี 2
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที)มีต่ออสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)ลงทุน เพื)อคุ้มครองความเสียหายที)จะเกิดขึ 2นกับกองทุนรวมอัน
เนื)องมาจากการเกิ ดวินาศภัยต่ออสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว โดยกํ าหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับ
ประโยชน์ ทังนี
2 2 โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
(2) การประกัน ภัยความรั บผิ ด ชอบต่อ บุคคลภายนอกที)อ าจได้ รับ ความเสีย หายจากความชํ า รุ ด
บกพร่ อ งของอาคาร โรงเรื อ น หรื อ สิ) ง ปลู ก สร้ าง ทั ง2 นี 2 ในกรณี ที) ผ้ ู ให้ เช่ า หรื อ ผู้ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม หรื อผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ได้ ทําประกันภัยนันไว้
2
แล้ ว ให้ กองทุนรวมทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที)กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี 2ยให้ ต้องรับผิด
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(3) การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้ เอาประกันตลอดระยะเวลาที)กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ_หรื อสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์นนั 2
ทังนี
2 2 ปั จจุบนั กองทุนรวมได้ จดั ทําประกันภัยที)ครอบคลุมความเสียหายที)เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั
และการก่อวินาศกรรมไว้ สาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ประกอบด้ วย (1) การประกันภัยความ
เสี)ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risk Insurance) (2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public
Liability Insurance) (3) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (4)
การประกันภัยการก่อการร้ าย (Terrorism Insurance) โดยภายใต้ การประกันภัยความเสี)ยงภัยใน
ทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยการก่อการร้ าย กองทุนรวมจะได้ รับความ
คุ้มครองต่อความสูญเสียหรื อเสียหายต่ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และบุคคลภายนอกจะได้ รับ
ความคุ้มครองความเสียหายที)เกิดขึ 2นจากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมภายใต้ เงื)อนไขของกรมธรรม์
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนี 2 การก่ อ สร้ างทรั พ ย์ สิน ที) เ ช่ า ขึน2 ใหม่ หรื อ การซ่อ มแซมส่ว นที) ไ ด้ รั บ ความเสีย หายอาจมี
ค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ)งอาจทําให้ กองทุนรวมสูญเสียรายได้ อย่างมี
นัยสําคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/
หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) จัดให้ มีการประกันความเสี)ยงภัยใน
ทรัพย์สิน และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพื)อคุ้มครองความเสียหายที)เกิดขึ 2นดังกล่าว โดยกําหนดให้
กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนพื 2นที)การครอบครองทรัพย์สินที)เช่าของกองทุนรวม และ/
หรื อ รายได้ ทงหมดภายในอสั
ั2
งหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุน แล้ วแต่กรณี
อนึง) ในการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมได้ กําหนดเงื)อนไขในสัญญาเช่า และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที)เช่าเพื)อคุ้มครองทรัพย์สนิ ที)เช่า โดยมีหลักการคือ ในกรณีที)ทรัพย์สนิ ที)เช่า
ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
2
ออย่างมีนยั สําคัญจนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที)เช่าเพื)อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
2
ายตกลงที)จะสร้ างทรัพย์สินที)เช่าขึ 2นใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกัน ซึ)งผู้ให้
เช่าจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว โดย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)ใช้ ในการก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่งกันตามสัดส่วนพื 2นที)ที)ครอบครองขณะเกิดความ
เสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื 2นฐานที)กองทุนรวม และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจาก
บริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี หากค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที)เช่า
ดัง กล่า วมี จํ า นวนเกิ น กว่า เงิ น ค่า สิน ไหมทดแทนพื น2 ฐานที) คู่ส ัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายได้ รั บ กองทุน รวมมี
ทางเลือกที)จะ (1) รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื 2นที) ซึ)งเมื)อกองทุน
รวมได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะชําระคืนเงิ น
ค่าใช้ จ่ายที)ใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวที)ผ้ ใู ห้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที)เปิ ด
ให้ บริ การพื 2นที)ในทรัพย์สนิ ที)สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ 2นใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพื 2นที)
ในทรัพย์สนิ ที)เช่า โดยกองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ)มเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี ในการนี 2 กองทุนรวมสงวนสิทธิที)จะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื)อให้ ที)ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวของกองทุนรวม
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อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทุนรวมตกลงที)จะชําระค่าใช้ จ่ายที)ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ)มเติมตามวรรคก่อน เพื)อ
ดํา รงสัดส่วนการครอบครองพืน2 ที) ในทรั พ ย์ สินที) เ ช่า กองทุน รวมก็ มี โอกาสที)จ ะได้ รับ ค่าเช่า เพิ)ม ขึน2
เนื)องจากทรัพย์สนิ ที)เช่าที)สร้ างขึ 2นใหม่มีขนาดใหญ่และมีความใหม่ กองทุนรวมจึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้
ในอัตราที)เพิ)มขึ 2น และมีพื 2นที)ที)จะนําออกให้ เช่าเพื)อจัดหาผลประโยชน์เพิ)มขึ 2น อย่างไรก็ดี หากกองทุน
รวมยินยอมที)จะลดสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายที)ใช้ ในการก่อสร้ าง
เพิ)มเติมให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า หรื อในกรณีที)กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าตกลงที)จะก่อสร้ างทรัพย์สินที)เช่าขึ 2นใหม่ใน
รู ป แบบเดิ ม และด้ ว ยงบประมาณเพี ย งเท่า กับ ค่า สิน ไหมทดแทนพื น2 ฐานที) ก องทุน รวมและบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ)มเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์สินที)
เช่ามีพื 2นที)ลดลงเนื)องจากความผันผวนของค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง ส่งผลให้ สดั ส่วนการครอบครอง
พื 2นที)ของกองทุนรวมลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทุนรวมจึงอาจมีโอกาสที)จะได้ รับค่าเช่าลดลง เนื)องจาก
สัดส่วนพื 2นที)ที)กองทุนรวมครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ ว่าสัดส่วนการครอบครองพื 2นที)ลดลง
แต่กองทุนรวมก็อาจจะได้ รับค่าเช่าให้ อตั ราที)สงู เนื)องจากทรัพย์สนิ ที)เช่าเป็ นทรัพย์สินที)สร้ างขึ 2นใหม่และ
เป็ นที)นา่ สนใจแก่นกั ลงทุน ทําให้ กองทุนรวมสามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที)เพิ)มสูงขึ 2นได้
5.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนหรื อจําหน่าย
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะลงทุนในราคาที)ไม่
สูง กว่า ราคาที) เ ปิ ดเผยไว้ ใ นรายละเอี ย ดโครงการ และหากราคาที) จ ะลงทุน ซึ)ง เปิ ดเผยไว้ ใ น
รายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาที)ได้ จากรายงานการประเมินค่าตํ)าสุด เกินร้ อยละ 10 ของราคาที)
ได้ จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะชี แ2 จงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที)ลงทุนใน
ราคานันในรายละเอี
2
ยดโครงการและหนังสือชี 2ชวน
(2) การขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ที)กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุน
บริ ษัทจัดการจะกระทําโดยเปิ ดเผยและให้ โอกาสผู้ที)ประสงค์จะรับโอนอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรั พย์อย่างเสมอภาคกัน หากการขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโอนสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์มีราคาที)ตํ)ากว่าราคาสูงสุดที)ได้ จากรายงานการประเมินค่าสูงสุด เกินร้ อยละ 10
ของราคาที)ได้ จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะชี 2แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที)
ขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ ในหนังสือสรุ ปข้ อมูล
สําคัญที)จดั ทําขึ 2นตามหลักเกณฑ์ที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) รายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ตาม (1) และ(2) บริ ษัทจัดการจะจัดทําขึ 2น
ล่วงหน้ าก่อนการลงทุนในหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่ หากภายในระยะเวลา
ดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สนิ ที)ทําการประเมินมีการเปลีย) นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
5.1.12 การทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ ดังนี 2
(1) ในการลงทุนครัง2 แรก หากเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
บริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องยื)นคํารับรองของบุคคลที)จะ
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แต่งตังให้
2 เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ)งได้ รับรอง
ว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไ ด้ รั บ รายงานการประเมิ นของบริ ษั ท ประเมิ นค่า ทรั พ ย์ สินและรายงาน
เกี)ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริ ษัทจัดการ และรั บรองว่าได้ ทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแล้ ว และเห็นว่าเป็ นธุรกรรมในลักษณะที)เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนการทําธุรกรรม
กับคู่ค้าทัว) ไปที)มิได้ มีความเกี)ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) ทังนี
2 2 เมื)อ
บริ ษัทจัดการได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ จัดตังและจั
2
ดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบุ
2 คคลที)ทําการรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ น
แต่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ในการลงทุนในหรื อจําหน่ายไปซึ)งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายหลัง
จากการลงทุนครัง2 แรก หากเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้ อง บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที)กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 29/2549 เรื) อง การกระทํา
ที)อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน
ลงวันที) 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม ซึ)งรวมถึงการได้ รับความเห็นชอบหรื อการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อการได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี 2 หาก
ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการลงทุนกับบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที)เกี) ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการได้ ต่อเมื)อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ วว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที)เป็ นทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้ าทัว) ไปที)มิได้ มีความเกี)ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)
5.1.13 บริ ษัทจัดการจะนําอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพื 2นที)โดยตรง หรื อให้ เช่า
แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื)นเพื)อนําอสังหาริ มทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
2 2 ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี 2
(1) หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนําอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการ
โรงแรมเท่านัน2
(2) หากเป็ นการให้ เช่าพื 2นที)และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ บริ การประกอบด้ วย เช่น Serviced
Apartment บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
(ก)

ดําเนินการให้ กองทุนรวมมีร ายได้ จากการให้ เช่าพืน2 ที)และการให้ เช่าเครื) องใช้ อุปกรณ์
ตกแต่ ง ที) เ กี) ย วเนื) อ งโดยตรงจากการให้ เช่ า พื น2 ที) นั น2 เช่ น ชุ ด รั บ แขก ชุ ด ครั ว
เครื) องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายได้ ทงหมดที
ั2
)ได้ จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั2
ญชีประจําปี ใดๆ

(ข)

รายงานผลการดําเนินงานเกี) ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่ละอาคารให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ 2นรอบปี บัญชี

(ค)

หากกองทุน รวมมี ร ายได้ น้ อยกว่า ที) กํา หนดตาม (ก) บริ ษัท จัด การจะดํ าเนิ นการให้ ผ้ ู
ประกอบกิ จ การรายอื) น นํ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ไ ปจั ด หาผลประโยชน์ หรื อจํ า หน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว หรื อเลิกกองทุนรวม ภายใน 60
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วันนับแต่วนั สิ 2นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ วเสร็ จ
ในกรณีที)เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที)ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ การ
ก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์นนแล้
ั 2 วเสร็ จก่อนการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึง) ก็ได้
5.1.14 บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
รายได้ ทงหมดของกองทุ
ั2
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ที)สิ 2นอายุโครงการ หรื อ
(2) เมื)อได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2 การลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื#น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ# ืนเพื#อบริ หารสภาพคล่ องของ
กองทุนรวม
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ) ทรัพย์สนิ อย่างใดอย่างหนึง) หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 2เพื)อการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวมได้
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัวŒ เงินคลัง
(3) พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที)สถาบันสินเชื) อเพื)อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิ จ หรื อนิติบุคคลที)มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
2 2นเป็ นผู้ออก
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชื)อที)อยูอ่ าศัย
(5) บัตรเงินฝากที)ธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ทังนี
2 2 หากเป็ นบัตรเงินฝากที)มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อ
การชําระเงิ นลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(6) ตัวŒ แลกเงินหรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงินที)ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันสินเชื)อเพื)อธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อกองทุนเพื)อการฟื น2 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 2ย หรื อผู้คํ 2าประกัน ทังนี
2 2 หากเป็ นตัวŒ แลกเงินหรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงินที)มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรื อ การชํ า ระคื น เงิ น ลงทุน อ้ า งอิ ง กับ ตัว แปร ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที)จะซื 2อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 2 หรื อกองทุนรวม
อื)นที)มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี 2 หรื อเงินฝาก
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที)ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
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(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื)อนไขดังต่อไปนี 2
(ก) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที)อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดู แ ลด้ านหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ2 ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที) เ ป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที)มีการซื 2อขายในตลาดซื 2อขายหลักทรัพย์ที)เป็ นสมาชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)
(ข) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที)มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับทรัพย์สินที)กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
(ค) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที)จดั ตังขึ
2 2นเพื)อผู้ลงทุนทัว) ไป
(10) สัญญาซื 2อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อป้องกันความเสีย) งที)อาจเกิดขึ 2นจากการลงทุน ทังนี
2 2ในกรณีที)
สัญ ญาซื อ2 ขายล่ว งหน้ ามี สินค้ า หรื อ ตัว แปรอื) นใดที)มิ ใช่ ร าคาหลัก ทรั พ ย์ อัตราแลกเปลี)ยนเงิ น อัต รา
ดอกเบี 2ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื)อถือของหลักทรัพย์ที)เป็ นตราสาร
แห่งหนี 2 สัญญาซื 2อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย
(11) หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื)นใดที)มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื)น ตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ)งทรัพย์สินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที)นิติบคุ คลใดนิติบคุ คลหนึ)งเป็ นผู้
ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 2ย ผู้คํ 2าประกัน หรื อผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
2 2นไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี 2
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม
(ข) ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ค) ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง ไม่นบั รวมตัวŒ แลกเงินหรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงินที)กองทุนเพื)อการฟื น2 ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 2าประกันโดยต้ องเป็ นการรับอาวัล
แบบไม่มีเงื)อนไข หรื อสลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี 2ย หรื อคํ 2าประกันเงินต้ นและดอกเบี 2ยเต็มจํานวนอย่างไม่มี
เงื)อนไข
5.3 การลงทุนในหุ้นที#มีสิทธิออกเสียงเป็ นพิเศษ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ) หุ้นที)มีสทิ ธิออกเสียงเป็ นพิเศษได้ ไม่เกิน 1 หุ้น ตามเงื)อนไขดังต่อไปนี 2
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(1)

หุ้นดังกล่าวออกโดยบริ ษัทที)เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนันให้
2 สิทธิพิเศษในการอนุมตั ิ
การดําเนินงานบางประการของบริ ษัทที)เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (golden share) ทังนี
2 2 ตามที)ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว และ

(2)

บริ ษัทที)เช่าอสังหาริ มทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของ
อสังหาริ มทรัพย์ที)เช่า

เงื)อนไขพิเศษ
การลงทุนใน หรือมีไว้ ซ# ึงทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที)ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.1 ข้ อ 5.2 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง
ในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ต่างๆ ที)กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั 2 กองทุนรวมอาจ
ปรับปรุ ง เปลี)ยนแปลง พัฒนา เพิ)มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื)อการให้ เช่าพื 2นที)
โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการเพื)อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ ทังนี
2 2 รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ เพื)อประโยชน์ของทรัพย์สินตามที)บริ ษัทจัดการ หรื อคณะกรรมการลงทุนจะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั2 2
จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ และเงื) อนไขที)กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื)นใดที)
เกี)ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี 2 กองทุนรวมสามารถนําเงินประกันการเช่า (เงินมัดจํา) ที)ได้ เรี ยกเก็บจากผู้เช่า ไปดําเนินการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื)นหรื อหาดอกผลตามที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้ และยัง
สามารถนําเงิ นดังกล่าวไปใช้ ในกิ จการที)เกี) ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุนรวมได้ เช่น การซ่อมแซม
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการลงทุนเพิ)มในสิทธิการเช่า แต่ทงนี
ั 2 2จะต้ องไม่เกินกว่าอํานาจของคณะกรรมการลงทุน
หรื อผู้จดั การกองทุนที)สามารถกระทําได้ และกองทุนรวมต้ องมีระบบการบริ หารจัดการเงินประกันการเช่าให้ มี
พร้ อมเมื)อผู้เช่าใช้ สทิ ธิเรี ยกคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าว
อนึง) บริ ษัทจัดการจะไม่จดั หาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที)ลงทุนโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด เว้ นแต่กรณี
ดังต่อไปนี 2
(1)

การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที)ไม่มีนยั สําคัญ ซึง) เป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะ Arm’s Length และ
ได้ ระบุไว้ ในโครงการแล้ ว

(2)

การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมได้ ลงทุนไว้ ก่อนวันที) 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ทังนี
2 2 ในกรณีที)บริ ษัทจัดการจะให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ในส่วนที)ไม่มีนยั สําคัญเป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะ
Arm’s Length กับบุคคลที)กล่าวถึงข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะให้ เช่าได้ ในสัดส่วนที)ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของพื 2นที)
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กองทุนรวมเข้ าลงทุนทังหมดในแต่
2
ละทรัพย์สิน (พื 2นที) Gross Area เฉพาะส่วนที)กองทุนรวมเข้ าลงทุนในแต่ละ
ทรัพย์สนิ ) โดยบริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนดําเนินการ

6. ข้ อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
6.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง2 อย่างไรก็ดีบริ ษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครัง2 ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที)
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1) ในกรณีที)กองทุนรวมมีกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที)ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี
(2) ในกรณีที)กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและ/หรื อกําไรสะสมดังกล่าวข้ างต้ น จะทําได้ ก็ต่อเมื)อการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ)มขึ 2นในรอบระยะเวลาบัญชีที)มีการจ่ายเงินปั นผลนัน2
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ 2นงวดปี บัญชี
หรื องวดการดําเนินการอื)นใดที)จะจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันที)
มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อจ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่กรณีที)มีเหตุจําเป็ นให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั น
ผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื)อนไขเพิ)มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที)จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ)ากว่าหรื อ
เท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที)จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง2 นันและให้
2
สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื)อ
นําไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที)จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สํ า หรั บ หลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยปั น ผล บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามที) ร ะบุ ไ ว้ เว้ น แต่ ก รณี ที)
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สัง) การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื)น บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน2 โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วและไม่ถือเป็ นการแก้ ไข
เพิ)มเติมโครงการ
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6.2 เงื#อนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
(1) ในกรณี ที)ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
2 วนที)เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
2
ในการพิ จารณาจ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ก ลุ่ม บุคคลเดีย วกันใดตามกรณี ที)ร ะบุข้ างต้ น บริ ษั ทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที)มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที)อยู่ในกลุ่ม
บุคคลนัน2 โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata
Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ(ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที)มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่
บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
2
ทังนี
2 2 ในกรณีที)มีเงิน
ปั นผลที)ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าว
ให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
2 บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่าง
ที)กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออก
จากทรัพย์สนิ ส่วนอื)นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื)นใดที)เกี)ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง) การ หรื อผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื)น
(2) ในกรณีที)บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที)ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
2
นบุคคลตามข้ อ 7.1.1 (1) บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันนันในส่
2 วนที)เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
ในการพิ จารณาจ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ก ลุ่ม บุคคลเดีย วกันใดตามกรณี ที)ร ะบุข้ างต้ น บริ ษั ทจัดการจะ
คํานวณหาจํานวนหน่วยลงทุนที)มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที)อยู่ในกลุ่ม
บุคคลนัน2 โดยจะใช้ วิธีการเฉลีย) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata
Basis) เป็ นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที)มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่
บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทั 2งหมด) ทังนี
2 2 ในกรณีที)
มีเงินปั นผลที)ไม่อาจแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วน
ดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรั
2 บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และ
ในระหว่างที)กองทุนรวมยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วน
ดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื)นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื)นใดที)เกี)ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง) การ
หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื)น
(3) ในกรณีที)บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที)ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
2
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1.1 (2) ในช่วงระยะเวลาที)บคุ คลดังกล่าว
ถือหน่วยลงทุนที)รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั 2 2 ต้ องไม่เกินหนึ)งปี นับแต่
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วันที)รับหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลนัน2
(4) ในกรณี ที) ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที) เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1)
โดยอนุโลม
(5) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในที)เปิ ดเผย ณ ที)ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
3. ส่ ง หนัง สื อ แจ้ งผู้ ถื อ หน่ ว ยที) มี ชื) อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ย ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น และผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
(6) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง) จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื)อและที)อยูท่ ี)ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื)อการอื)นใดนอกจากเพื)อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม
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7. หลักเกณฑ์ และข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
7.1 กองทุนรวมมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังนี 2
7.1.1 บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
2
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทัง2 หมด
ให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง) ดังต่อไปนี 2
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 2ยงชีพ หรื อกองทุน
รวมเพื)อผู้ลงทุนทัว) ไป
(ข) นิติบุคคลที)จัดตังขึ
2 2นตามกฎหมายไทยซึ)งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล
เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื)นใดที)ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื)อมีเหตุจําเป็ นและ
สมควร
(2) เป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึง) รับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที)รับไว้ ในส่วนที)เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
2
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที)บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วย
ลงทุนดังกล่าว
7.1.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
7.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี 2 กองทุนรวมต้ องมีผ้ ลู งทุนต่างด้ าว
ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
(1) ลงทุนเพื)อให้ ได้ ซงึ) สิทธิในที)ดินตามประมวลกฎหมายที)ดิน หรื อ
(2) ลงทุนเพื)อให้ ได้ มาซึ)งกรรมสิทธิ_ในอาคารชุด ทังนี
2 2 เมื)อคํานวณพื 2นที)ห้องชุดที)กองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพื น2 ที)ห้ องชุดที) ถือกรรมสิท ธิ_ โดยผู้ลงทุนต่า งด้ า วในอาคารเดี ยวกันอยู่ก่อ นแล้ วคิด เป็ น
สัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื 2นที)ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
2
ดนัน2
7.2 ภายใต้ บงั คับข้ อ 7.3 และข้ อ 7.4 ในกรณี ที)ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
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(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที)บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื) องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน2 ในส่วนที)เกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทัง2 หมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่
2
วยลงทุนในส่วนที)เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
(4) แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที)บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
7.3 ในกรณีที)บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที)ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดเป็
2
นบุคคลตามข้ อ 7.1.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที)บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื) องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่
2 วนที)เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
2 วนที)เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
(4) แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที)เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
7.4 ในกรณีที)บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที)ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดเป็
2
นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.1.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2ในช่วง
ระยะเวลาที)บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที)รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั2 2
ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที)รับหน่วยลงทุน
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที)บริ ษัทจัดการรู้หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื) องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้
เฉพาะในส่วนที)ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
(3) จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน2
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7.5 ในกรณี ที) ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จัด การกองทุน รวมว่า ผู้ที) เ คยเป็ นเจ้ า ของหรื อ ผู้โ อนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ 7.2
โดยอนุโลม
7.6 ในการพิ จ ารณาความเป็ นกลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ตามข้ อ 7.1 และข้ อ 7.5 ให้ เ ป็ นไปตามประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552
7.7 เงินปั นผลส่วนที)ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 7.2 (3) ข้ อ 7.3 (3) และข้ อ 7.5 ในระหว่างที)บริ ษัท
จัดการยังมิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สิน
อื)นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
7.8 ในกรณีที)ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื)น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที)แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที)ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
2
ดการกองทุนรวม
7.9 เพื)อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรั บ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ ที)จะรับหรื อปฏิเสธที)จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยบุคคลที)บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที)จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นนั 2 รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที)มีถิ)นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ)งปกติมีถิ)นที)อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกอง
ทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง) จัดให้ มีขึ 2นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

8. ตลาดรองการซือ; ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ในเบื 2องต้ นนี 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
2 2 หากมีตลาดรองอื)นที)สามารถรองรับการซื 2อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 2เพิ)มเติมนอกเหนือจากการซื 2อขายผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดรองดังกล่าว โดยการดําเนินการนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนและการซื 2อขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดรองดังกล่าวให้
เป็ นไปตามกฏหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกําหนดที)เกี)ยวข้ องของตลาดรองนันๆ
2 ดังกล่าว
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9. การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที)เป็ นไปตามข้ อ 7 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
9.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที#มีใบหน่ วยลงทุน

สําหรับกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนผู้ถือหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนประเภทใบหน่วยลงทุนที)ประสงค์จะโอน
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงใบหน่วยลงทุนที)มีลายมือชื)อสลักหลังทังของผู
2
้ โอนและผู้รับโอนแก่
นายทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนจะมีผลใช้ กล่าวอ้ างต่อบุคคลภายนอกได้ โดยสมบูรณ์และให้ ถือ
ว่าได้ รับการรับรองจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนเมื)อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกรายชื)อผู้รับโอนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
2 2 ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที)
กําหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
9.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที)ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที)ระบุโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
2 2 ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที)นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กําหนด

10. การรับชําระหนีด; ้ วยทรัพย์ สินอื#น
หากมีการผิดนัดชําระหนี 2หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี 2หรื อลูกหนี 2ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ2 ด้ บริ ษัทจัดการจะรั บชํ าระหนีด2 ้ วยทรั พย์ สินอื)นทัง2 ที)เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื)อ
กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมใน
กรณีที)ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี 2หรื อลูกหนี 2ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี 2ดังนี 2
10.1 กรณี ที)บริ ษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี 2หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ก่อนการรั บชําระหนีด2 ้ วย
ทรัพย์สนิ อื)นที)มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง2 บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติ
โดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง) คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ)งหนึง) ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนันการรั
2
บชําระหนี 2ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซงึ) ตราสารแห่งหนี 2หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน2
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ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวรรคหนึ)ง บริ ษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี) ย วกับทรั พ ย์ สินที)กองทุนรวมจะได้ จากการรั บ ชํ าระหนี 2 มูลค่าของทรั พย์ สิน ประมาณการ
ค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี 2
10.2 เมื)อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี 2 บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
2 )อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที)ได้ จากการรับชําระหนี 2ดังนี 2
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที)กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ)งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื)อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ ทังนี
2 2 หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ ที)กําหนดไว้ ใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ อง
(2) กรณี เป็ นทรั พ ย์ สิน ประเภทที) กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษัท จัด การจะจํ าหน่า ย
ทรั พย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที)สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในระหว่างที)บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที)มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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11. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
การตัดสินใจลงทุนหรื อการจัดการซึ)งทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยการซื 2อ เช่า ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ)ง
อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ จะกระทําผ่านมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม โดย
องค์ประกอบ อํานาจหน้ าที) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีดงั ต่อไปนี 2
11.1 องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้ วย
(1) กรรมการที)ได้ รับการแต่งตังโดยบริ
2
ษัทจัดการในนามของกองทุนรวม ซึ)งเป็ นบุคลากรของบริ ษัทจัดการที)ได้ รับ
ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทจัดการ จํานวนไม่น้อยกว่า
1 คน
(2) กรรมการที)ได้ รับการแต่งตังโดยบริ
2
ษัทจัดการในนามของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผู้ที)ได้ รับการเสนอชื)อ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ)งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวมและเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม จํานวน 1 คน
ทัง2 นี 2 จํ านวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมีตัวแทนของบริ ษัทจัดการซึ)งได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ผู้จดั การกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมทังหมด
2
และกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้ องมี หน้ าที) คุณสมบัติ และไม่มี ล ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ องกําหนด และกรรมการลงทุนตามข้ อ (2) มีสิทธิได้ รับเบี 2ยประชุม
ตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ
กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการลงทุนที)ปฏิบตั ิหน้ าที)จนครบวาระแล้ วอาจได้ รับการแต่งตังให้
2 ดํารงตําแหน่งกรรมการลงทุนได้ อีก
ทังนี
2 2 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด จนทําให้ มี
จํานวนกรรมการลงทุนของกองทุนรวมไม่ครบตามเกณฑ์ที)กําหนดไว้ ตามวรรคแรก บริ ษัทจัดการมีสิทธิ
แต่งตังกรรมการเข้
2
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที)วา่ งลงได้ ตามเกณฑ์ที)กําหนดไว้ ข้างต้ น โดยให้ กรรมการ
ลงทุนที)ได้ รับการแต่งตัง2 ขึน2 ใหม่ดังกล่าวมีวาระการดํารงตํา แหน่งเพีย งเท่ากับระยะเวลาตามวาระที)
เหลืออยูข่ องกรรมการลงทุนผู้ที)ตนได้ รับการแต่งตังให้
2 เข้ ามาดํารงตําแหน่งแทนที)
ในกรณีที)
(ก) กรรมการลงทุนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที)จนครบวาระแล้ ว
(ข) มีการถอดถอนกรรมการลงทุน
ให้ บริ ษัทจัดการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอมติในการถอดถอนคณะกรรมการลงทุน ซึง) ต้ องได้ รับมติ
เสียงข้ างมากของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที)มาประชุม หรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื)อขอมติ ซึ)งต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะถอดถอนกรรมการลงทุนที)เป็ น
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บุคคลากรของบริ ษัทจัดการซึง) เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องจัดประชุมหรื อขอมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึง) ในกรณีที)คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหมดวาระลงหรื อคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที)ได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที)ภายใต้ อํานาจและหน้ าที)ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมแทนจนกว่าจะมีการตังคณะกรรมการลงทุ
2
นของกองทุนรวมขึ 2นใหม่
11.2 รูปแบบการตัดสินใจ
(1) การเรี ยกประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการลงทุน ให้ ก รรมการคนใดคนหนึ)ง เรี ยกประชุม คณะกรรมการลงทุน เพื) อ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที)กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ)งระบุ
ถึง วัน เวลา สถานที)ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ควรแก่ ก รณี ใ ห้ แ ก่ ก รรมการทราบล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่ า 3 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เว้ น แต่ก รณี ฉุก เฉิ น ไม่
จําเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที)ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการได้ เข้ าร่ วมในการ
ประชุมแล้ ว ให้ ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญประชุม
(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้ มีการประชุมปี ละ 1 ครัง2 เป็ นอย่างน้ อย หรื อตามที)กําหนดโดยคณะกรรมการ
ลงทุน
(3) วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ)งคนใดอาจเสนอมติที)ทําขึ 2น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื)อเวียนให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงั กล่าว ทังนี
2 2จะแยกลง
ชื)อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื)อร่วมกันในต้ นฉบับเดียวกันก็ได้
(4) องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่ากึ)ง
หนึง) ของกรรมการทังหมด
2
และต้ องมีกรรมการที)เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการรวมกันไม่น้อยกว่ากึง) หนึง) เข้ า
ร่วมประชุมด้ วย จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
2 2ในการประชุมนันอาจเป็
2
นในลักษณะการนัง) ประชุมร่วมกัน
หรื อการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได้
(5) มติของที)ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากคณะกรรมการลงทุนที)เข้ าประชุม ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที)ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิ)มขึ 2นอีกเสียงหนึง) เป็ นเสียงชี 2ขาด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที)ทําขึ 2นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมติดงั กล่าว
จะต้ องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ)งหนึ)งของคณะกรรมการ
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ลงทุนทังหมด
2
ทังนี
2 2 กรรมการสามารถจัดส่งมติที)ได้ ลงนามแล้ วมายังบริ ษัทจัดการทางโทรสาร ซึ)งบริ ษัท
จัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที)ลงลายมือชื)อโดยกรรมการซึง) ส่งทางโทรสารถึงบริ ษัทจัดการเป็ น
การลงมติที)มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที)นําส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้ องนําส่งต้ นฉบับของมติ
ให้ บริ ษัทจัดการต่อไป เพื)อบริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาต้ นฉบับของมติที)ได้ รับมาไว้ เป็ นหลักฐานที)บริ ษัท
จัดการถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงเพิ)มขึ 2นอีกเสียงหนึง) เป็ นเสียงชี 2ขาด
(6) ประธานที)ประชุม
ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังกรรมการรายใดรายหนึ
2
)งซึ)งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทําหน้ าที)เป็ นประธาน
กรรมการ และเป็ นประธานในที)ประชุม ประธานในที)ประชุมมีอํานาจและหน้ าที)ในการดําเนินการประชุม
ให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ
(7) รายงานการประชุม
บริ ษัทจัดการจะต้ องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที)ประชุมครัง2 นันลงนามรั
2
บรองและเก็บ
รักษาไว้ รวมทังจั
2 ดให้ มีสาํ เนาเพื)อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทจัดการในวันและ
เวลาทําการของบริ ษัทจัดการ
11.3 อํานาจและหน้ าที#ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที)ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อวินิจฉัยเรื) องต่างๆ ที)เกี) ยวกับการบริ หารกองทุนรวม
ดังนี 2
(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 2อ เช่า เช่าช่วง ให้ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ)งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การ
เช่ าอสังหาริ ม ทรั พย์ ทัง2 นี จ2 ะต้ องไม่ ขัด กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็บรั กษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่นําไปเปิ ดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื)อประโยชน์อย่างอื)นที)มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที)ได้ ถกู เปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทัว) ไปทราบแล้ ว
(3) ดําเนินการอื)นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
2 2จะต้ องไม่ขดั กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื)นที)เกี)ยวข้ องทังที
2 )มีอยูแ่ ล้ วและที)จะมีขึ 2นในภายหน้ า
(4) คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื) องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และตังอยู
2 ่บนพื 2นฐาน
ของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องทังที
2 )มีอยูแ่ ล้ วและที)จะมีขึ 2นในภายหน้ า
สําหรับการพิจารณาดําเนินการตามข้ อ (1) หากที)ประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถหาข้ อยุติ หรื อไม่
สามารถมีมติเห็นชอบ หรื อมติดงั กล่าวไม่สอดคล้ องกับแนวทางการดําเนินการของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ให้
คณะกรรมการลงทุนเสนอเรื) องดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพิจารณาลงมติ
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12. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื#อนไขการเปลี#ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที#เก็บรั กษาทรั พย์ สินของ
กองทุนรวม
12.1 ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื#อ
:
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที#อยู่
:
เลขที) 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0-2470-3200-1
โทรสาร
:
0-2470-1996-7
หรื อบุคคลอื)นที)มีหน้ าที) คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
12.2 เงื#อนไขการเปลี#ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการในฐานะตัวแทนของกองทุนรวมอาจเปลี)ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ เมื)อเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ)ง
ดังต่อไปนี 2 และเมื)อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ก) เมื)อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ)ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที)มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์ต้องบอก
กล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ)งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่าเก้ าสิบ (90) วัน ก่อนวันที)มีผลเป็ นการ
เลิกสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์
(ข) ในกรณีที)บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง) ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที)หรื อความรับผิดชอบตามที)
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ)งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่าสามสิบ (30) วัน นับแต่วนั ที)ทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงการปฏิบตั ิเช่นว่านัน2 ในกรณีที)ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ เ ป็ นผู้ ปฏิ บัติ ผิ ดสัญ ญาหรื อ ปฏิ บัติ ผิ ด เงื) อ นไขใดๆ ที) กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาแต่ ง ตัง2 ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตาม ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องดูแลรับผิดชอบ
ต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที)เกิดจากการที)
บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อกับบุคคลอื)นที)เกี)ยวข้ องกับการเปลี)ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วย และในกรณีที)บรษัท
จัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อปฏิบตั ิผิดเงื)อนไขใดๆ ที)กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์ไม่
ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงก็ตาม บริ ษัทจัดการจะต้ องดูแลรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และ/
หรื อความเสียหายที)เกิดขึ 2นกับผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ด้วย
(ค) ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื) อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี)ยนแปลงกฎหมาย
หลักทรัพย์ หรื อกรณีอื)นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถตกลงที)จะแก้ ไข
เปลีย) นแปลงสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับการเปลี)ยนแปลงดังกล่าว ทังนี
2 2 เนื)องจากการ
เปลี)ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ)มภาระหน้ าที)แก่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่
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ประสงค์จะรับหน้ าที)ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเก้ าสิบ (90) วัน
(ง) ในกรณีที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวม เรี ยกร้ องให้ มีการเปลี)ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์และให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังผู
2 ้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ 2นในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของ
กองทุนรวม
(จ) ในกรณีที)ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ)งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วย คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหริ มทรั พย์ และที)ได้ มีการแก้ ไขเพิ)มเติม (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในสิบ
ห้ า (15) วัน นับตัง2 แต่ วันถัดจากวันที) บริ ษั ทจัดการทราบหรื อมี เหตุอันควรทราบ หรื อปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสาม (3) วันทําการนับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แก้ ไขเหตุ
ดังกล่าวเสร็ จสิ 2น
ในกรณีที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที)กําหนดดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปลีย) นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้ า (15) วัน
นับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันที)ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไขเหตุดงั กล่าวเมื)อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทังนี
2 2 เว้ น
แต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง) การเป็ นอย่างอื)น และผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องทําหน้ าที)ในการเป็ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จนกระทังการแต่
2
งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่เสร็ จสิ 2น ทังนี
2 2 ในระหว่างการจัดหาผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รายใหม่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั คงมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมจนกว่าการ
แต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ 2นและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที)ดงั กล่าวได้
(ฉ) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้ อมูลที)เกี)ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวม หรื อข้ อมูลอื)นใดที)เกี)ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ ซึง) การเปิ ดเผยดังกล่าวก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน
รวมหรื อบริ ษัทจัดการ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตอบแทนอื)นใดต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อมีบคุ คลอื)นได้ รับ
ผลประโยชน์ใดๆ ที)เป็ นผลจากการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยมิชอบดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง2
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่าสิบห้ า (15) วัน โดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและ/หรื อความเสียหายใดๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุน
รวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายใดๆ ที)เกิดจากการที)บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อและ/หรื อจัดหาบุคคลอื)นให้ มาปฏิบตั ิหน้ าที)
เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรื อค่าใช้ จ่ายอื)นใดที)เกิ ดขึ 2นหรื ออาจเกิ ดมีขึ 2นที)เกี)ยวกับการเปลี)ยนผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด้วย
(ช) เมื)อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื)นคําร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที)เกี)ยวข้ องในส่วนที)เกี)ยวกับผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม (ก) เพื)อเลิกกิจการหรื อเพื)อการอื)นใดที)คล้ ายคลึงกัน หรื อ (ข) เพื)อฟื น2 ฟูกิจการ ประนอมหนี 2
หรื อผ่อนผันการชําระหนี 2 จัดการทรัพย์ สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรื อร้ องขออื)นใดที)คล้ ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตามข้ อบังคับต่างๆ
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(ซ) เมื)อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี)ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่ามีความผิดหรื
อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ นการทัว) ไป
ในทุกกรณี การเปลี)ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องได้ รั บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่ อน
เนื) องจากพระราชบัญญั ติ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 กํ าหนดให้ กองทุนรวมต้ องมี ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ ดังนันในกรณี
2
ที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที)ลงตามข้ อ 12.2 เงื)อนไขการเปลี)ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์นนต้
ั 2 องทําหน้ าที)ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
2
นรวมให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรื อตามคําสัง) ของบริ ษัท
จัดการ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื)นใดที)จําเป็ น เพื)อให้ การโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทังหลายเป็
2
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รายใหม่จนเสร็ จสิ 2น และภายในเวลาอันสมควรที)
สามารถทํางานได้ ตอ่ เนื)อง
ทังนี
2 2 ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที)กําหนดไว้ ในโครงการ โดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ น
อัตราส่วนของระยะเวลาตามที)ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที)จริ ง และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ที)เกิดขึ 2นหรื ออาจเกิดมีขึ 2นเนื)องจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที)ดงั กล่าวของผู้ดแู ลผลประโยชน์
12.3 สถานที#เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื#อ
:
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที#อยู่
:
เลขที) 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0-2470-3200-1
โทรสาร
:
0-2470-1996-7
และ/หรื อ สถานที)อื)นใดที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ในกรณีที)มีการเปลีย) นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสําคัญของ
กองทุนรวมไว้ ที)สาํ นักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สนิ ที)ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุนได้ แก่ โฉนดที)ดิน หรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และสัญญาซื 2อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที)
สํานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สนิ ที)โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ หรื อบริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกันเป็ นอย่างอื)น
13. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื#อ
:
นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ_เลิศ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4068
นายธนิต โอสถาเลิศ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5155
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ที#อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน2 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที) 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

หรื อบุคคลอื)นที)ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื)อเป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวม และที)ได้ มีการแก้ ไขเพิ)มเติม รวมทังกฎหมายหลั
2
กทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ องโดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
14. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื#อ
:
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ที#อยู่
:
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฎิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน2 3 เลขที) 1060 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0-2256-2323-8
โทรสาร
:
0-2656-2405-6
หรื อบุคคลอื)นที)ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
15. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของที#ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
15.1 ที#ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื#อ
:
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ที#อยู่
:
1. สํานักงานใหญ่ เลขที) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
2. สาขาต่างๆ ทัว) ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน2 9 โซน B สํานักงาน
ใหญ่ เลขที) 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
:
0-2544-6679
โทรสาร
:
0-2544-2185
ชื#อ
ที#อยู่

:
:

โทรศัพท์

:

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน2 20-21, 24-25 เลขที)
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2658-6300
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โทรสาร

:

0-2658-6301

15.2 ผู้ร่วมรับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื#อ
:
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
ที#อยู่
:
อาคารซีอาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีซนั) เพลส ชัน2 28
เลขที) 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
:
0-2694-7999
โทรสาร
:
0-2694-7813

16. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
2 ้ จดั จําหน่ายซึง) เป็ นนิติบคุ คลที)ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เพื)อทําหน้ าทีเ) ป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิม) เติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งการแต่งตังให้
2 สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที)เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
17. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั ง2 ผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ) ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ) ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที) สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื) อ ทํ า หน้ าที) เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
2 สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้ ณ ที)เปิ ดเผย
ของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
18. ชื#อ ที#อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ)งเป็ นบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินที)อยู่ในบัญชีรายชื)อที)ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํ านวน 2 ราย เพื)อทําการประเมินค่าทรั พย์ สินที)กองทุนจะลงทุน
ดังต่อไปนี 2
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ สําหรับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิม) เติมครัง2 ที) 2
ชื#อ
:
บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด
ที#อยู่
:
121/47-48 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ชัน2 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0-2641-2128-32
โทรสาร
:
0-2641-2134
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ชื#อ
ที#อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด
1350/279-283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชัน2 16 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0-2719-4500
0-2719-5070-71

19. ที#ปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตังบุ
2 คคลใดเป็ นที)ปรึ กษา ที)ปรึ กษาทางการเงิน หรื อที)
ปรึ กษาอื)นของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที)ปรึ กษา ทังนี
2 2 เมื)อมีการแต่งตังที
2 )
ปรึกษารายใหม่ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งการแต่งตังให้
2 สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบ
ต่อไป
19.1 ที)ปรึ กษาของกองทุน รวมซึ)ง มีหน้ าที) ให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํา แนะนํ าแก่บริ ษัทจัดการและคณะกรรมการลงทุน
เกี) ยวกับการซื อ2 จํ าหน่าย โอน รั บโอน กรรมสิทธิ_ แ ละ/หรื อสิท ธิ ก ารเช่า ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การจัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื)อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจทําการแต่งตังบุ
2 คคลอื)นที)เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลรายเดียวหรื อหลายรายที)มีความรู้และประสบการณ์เกี)ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื)อทําหน้ าที)เป็ นที)ปรึกษากองทุนรวม
ทังนี
2 2 ที)ปรึกษาต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
19.2 ที)ปรึกษาทางการเงินซึง) มีหน้ าที)ให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี)ยวกับการจัดตังกองทุ
2
นรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทลโกรท
บริ ษัทจัดการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตังบุ
2 คคลหรื อนิติบคุ คลใดให้ เป็ นที)ปรึ กษาทางการ
เงินของกองทุนรวม โดยที)บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที)คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที)กฎหมาย
หลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ อกําหนด
19.3 ที)ปรึกษาอื)นซึง) มีหน้ าที)ให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําแก่บริ ษัทจัดการเกี)ยวกับการจัดตังกองทุ
2
นรวมหรื อการจัดการ
กองทุนรวม เช่น ที)ปรึกษากฎหมาย ที)ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น
20. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื#อ
ที#อยู่

:
:

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
เลขที) 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชัน2 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

0-2667-5555
0-2264-5593

บริ ษัทจัดการอาจทําการแต่งตังบุ
2 คคลอื)นที)เป็ นนิติบุคคลรายเดียวหรื อหลายรายเพื)อทําหน้ าที)ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมแทนบริ ษัทจัดการ ทังนี
2 2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ที)มีความสามารถใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที)ได้ รับมอบหมาย และมีบุคลากรที)มีความรู้ และประสบการณ์ ในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ)มเติม โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ 2น ทังนี
2 2 เมื)อมี
การแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังพร้
2 อมทังคํ
2 ารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)แต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีวาระอายุตามสัญญาจ้ างบริ หารคราวละ 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ โดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมหรื อเปลีย) นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เมื)อที)
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ)งหนึง) ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
กองทุน รวม ทัง2 นี 2 ตามเงื) อ นไขต่า งๆ ที)ร ะบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง2 ผู้บริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ เช่น กรณี ที)ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิผิดสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อกรณีที)ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถกู ศาลสัง) ให้
ล้ มละลาย หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที)ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหากอัตรา
การปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานลดลงตํ)ากว่าร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื)องกันเกินกว่า 3 เดือน บริ ษัทจัดการอาจเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้ มีการเลิก
สัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ และหากที)ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติด้วยคะแนนสียงเกินกว่าครึ)งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวมให้ มีการเลิกสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ด้ วยสาเหตุดงั กล่าว
เมื)อปรากฏว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติ บริ ษัทจัดการจะทําการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้ งการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั 2 อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)ถอดถอน
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21. ข้ อมูล เกี#ยวกับ CPN
CPN ก่อตังขึ
2 2นเมื)อวันที) 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2523 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดใหญ่แบบครบวงจร
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื)อวันที) 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 ปั จจุบนั มีทนุ ชําระแล้ วทังสิ
2 2น 2,244,000,000 บาท
โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 2ง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ ซึ)งมีประสบการณ์ในธุรกิจค้ าปลีกในประเทศไทย
มานานกว่า 60 ปี และมีสว่ นสําคัญในการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้ าซึ)งมีความเกี)ยวข้ องกับธุรกิจค้ าปลีกอย่างใกล้ ชิด
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPN ประกอบธุรกิจพัฒนา ให้ เช่าและให้ บริ การพื 2นที)ค้าปลีกภายในศูนย์การค้ าเป็ นธุรกิจหลัก
โดยมีประสบการณ์การดําเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี CPN มีกลยุทธ์ในการขยายจํานวนศูนย์การค้ าเพื)อให้ บริ การลูกค้ า
มากขึ 2น ซึ)งสอดคล้ องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที)ยวของประเทศอย่างต่อเนื)อง CPN ได้ พฒ
ั นา
ศูนย์การค้ าใหม่ๆ และเข้ าซื 2อศูนย์การค้ าที)ได้ เปิ ดดําเนินการแล้ ว โดยในปั จจุบนั CPN และบริ ษัทย่อยของ CPN มี
ศูนย์การค้ าที)เปิ ดดําเนินการแล้ ว 21 โครงการ (นับรวมศูนย์การค้ าภายใต้ กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท) ทังในกรุ
2
งเทพฯ และต่างจังหวัด พร้ อมกันนี 2ยังประกอบธุรกิจที)เกี)ยวเนื)องและส่งเสริ มกัน อาทิเช่น
อาคารสํ า นัก งาน โรงแรม อาคารพัก อาศัย ศู น ย์ อ าหาร สวนนํ า2 และสวนพัก ผ่ อ น ตลอดจนเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า
1. ศูนย์ การค้ า
ศูนย์ การค้ า

พืน; ที#ให้ เช่ า (ตาราง
เมตร) /1

ลาดพร้ าว
รามอินทรา
ปิ) นเกล้ า2
รัชดา-พระราม 32
บางนา
พระราม 22
รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลเวิลด์
แจ้ งวัฒนะ
แกรนด์ พระราม 9
พัทยา เซ็นเตอร์
เชียงใหม่
พัทยา บีช เฟสติวลั
อุดรธานี
ชลบุรี
ขอนแก่น
เชียงราย

47,779
17,156
35,771
18,192
58,112
5,937
77,238
187,054
65,469
59,505
15,226
71,777
56,584
68,748
40,392
50,164
21,459

ไตรมาสที# 4 ปี
2555
100
100
99
85
89
100
100
96
93
99
96
100
96
99
96
95
99
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พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ.
2555
2556
100
98
100
99
100
100
100
85
97
90
100
100
99
100
97
95
94
94
98
99
97
97
99
94
95
96
94
99
97
97
96
95
97
100
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ศูนย์ การค้ า

พืน; ที#ให้ เช่ า (ตาราง
เมตร) /1

พิษณุโลก
สุราษฎร์ ธานี
ลําปาง
รวม

24,974
32,604
21,702
975,843

อัตราการเช่ าพืน; ที# (ร้ อยละ)
ไตรมาสที# 4 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ.
2555
2555
2556
99
100
99
96
n/a
96
99
n/a
98
97
97
96

ที#มา : บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1
ไม่รวมพื 2นที)เช่าที)มีสญ
ั ญาเช่าน้ อยกว่า 1 ปี
2
ไม่รวมพื 2นที)ที)อยูภ่ ายใต้ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

2. อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน

พืน; ที#ให้ เช่ า (ตาราง
เมตร) /1

ลาดพร้ าว
บางนา
เซ็นทรัลเวิลด์
แจ้ งวัฒนะ
แกรนด์ พระราม 9
รวม

16,250
10,007
2,160
19,867
6,454
54,738

อัตราการเช่ าพืน; ที# (ร้ อยละ)
ไตรมาสที# 4 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ.
2555
2555
2556
97
97
97
98
91
98
98
93
98
85
86
87
95
45
95
93
88
93

ที#มา : บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1
ไม่รวมพื 2นที)สําหรับเก็บของ
2
ไม่รวมพื 2นที)ที)อยูภ่ ายใต้ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท

3. โรงแรม
โรงแรม

จํานวนห้ อง

เซ็นทารา อุดรธานี
ฮิลตัน พัทยา
รวม

259
302
561

อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
ไตรมาสที# 4 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ.
2555
2555
2556
70
68
81
80
66
88
75
67
85

ที#มา : บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

4. อาคารที#พกั อาศัย
อาคารที#พักอาศัย

1

พืน; ที#ให้ เช่ า

อัตราการเช่ าพืน; ที# (ร้ อยละ)
ไตรมาสที# 4 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ.
2555
2555
2556
- 124 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

1

อาคารที#พักอาศัย

พืน; ที#ให้ เช่ า

บางนา
หลังสวน
รวม

1,907
4,466
6,373

อัตราการเช่ าพืน; ที# (ร้ อยละ)
ไตรมาสที# 4 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ. ไตรมาสที# 1 ปี พ.ศ.
2555
2555
2556
50
43
48
63
66
74
59
60
67

ที#มา : บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1
รวมพื 2นที)ร้านค้ า และไม่รวมพื 2นที)ที)ใช้ ในการเก็บของ

22. การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื) อนไขที)ระบุไว้ ในข้ อนี 2 ทัง2 นี 2 ในกรณี ที)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สัง) การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื)น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน2 นอกจากนัน2 ในกรณี ที)บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั ง2 นี 2อาจมีปัญหา
อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี)ยนแปลงรายละเอียดการจองซื 2อและการ
จัดสรรหน่วยลงทุนที)ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนีต2 ามความเหมาะสม ในกรณี ที) เกิ ดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํ ากัดในการ
ดําเนินการ ทังนี
2 2 เพื)อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง2 นี 2ประสบความสําเร็ จสูงสุด
22.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช; วน ใบจองซือ; หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
22.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช; วน ใบจองซือ; หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้จองซื 2อสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 2ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี 2ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน และ
ชุดเอกสารจองซื 2อหน่วยลงทุน ได้ ที)บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนถึง
วันที) 4 เมษายน พ.ศ. 2557
22.1.2 วันเวลาทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ผู้ถอื หน่ วยลงทุนเดิมประเภทผู้ลงทุนทั#วไป
ผู้จองซื 2อแสดงความประสงค์จองซื 2อหน่วยลงทุนทังในส่
2 วนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนตามสิทธิ และจองซื 2อหน่วย
ลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ที)ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ตังแต่
2 วนั ที) 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทําการ จนถึงวันที) 4 เมษายน พ.ศ. 2557
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ผู้ถอื หน่ วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซือ; พิเศษ
การจองซื 2อตามสิทธิ
ผู้จองซื 2อแสดงความประสงค์จองซื 2อหน่วยลงทุนในส่วนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนตามสิทธิตงแต่
ั 2 วนั ที) 1 เมษายน
พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทําการ จนถึงวันที) 4 เมษายน พ.ศ. 2557ตามวิธีการที)บริ ษัทจัดการและผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด
การจองซื 2อเกินสิทธิ (ถ้ ามี)
ผู้จองซื 2อที)ประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนในส่วนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) สามารถจองซื 2อพร้ อมกับ
การจองซื 2อตามสิทธิข้างต้ น หรื อ ตามวันและเวลา วิธีการที)บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนกําหนด
ผู้ถอื หน่ วยลงทุนเดิมประเภทเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ผู้จองซื 2อที)ประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนทังในส่
2 วนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนตามสิทธิ และในส่วนที)จองซื 2อหน่วย
ลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ตังแต่
2 วนั ที) 8 เมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที) 10 เมษายน พ.ศ. 2557ตามวิธีการที)บริ ษัท
จัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที#เป็ นผู้จองซือ; พิเศษที#มีคุณสมบัติตรงตามที#ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้จองซื 2อแสดงความประสงค์จองซื 2อหน่วยลงทุน ตามวันและเวลา และวิธีการที)บริ ษัทจัดการและผู้รับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนด
ทังนี
2 2 ในกรณีที)มีหน่วยลงทุนคงเหลือจากการเสนอขายเนื)องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิ หรื อไม่จองซื 2อ
ภายในกําหนดเวลา หรื อจองซื 2อไม่เต็มสิทธิ หรื อเหตุอื)นใดก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการนําหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมาเสนอขายและจัดสรร ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที)แสดงความประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุน
เกินสิทธิ และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ที)เป็ นผู้จองซื 2อพิเศษที)มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามที)ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดตามขันตอนและวิ
2
ธีการที)บริ ษัทจัดการเห็นสมควร

22.2 วิธีการจองซือ; หน่ วยลงทุน
การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือ; หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที)จะออกและเสนอขายเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ให้ สะท้ อนมูลค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยที)เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทจัดการจะพิจารณาร่ วมกัน โดยพิจารณาจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น
ราคาซื 2อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที)มีการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติม
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที)ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ
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สภาวะตลาดโดยรวม
ปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที)กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
2 2 ราคาเสนอขายสุดท้ ายสําหรับหน่วยลงทุนที)จะออกและเสนอขายเพิ)มเติมครัง2 นี 2ที) 2 จะเป็ นไปตามที)บริ ษัท
จัดการได้ แจ้ งให้ ทราบ
22.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือ; หน่ วยลงทุน
ผู้จองซื 2อสามารถชําระเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน ตามเงื)อนไขที)บริ ษัทจัดการกําหนดดังต่อไปนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึง) เป็ นผู้ลงทุนทัว) ไป
(1)

ผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าจองซื 2อในราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาที)เสนอขายในครัง2
เดียวเต็มจํานวนทังในส่
2 วนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนตามสิทธิและจองซื 2อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ในวันที)
จองซื 2อ โดยชําระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรื อตัวŒ แลกเงินธนาคาร หรื อวิธีอื)นใดที)ผ้ รู ับประกันการ
จัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ยอมรับ หากเป็ นการชําระด้ วย
เช็คดราฟต์ หรื อตัวŒ แลกเงินธนาคาร ผู้จองซื 2อจะต้ องลงวันที)ในเช็คดราฟต์ หรื อตัวŒ แลกเงินธนาคารไม่
เกินวันที) 3 เมษายน พ.ศ.2557 ตามวันที)ที)จองซื 2อหน่วยลงทุน หรื อวันที)กําหนดให้ มีการชําระเงินค่าจอง
ซื 2อหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) และขีดคร่อมเฉพาะสัง) จ่ายเพื)อบัญชีเงินฝากที)ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย
ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื)อการรับชําระเงินค่าจองซื 2อหน่วย
ลงทุน โดยระบุชื)อ ที)อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื 2อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื)อความสะดวกใน
การติดต่อ และเพื)อประโยชน์ของผู้จองซื 2อหน่วยลงทุน
กรณีจองซื 2อด้ วยวิธีอื)นที)มิใช่เงินสด หรื อเงินโอน ผู้จองซื 2อ จะต้ องลงวันที)ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอขายจะสิ 2นสุดลง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที) 3 เมษายน พ.ศ.
2557)
ทังนี
2 2 รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที)ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายกําหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซื 2อจึงต้ องปฎิบตั ิตามเงื)อนไขที)ผ้ ู
รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายจะกําหนด

(2)

หลังจากที)ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ รับใบ
จองซื 2อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
2 นค่าซื 2อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื 2อจากผู้ซื 2อครบถ้ วน
แล้ ว ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะออก
สําเนาใบจองซื 2อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อไว้ เป็ นหลักฐาน

(3)

ในกรณีที)ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อวิธี
อื)น ใด ซึ)งไม่สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ ในวัน ที) จองซื อ2 ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ ต าม ผู้จัดจํ า หน่ายหรื อ ผู้
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รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะถือว่าผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนทํา
การจองซื 2อหน่วยลงทุนในวันทําการที)สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที)วนั ทําการที)สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั 2 นวัน และ/หรื อ เวลาที)ลว่ งเลยจากช่วงเวลากําหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) จะขอสงวนสิทธิที)จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อรายนัน2
(4)

ผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนที)ได้ ทําการจองซื 2อหน่วยลงทุน และได้ รับชําระเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื 2อหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขอคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะนําเงินที)ได้ รับ
จากการจองซื อ2 หน่วยลงทุน เก็ บ รั กษาไว้ ใ นบัญ ชี เงิ น ฝากที) ผู้จัดจํ า หน่า ย หรื อ ผู้รับ ประกัน การจัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เปิ ดไว้ เพื)อการรับชําระค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมประเภทผู้จองซื 2อพิเศษ หรื อเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ผู้จองซื 2อจะต้ องชําระเงิ นค่าจองซือ2 หน่วยลงทุนทังในส่
2 วนที)จองซื 2อหน่วยลงทุนตามสิทธิ และจองซือ2
หน่วยลงทุนเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ตามวิธีการที)บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด
ผู้จองซื 2อประเภทบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ในกรณีที)ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื 2อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนตามวิธีการที)
บริ ษัทจัดการและผู้รับประกันการจัดจําหน่ายกําหนด

22.4 เงื#อนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
22.4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 หากบริ ษัทจัดการประสงค์ที)จะ
ยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะรายงานให้ สาํ นักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที)ยตุ ิการขายหน่วย
ลงทุนนัน2
22.4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื 2อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
2
อบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึง) ดังต่อไปนี 2
(1) กรณีที)บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน
3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทัง2 หมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที)ได้ รับยกเว้ นตามที)
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) กรณีที)เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที)กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

กรณีที)ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที)มีการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที)สาํ นักงานประกาศกําหนด
กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที)บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน
กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื 2อหน่วยลงทุนของผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
ในกรณีที)มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ ที)กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที)กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที)คาดหมาย เช่น การเจรจาใน
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์บางรายการที)กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื อ
อาจเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน
จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที)จะพิจารณาปรับขนาดการลงทุนเพิ)มเติมในครัง2 ที) 2 โดย
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื 2อบางส่วน หรื อทังหมด
2
และ/หรื อระงับการจัดสรร
หน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
2
แล้ วแต่กรณี
เพื)อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหรื อการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะรับหรื อปฏิเสธที)จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บคุ คลใดก็
ได้ โดยบุคคลที) บริ ษั ทจัด การมีวัตถุป ระสงค์ ที)จะไม่เ สนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุน รวม
หรื อไม่รับ ลงทะเบี ยนการโอนหน่ว ยลงทุน ของกองทุนรวมให้ นัน2 รวมถึ งแต่ไม่จํ ากัด เพี ย ง
พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ที) มี ถิ) น ฐานอยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า บุ ค คลซึ) ง ปกติ มี ถิ) น ที) อ ยู่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง) จัดให้ มีขึ 2น
และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที)จะปฏิเสธการจองซื 2อหน่วยลงทุนในบางกรณี ตามที)บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที)บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อกรณีที)การจองซื 2อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม
หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
2 2 เพื)อเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื)อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
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22.5 การคืนเงินค่ าจองซือ; หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใต้ เงื)อนไขที)กําหนด
ดังต่อไปนี 2
22.5.1 กรณีที)ราคาเสนอขายสุดท้ ายตํ)ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด ผู้จองซื 2อประเภทผู้ลงทุนทัว) ไปจะ
ได้ รับเงินคืนในส่วนต่างของราคาต่อหน่วยที)ชําระไว้ เกินสําหรับจํานวนหน่วยลงทุนที)จองซื 2อ
ตามสิทธิและจํานวนหน่วยลงทุนที)จองซื 2อเกินสิทธิ (ถ้ ามี) ที)ได้ รับจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี 2ยและ
ค่าเสียหายใดๆ
22.5.2 กรณี ที)ผ้ ูจองซือ2 หน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื 2อ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทังหมดหรื
2
อบางส่วน โดยไม่มีดอกเบี 2ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
22.5.3 กรณีที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง) ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 และ/หรื อ ยุติโครงการหลังจากการ
สิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อกรณีอื)นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้องยุติการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 และ/หรื อ ยุติโครงการ โดยไม่มีดอกเบี 2ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ
22.5.4 กรณีที)บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 และได้ ยตุ ิ
การขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ทังหมดก่
2
อนสิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบถึงการยุติการขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที)ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน2 โดยไม่มีดอกเบี 2ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่
ละราย (แล้ วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุนที)จองซื 2อผ่านผู้รับประกันการจัด
จําหน่าย ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายโดยการโอนเงินให้ แก่ผ้ ูจองซื 2อ
หน่วยลงทุน หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง) จ่ายในนามผู้จองซื 2อหน่วยลงทุน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
สิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม หรื อภายใน 14 วัน นับแต่วนั ยุติการ
เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมครัง2 ที) 2 ตามข้ อ 22.4 ทังนี
2 2 หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 22.5.1 และ 22.5.2
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที)จะนําดอกเบี 2ย และ/หรื อ ผลประโยชน์ใดๆ ที)เกิดขึ 2นจากเงินที)ได้ รับจากการจองซื 2อ
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รายใดไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซื 2อภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื)องจากความผิดพลาดของผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละรายเอง ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละราย (แล้ วแต่กรณี) จะชําระดอกเบี 2ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที)ครบกําหนดเวลานันจนถึ
2
งวันที)ชําระเงินคืนค่าจองซื 2อ

- 130 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
22.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีจองซือ;
ในกรณีที)จองซื 2อหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) ผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซื 2อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผ้ รู ับ
ประกันการจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซื 2อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี 2 (เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณีๆ ไป) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื)นๆ เพิ)มเติมตามที)เห็นสมควร
22.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว
(กรณีบคุ คลที)ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที)เอกสารแสดงตนข้ างต้ น ไม่ได้
ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที)อยูข่ องผู้จองซื 2อ)
(2) เฉพาะกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน
ส่วนที)ไม่ได้ รับการจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงิ นเข้ าบัญชี ผ้ ูจองซือ2 จะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที)ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบุ
เลขที)บญ
ั ชี และชื)อบัญชีผ้ จู องซื 2อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
2 2 สําเนา
Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
22.6.2 กรณีคณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุ
2
คคล
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุดเอกสาร
จองซือ2 หน่วยลงทุน ในกรณีที)ประสงค์ จะจองซือ2 แยกต่างหากจากการจองซือ2 ในชื) อของบุคคล
ธรรมดา)
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(5) เฉพาะกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน
ส่วนที)ไม่ได้ รับการจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงิ นเข้ าบัญชี ผ้ ูจองซือ2 จะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
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สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที)ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบุ
เลขที)บญ
ั ชี และชื)อบัญชีผ้ จู องซื 2อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
2 2 สําเนา
Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
กองทุนส่วนบุคคลและ/หรื อคณะบุคคลที)จองซื 2อโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ได้ ระบุ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที)ใช้ หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซื 2อในใบจองซื 2อทุกใบเป็ น 1 รายการเพื)อใช้ ใน
การจัดสรร
22.6.3 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที)ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นี 2ได้
(3) สําเนาบัญชีรายชื)อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน
(4) หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
(5) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ (4) ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ)งในนันต้
2 องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบอํานาจ
กระทําการแทน
(6) เฉพาะกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน
ส่วนที)ไม่ได้ รับการจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 2อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที)ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบุ
เลขที)บญ
ั ชี และชื)อบัญชีผ้ จู องซื 2อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
(7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
2 2
สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused)
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22.6.4 กรณีนิติบุคคลที#เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตัง; ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ)งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที)นิติบุคคลนัน2
ตังอยู
2 ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที)ของนิติบคุ คลนันก็
2 ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลดังกล่าวต้ อง
ออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี)ยวกับชื)อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื)อผูกพัน
นิติบคุ คล และเงื)อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื)อ ที)ตงสํ
ั 2 านักงานใหญ่
(2) หนังสือมอบอํานาจที)นิติบคุ คลต่างประเทศนัน2 มอบอํานาจให้ Custodian หรื อสําเนา
(3) หนังสือมอบอํานาจของ Custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
(4) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ (3) ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ)งในนันต้
2 องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบอํานาจ
กระทําการแทน
(5) เฉพาะกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน
ส่วนที)ไม่ได้ รับการจัดสรร ส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ ายกับช่วงราคาเสนอขาย โดยการโอน
เงินเข้ าบัญชี ผู้จองซื 2อจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อ
สําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที)ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที)ระบุ
เลขที)บญ
ั ชี และชื)อบัญชีผ้ จู องซื 2อโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
2 2
สําเนา Statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื)อโดยเจ้ าหน้ าที) Notary Public และ
รับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
- กรณีเป็ นเอกสารที)มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท
- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที)จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที)ได้
ระบุไว้ ในโครงการนี 2 และ/หรื อตามประกาศ คําสัง) ระเบียบต่างๆ ที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที
2 )ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที)จะได้ แก้ ไขเพิ)มเติมในภาย
หน้ า
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ)มเติมหรื อ
ทดแทน ซึง) เป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้รับประกัน
การจําหน่าย และ/หรื อผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนี
2 2เพื)อให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย
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23. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื)อนไขที)ระบุไว้ ในข้ อนี 2 ทังนี
2 2 ในกรณีที)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สัง) การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื)น บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที)จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน2 นอกจากนัน2 ในกรณีที)บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง2 นี 2อาจมี
ปั ญหาอุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย) นแปลงรายละเอียดการจองซื 2อ
และการจัดสรรหน่วยลงทุนที)ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี 2ตามความเหมาะสม ในกรณีที)เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัด
ในการดําเนินการ ทังนี
2 2 เพื)อให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง2 นี 2ประสบความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื)อนไขที)ระบุไว้ ในข้ อนี 2บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อที)จองซื 2อและได้ ชําระ
เงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที)จองซื 2อแล้ วในกรณีที)จํานวนเงินค่าจองซื 2อที)ระบุในใบจองซื 2อหน่วยลงทุน
ไม่ตรงกับจํานวนเงินที)บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินค่าจองซื 2อที)ได้ รับ
ชําระเป็ นเกณฑ์

23.1 วิธีจัดสรรหน่ วยลงทุน
การจัดสรรหน่วยลงทุนสําหรับการเพิ)มเงินทุนเพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมครัง2 ที) 2
หน่วยลงทุนที)จะออกและเสนอขายเพิม) เติมในครัง2 นี 2จํานวน 576,150,000 หน่วย จะเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมทีม) ีรายชื)อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering)
โดยอัตราส่วนการเสนอขายเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.3521 หน่วยลงทุนใหม่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
อาจแสดงความจํานงที)จะซื 2อหน่วยลงทุนที)ออกและเสนอขายเพิ)มเติมในครัง2 นี 2 ตามสิทธิที)ได้ รับจัดสรร หรื อเกิน
กว่าสิทธิที)ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที)ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื 2อหน่วยลงทุนที)เสนอขายเพิม) เติม
ในครัง2 นี 2ก็ได้ ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนทีก) ําหนดทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื 2อ
หน่วยลงทุนที)ออกและเสนอขายเพิ)มเติมเป็ นจํานวนทีม) ีเศษหน่วยลงทุนที)ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใ) กล้ เคียงที)สดุ โดยให้ บริ ษัทจัดการนําหน่วยลงทุนทีเ) หลือดังกล่าวไป
รวมกับหน่วยลงทุนที)ไม่รับการจองซื 2อเนื)องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิ หรื อไม่จองซื 2อภายในระยะเวลาที)
กําหนด หรื อจองซื 2อไม่เต็มสิทธิ หรื อเหตุใดก็ตาม มาเสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที)แสดง
ความประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อ เสนอขายให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ที)เป็ นผู้จองซื 2อพิเศษที)มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที)ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตามขันตอนและ
2
วิธีการที)บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี 2
(1) ในกรณีที)หน่วยลงทุนที)เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
เพียงพอที)จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที)ประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที)เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลง
ทุน เดิ มที) แสดงความประสงค์ จะจองซื อ2 หน่วยลงทุน เกิ น สิท ธิ และ/หรื อบุคคลในวงจํ า กัด (Private
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Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามจํานวนหน่วยลงทุนที)ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุนรายดังกล่าวแสดงความจํานง
ไว้ หรื อ
(2) ในกรณีที)หน่วยลงทุนที)เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
ไม่เพียงพอที)จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที)ประสงค์จะจองซื 2อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที)เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลง
ทุน เดิ มที) แสดงความประสงค์ จะจองซื อ2 หน่วยลงทุน เกิ น สิท ธิ และ/หรื อบุคคลในวงจํ า กัด (Private
Placement) ดังกล่าวแต่ละราย ตามขันตอนและวิ
2
ธีการที)บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนรับรองที)จะซื 2อหน่วยลงทุนตามจํานวนที)จองซื 2อ หรื อตามจํานวนที)ได้ รับการจัดสรร โดยไม่
เปลี)ยนแปลงหรื อเพิกถอนการจองซื 2อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที)ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับการจัดสรรไม่เต็มตามจํานวนที)จองซื 2อ หรื อในกรณีที)ราคาเสนอขายสุดท้ ายตํ)ากว่าราคาที)จองซื 2อ
ทัง2 นี 2 เมื) อ พ้ นระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ในการเพิ) ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น เพื) อ ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติมครัง2 ที) 2 แล้ ว หากปรากฎว่ามูลค่าการจองซื 2อหน่วย
ลงทุนที)จําหน่ายได้ เมื)อรวมกับเงินสด การจําหน่ายหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้ยืม (ถ้ ามี) ไม่เพียงพอที)จะ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั สิ 2นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ)มทุนจดทะเบียนดังกล่าว และ
ดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนดังกล่าวภายหลังจากที)ได้ หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆที)เกี)ยวข้ องแล้ ว คืนพร้ อม
ผลประโยชน์ใดๆ ที)เกิดขึ 2นจากเงินที)ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนเพื)อการเพิ)มทุนจดทะเบียนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อ
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื 2อภายใน 14 วัน นับแต่วนั
สิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนของเงินที)ได้ รับชําระเป็ นค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน
และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื)องจากความ
ผิดพลาดของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี 2ยในอัตราไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที)ครบ
กําหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที)บริ ษัทจัดการชําระคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
ในกรณีที)บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื)อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรื อชื)อเสียง หรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิที)จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
2
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื 2อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 2นหลังจากที)นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซื 2อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน2 โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ูจองซือ2 หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนั สิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื)นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื)อขอให้ พิจารณารับหน่วย
ลงทุนเพิ)มทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
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23.2 ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันกลุ่มใด จะเป็ นไปตามที)สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
2 2 ในกรณีที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กํ าหนด สัง) การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื)นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ เป็ นไปตามนัน2
ในการจัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีทวั) ไป บริ ษัทจัดการจะปฎิบตั ิดงั นี 2
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันกลุม่ ใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี 2
1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
2
แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง) ดังต่อไปนี 2
(ก) กองทุนรวมบําเหน็จบํานาญช้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 2ยงชี พ หรื อ
กองทุนรวมเพื)อผู้ลงทุนทัว) ไป
(ข) นิติบคุ คลที)จดั ตังขึ
2 2นตามกฏหมายไทยซี)งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อ วัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื)นใดที)ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื)อมีเหตุอนั จําเป็ นและสมควร

2

เป็ นการจัด สรรหน่ว ยลงทุน ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จัด จํ า หน่า ยหน่ว ยลงทุน ซึ)ง รั บ หน่ว ยลงทุน ไว้ ต ามสัญ ญา
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที)รับไว้ ใน
ส่วนที)เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
2
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที)นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื 2อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

3

บริ ษั ท จัด การจะไม่จัด สรรหน่ว ยลงทุน ให้ แ ก่ เ จ้ าของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า และผู้ใ ห้ สิท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ ที)กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 1 ใน
3 ของหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2

4

บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทั ง2 หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที) มี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี 2
(ก) มีการลงทุนเพื)อให้ ได้ มาซึง) สิทธิในที)ดินตามประมวลกฎหมายที)ดิน หรื อ
(ข) มีการลงทุนเพื)อให้ ได้ มาซึง) กรรมสิทธิ_ในอาคารชุด ทังนี
2 2 เมื)อคํานวณพื 2นที)ห้องชุดที)กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื 2นที)ห้องชุดที)ถือกรรมสิทธิ_โดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ ว
คิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื 2นที)ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
2
ดนัน2
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ในการนี 2 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบี
2
ยนหน่วยลงทุนเพื)อทําหน้ าที)ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน
ต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ)ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง2 แรกให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที)กําหนดข้ างต้ นทังนี
2 2 ขันตอนการโอนหน่
2
วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั2
าผู้ลงทุน
ไทย ซึ)งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที)เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดํ
2 าเนินการให้ มีการ
ปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที)จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที)เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราที)กําหนดด้ วย
นอกจากนี 2บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื) อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อย
ละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
2
แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื)อให้ นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
เรื) องดังกล่าว
24. การเพิ#มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
24.1 บริ ษัทจัดการอาจเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ เมื)อมีวตั ถุประสงค์เพื)อซื 2อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ)มเติม หรื อเพื)อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมให้ อยู่ในสภาพที)ดีและมีความพร้ อมที)จะใช้
หาผลประโยชน์
24.2 ในการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปดังนี 2
(1) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื) องวัตถุประสงค์ในการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวน
หน่วยลงทุน และจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที)จะเพิ)ม วิธีการกําหนดราคาหน่วยลงทุนที)เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 2
(ก) ในกรณีที)การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องได้ รับคะแนนเสียง
เกินกึ)งหนึง) ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
2
)มีสทิ ธิออกเสียงของกองทุนรวม
(ข) ในกรณีที)การขอมติกระทําโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
2
้ ถือหน่วยลงทุนที)เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า
25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
2
ทังนี
2 2 จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ที)มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
2 2 การนับคะแนนเสียงของผู้มีสทิ ธิออกสียงตามวรรคหนึ)ง (1) บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้
มีสว่ นได้ เสียดังต่อไปนี 2
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(ก) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมจะลงทุนเพิ)มเติม
กรณีเป็ นการเพิ)มเงินทุนเพื)อซื 2อ เช่า หรื อได้ มาซึง) อสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติม
(ข) เจ้ าของอาคารหรื อสิ)งปลูกสร้ างที)กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม
กรณี เ ป็ นการเพิ) มเงิ นทุนเพื) อปรั บปรุ งอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ อยู่ใ นสภาพที)ดี แ ละพร้ อมที)จ ะใช้ ห า
ประโยชน์
(ค) ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที) ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการจั ด สรรหน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นที) เ สนอขายให้ กั บ ผู้ ลงทุ น
เฉพาะเจาะจง กรณีเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนที)อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื) องที)ขอมติ
(จ) บุคคลที)มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง)
แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที)เสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมบางราย หากผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีมติคดั ค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
บริ ษัทจัดการจะไม่
ดําเนินการให้ มีการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที)เป็ นการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อดําเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรั พย์ ที)
กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ในสภาพที)ดีและมีความพร้ อมที)จะใช้ หาผลประโยชน์ บริ ษัทจัดการ
จะไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที)เป็ นผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั 2
(2) ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนตามที)
ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ)งหนึ)งของหน่วยลงทุนที)จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
2
(3) ให้ ข้อมูลตามที)ประกาศสํานักงานกําหนดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในหนังสือเชิญประชุมหรื อหนังสือที)มีถึงผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้ วแต่กรณี
24.3 เมื)อบริ ษัทจัดการได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 24.1.2 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 2
(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้ อมทังจั
2 ดส่งร่ างโครงการที)จะแก้ ไขเพิ)มเติมและ
ร่างหนังสือชี 2ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
(2) เมื)อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ)มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี 2ชวน และจดทะเบียนเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมตามประกาศเกี)ยวกับการจดทะเบียนเพิ)มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณีที)บริ ษัทจัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที)ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานการ
ให้ ความเห็นชอบให้ เพิ)มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ 2นสุดลง
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24.4 กรณีที)มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะออกใบหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทุกรายที)ร้องขอ ซึง) ใบทะเบียนหน่วยลงทุนจะต้ องมีรายการตามที)ประกาศกําหนด
24.5 ในการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ)มเติม หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 2
(1) หากบริ ษั ท จัด การยัง ไม่ ไ ด้ ยื) น ขอจดทะเบี ย นเพิ) ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน รวมต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งเรื) องข้ างต้ นให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั สิ 2นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใดๆ ที)เกิดขึ 2นจากเงินที)ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื 2อภายใน 14 วันนับแต่
วันสิ 2นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ)มเติมตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ2 หน่วยลงทุน หาก
บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานันได้
2 เนื)องจากความผิดพลาดของ
บริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชํ าระดอกเบีย2 ในอัตราไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที)ครบ
กําหนดเวลานันจนถึ
2
งวันที)บริ ษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื 2อจนครบถ้ วน
(2) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัท
จัดการจะลดจํ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื)อคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนโดยการลดจํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที)มีการเสนอขายเพื)อเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณ
ตามสัดส่วนของราคาที)เสนอขายและเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน พร้ อมทังจดทะเบี
2
ยนลดเงินทุนของกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
แล้ วเสร็ จโดยไม่ชกั ช้ า
เงื)อนไขเพิ)มเติม
สําหรับเงื)อนไขของ “การเพิ)มเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด สัง) การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื)น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน2
25. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
25.1 ในกรณีที)กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึง) หรื อหลายกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) กองทุนรวมมีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ ลดลงจากการประเมิน
ค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที)เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ) ทยอยตัดจ่าย
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หากบริ ษั ท จัด การประสงค์ จ ะจ่ า ยสภาพคล่อ งส่ว นเกิ น ดัง กล่า วให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ให้ บ ริ ษั ท จัด การ
ดําเนินการโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านัน2 โดยในกรณีดงั กล่าวนี 2 ให้ บริ ษัทจัดการมีดลุ ย
พินิจในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียน รวมถึงพิจารณากําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาในการลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมตามที)เห็นสมควรโดยไม่ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื)อ
ขอมติในเรื) องดังกล่าว
25.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะลดมูลค่าของหน่วยลงทุนและปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี 2
(1) ดําเนินการเฉลี)ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที)มีชื)ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุน ทังนี
2 2 เงินที)เฉลีย) คืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม
(2) ยื)นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที)ดําเนินการ
เฉลีย) เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที)จดั ไว้ ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(3) จัดให้ มีข้อมูลเกี)ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง2 ของกองทุนรวมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและ
รายงานประจํ า ปี ของกองทุน รวม เพื) อ ให้ ผ้ ู ลงทุน สามารถตรวจสอบได้ โดยข้ อ มูล ดัง กล่า วต้ อ งมี
รายละเอียดเป็ นไปตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
25.3 เมื)อบริ ษัทจัดการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนเพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติม
แต่ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลด
จํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที)มีการเสนอขายเพื)อเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที)
เสนอขายและเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื 2อ
หน่วยลงทุนตามที)ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด พร้ อมทังจดทะเบี
2
ยนลดเงินทุนของกองทุน
รวมตามแบบที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที)บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคืนเงิน
ค่าจองซื 2อหน่วยงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุน ตามที)ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และกฎหมายที)เกี)ยวข้ องกําหนด
26. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
26.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที)ผ้ จู องซื 2อได้ ระบุในเอกสารการจองซื 2อว่า
จะเลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง) ดังต่อไปนี 2
1. ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
- 140 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
26.2 เงื)อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื)อผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนที)ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
2 2 ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที)ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมให้ ถือเป็ นหลักฐานที)ถกู ต้ องเกี)ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง2 แรก
กรณีใบหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที)มีรายการตามที)คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่
ผู้จองซือ2 ที)แสดงความจํ านงขอรั บใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที)มีการเพิ)มเงินทุนของกองทุนรวมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนที)มีรายการตาม
หลักเกณฑ์ที)คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที)แสดงความจํานงขอรับใบหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนเพิ)มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทังนี
2 2นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที)กําหนดไว้ ใน
โครงการ
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณี ที)นายทะเบียนหน่ว ยลงทุนได้ บัน ทึกชื) อผู้จองซือ2 หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ)งให้ กบั ผู้จองซื 2อหน่วยลงทุน
เพื)อเป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื 2อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขาย
หน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียน
ดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซื 2อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 2อหน่วยลงทุน ซึ)งเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ า
ซื 2อขายหลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที)ผ้ จู องซื 2อแจ้ งไว้ ในใบจองซื 2อหน่วยลงทุน ทังนี
2 2 ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื)อนไขที)บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที)ผ้ จู องซื 2อหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชี
ซื 2อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื 2อหน่วยลงทุน เพื)อการซื 2อขายหลักทรัพย์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื 2อผ่านนายหน้ าซื 2อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที)ได้ รับการแต่งตังจากบริ
2
ษัทจัดการเพื)อผู้จองซื 2อนันที
2 )มีอยู่กับ
บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ถ้ ามี) ตามที)ผ้ จู องซื 2อแจ้ งไว้ ในใบจองซื 2อ
หน่วยลงทุน
ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ_ในการพิจารณาออกเอกสารการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรู ปแบบใดรู ปแบบ
หนึ)งให้ กับผู้จองซื 2อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื)อเป็ นหลักฐานการยืนยันการทํารายการซื 2อหรื อขายคืน หรื อโอน
หน่วยลงทุนของผู้จองซื 2อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วยลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน และ/หรื อรู ปแบบที)จะมีการเปลี)ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ)มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการที)บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้จองซื 2อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ร้ องขอเปลี)ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื)อนไขที)บริ ษัท
จัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย) นแปลง หรื อเพิ)มเติมเงื)อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือ
ว่าเป็ นการดําเนินการที)ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
27. สิทธิ หน้ าที# และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที#ปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารสิทธิเรียกร้ อง และบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สนิ
27.1 สิทธิ หน้ าที# และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
27.1.1

สิทธิของบริ ษัทจัดการ
1) สิทธิในการดําเนินการบริ หารจัดการกองทุนรวมเพื)อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์การ
ลงทุนและข้ อจํากัดการลงทุนตลอดจนโครงการที)ได้ รับอนุมตั ิทงนี
ั 2 2รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริ ษัทจัดการและสัญญาต่างๆ ที)ได้ ทําขึ 2น
2) สิทธิ ในการยับยัง2 พิเ ศษ (Veto Right) สําหรั บการดํา เนิ นการหรื อ การตัดสิน ใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรื อการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื)อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อ
แก้ ไขวิธีการจัดการ ที)ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อ
โครงการ หรื อ เป็ นเหตุใ ห้ บ ริ ษัท จัด การอาจเสียชื) อเสีย งหรื อได้ รับ ความเสีย หาย หรื อ ขัด ต่อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม
3) สิ ท ธิ ใ นการดํ า เนิ น การจั ด การโดยถื อ ว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ
คณะกรรมการลงทุนทุกรายแล้ ว ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี 2
-

สิทธิ ในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อตามที)สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง) การ

-

สิทธิ ในการแก้ ไข เพิ)มเติม เปลี)ยนแปลงโครงการ กรณีที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื) น ใดที) มี อํ า นาจตามกฎหมาย ได้ มี ก าร
เปลี)ยนแปลง แก้ ไข เพิ)มเติม ประกาศ กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง) การ
เป็ นอย่างอื)น

-

สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพื)อให้ บรรลุซึ)งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซึ)ง
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง2 นี 2จะต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ อง
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4) สิทธิ ในการสัง) ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ แก้ ไขคุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื)อให้ เป็ นไปตามที)กฎหมายหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด
5) สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อเงิน
ตอบแทนอื)นใด ตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ
6) สิท ธิ ใ นการกระทํ า การหรื อ ไม่ก ระทํ า การอื) น ใด ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง
27.1.2

หน้ าที)และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที)และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริ หาร
กองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที)กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด รวมถึงหน้ าที)และความรับผิดชอบดังต่อไปนี 2

1) การบริ หารกองทุนรวม
(1)

จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที)ระบุไว้ ในโครงการที)ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด

(2)

จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตัง2 ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
หนังสือชี 2ชวน โดยมีสาระสําคัญไม่ต่างจากร่ างข้ อผูกพัน ร่ างสัญญา และร่ างหนังสือชี 2ชวน ที)ผ่านการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3)

จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชี 2ชวนที)เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี 2
(ก)

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนให้ บริ ษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี 2ชวน
ให้ สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการก่อนการเริ) มจัดส่งหรื อแจกจ่าย
หนังสือชี 2ชวนให้ แก่ประชาชน

(ข)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะจัดส่ง และดํา เนินการให้ ผ้ ูจัด
จําหน่ายและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือชี 2ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญที)ผ้ ู
ลงทุนควรทราบพร้ อมกับใบจองซื 2อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี)สนใจจะลงทุน และจัดให้ มีหนังสือชี 2ชวน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที)ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที)ติดต่อของผู้จดั จําหน่าย
และของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี เพื)อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู ี)สนใจ
จะลงทุนได้ ตลอดเวลาที)เสนอขายหน่วยลงทุน
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(ค)

เมื)อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ 2นสุดลงแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ช2 วน
ส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที)ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ เพื)อให้ ประชาชนสามารถตรวจดูได้
และจัด สํ า เนาให้ เ มื) อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ร้ องขอ ในกรณี ที) ห น่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการ
และ/หรื อหนังสือชีช2 วนส่วนข้ อมูลโครงการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งการแก้ ไขเพิ)มเติม
ดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 10 วันทําการ
นับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันที)ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้ แก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวันที)ได้
มีมติให้ แก้ ไขเพิ)มเติมโครงการ แล้ วแต่กรณี ทังนี
2 2 จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(ง)

จั ด ให้ มี ใ บจองซื อ2 หน่ ว ยลงทุ น ซึ) ง ต้ องมี คํ า เตื อ นตามที) กํ า หนดไว้ ในประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง

(4)

นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื)น รวมทังการหาผลประโยชน์
2
จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการ ซื 2อ โอน เช่า จําหน่าย โอนสิทธิ การเช่า และเปลี)ยนแปลงเพิ)มเติม
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื)นที)ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื)อนไข
วิ ธี ก ารที) กํ า หนดไว้ ใ นโครงการ โดยจะต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(5)

ดําเนินการเพิ)มหรื อลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)กําหนดไว้ ในโครงการ
และ/หรื อดํา เนินการตามที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

(6)

จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื)อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)
กําหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(7)

จัดให้ มีการประเมินค่าทรัพย์สนิ ตามที)กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด

(8)

จัดให้ มีการประกันวินาศภัยอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตามที)กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด

(9)

จัดให้ มีการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ ที)กฎหมายหลักทรั พย์
กําหนด

(10) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องและจําเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินค่าหรื อสอบทาน
การประเมินค่าตามที)บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้ องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้ กับบริ ษัท
ประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน หรื อ บุค คลที) ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ประเมิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน ในการสํา รวจ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมเพื) อ การประเมิ น ค่า และ/หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กับ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ในการเข้ าตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตามที)กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง2
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
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(11) เปลีย) นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ตามข้ อกําหนด เงื)อนไข หลักเกณฑ์
ที)ระบุไว้ ในโครงการ
(12) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ)งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจกระทําได้
ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(13) ปฏิบตั ิการอื)นๆ เพื)อให้ บรรลุซงึ) วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ ซงึ) ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที) และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
2 2 จะต้ องไม่
ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้ อง
(14) ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ
2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อเงินตอบแทนอื)นใด ตามที)กําหนดไว้ ในโครงการ
3) การแต่งตังบุ
2 คคลที)เกี)ยวข้ องเพื)อการจัดการกองทุนรวม
(1)

จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน

(2)

แต่งตังผู
2 ้ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี)ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ และแต่งตังผู
2 ้ ดูแลผลประโยชน์อื)นแทน ที)มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พย์ และตามเงื) อ นไขในการเปลี)ยนตัวผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ที) กํา หนดไว้ ใ น
โครงการ ทังนี
2 2โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3)

แต่งตังนายทะเบี
2
ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี)ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
แต่ง ตัง2 นายทะเบีย นหน่วยลงทุน รายอื) นที) มีคุณสมบัติ และไม่มี ลกั ษณะต้ อ งห้ ามตามที) สํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และแจ้ งการแต่งตังดั
2 งกล่าวให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

(4)

แต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ทังนี
2 2บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวนันจะต้
2 องอยูใ่ นบัญชีรายชื)อ
ที)ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(5)

แต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
2 2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที)ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(6)

แต่งตังที
2 )ปรึกษา (ถ้ ามี) ที)ทําหน้ าที)เป็ นที)ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการและ/หรื อกองทุนรวม ทังนี
2 2 ที)ปรึ กษา
ดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที)ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

(7)

แต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง2 นี 2 ผู้สอบบัญชี ดงั กล่าวจะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื) องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบ
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บัญ ชี รวมถึ ง การเปลี)ยนตัวผู้ส อบบัญชี ข องกองทุน รวม และแต่งตัง2 ผู้ส อบบัญ ชี อื) น ที)มี คุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และแจ้ งการแต่งตังดั
2 งกล่าวให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(8)

แต่งตังผู
2 ้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื)อทําหน้ าที)รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและ
หน้ าที)อื)นๆ ที)จําเป็ นเพื)อให้ การชําระบัญชีเสร็ จสิ 2น เมื)อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม ทังนี
2 2 โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9)

แต่งตังบุ
2 คคลอื)นใดที)เกี)ยวข้ องและจําเป็ น เพื)อทําหน้ าที)ตา่ งๆ ที)เกี)ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุม
งานก่ อสร้ าง ผู้เ ชี) ยวชาญต่า งๆ ผู้จัดทํา ประมาณการ ผู้ต รวจรั บอาคาร ผู้ดูแลรั กษาความสะอาด
สถานที) ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น

4) การดําเนินการอื)นๆ
(1)

ยื)นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ)งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
2 วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน

(2)

ยื)นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื)อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สนิ กองทุนรวม

(3)

ขอรับใบแทนหลักฐานการรั บจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที)หลักฐาน
ดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย

(4)

ดําเนินการแยกบัญชีและจัดเก็ยทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ
และนําทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ/หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อ หน่วยงานอื)นที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต เว้ นแต่โดย
สภาพของทรพย์สนิ นันไม่
2 สามารถกระทําได้

(5)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ) ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(6)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม
ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(7)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์เงื)อนไขและวิธีการจัดตังและจั
2
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
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(8)

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีที)มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย) นแปลงใดๆ เกิดขึ 2นอันมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ ภายหลังจากวันที)คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ 29.4

(9)

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที)มีธุรกิจเฉพาะด้ าน
การลงทุนและมาตรฐานการบัญชีที)สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด รวมทังจั
2 ดทํารายงานของกองทุนรวมที)มี
รายการตามที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทุกสิ 2นปี การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที)มีชื)ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วนั สิ 2นปี การเงิน

(10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานสอบทานการประเมินค่าพร้ อมด้ วยสําเนาเอกสาร
หลักฐานที)เกี)ยวข้ องให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับแต่วนั ที)ได้ รับรายงานดังกล่าว
(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี 2ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื)อมีการลงทุนหรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อสิทธิการเช่า
(ก)

เอกสารที)แสดงกรรมสิทธิ_ หรื อสิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื 2อ เช่า รับโอน
สิทธิการเช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี

(ข)

สัญญาเป็ นหนังสือที)แสดงการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภายใน
5 วันทําการนับแต่วนั ที)เข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
(12) จัดส่งสําเนาสัญญาแต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สําเนาสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ถ้ ามี) และสําเนาสัญญษแต่งตังที
2 )ปรึ กษา (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั
ทําสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง2 แรกของกองทุนรวมซึ)งมีการแต่งตังบริ
2 ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ก่อนการแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์ ให้ บริ ษัทจัดการส่งสําเนาแต่งตังบริ
2 ษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั แต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์
(13) รวบรวม ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ สั) ง ให้ ผู้ มี ห น้ าที) ต่ า งๆ ตามสัญ ญาแต่ ง ตั ง2 อาทิ เ ช่ น ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ที)ปรึ กษา ผู้คุมงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ และ/หรื อ
ดําเนินการต่างๆ ตามที)ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง2 และ/หรื อตามที)คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้ องขอ แต่ทงนี
ั 2 2บริ ษัทจัดการไม่ต้องรับรอง และ/หรื อ
รับผิดชอบต่อความถูกต้ องของข้ อมูลต่างๆ ซึง) เตรี ยมโดยบุคคลดังกล่าว อีกทังไม่
2 ต้องรับผิดชอบในการ
ดําเนินการต่างๆ ของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทจัดการทราบถึงความผิดพลาดของรายงาน
ต่างๆ และ/หรื อการกระทําที)ผิดพลาดโดยบุคคลดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ บคุ คลนันๆ
2
ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยพลัน
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(14) จัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที)เป็ นสาระสําคัญเกี)ยวกับการซื 2อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนกรรมสิทธิ_หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับแต่วนั ที)ซื 2อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนกรรมสิทธิ_ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ รวมทัง2 จัดให้ มี
ข้ อ มูล ที) เ ป็ นสาระสํา คัญ ดัง กล่า วไว้ ใ นที) เ ปิ ดเผย ณ บริ ษั ท จัด การและสํา นัก งานใหญ่ ข องผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภ ายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที) ซื อ2 เช่ า จํ า หน่ า ย หรื อ โอนกรรมสิท ธิ_ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ โดยหนังสือสรุปข้ อมูลจะมีสาระสําคัญตามที)ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที)หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจัดการอาจจัดส่งหนังสือสรุ ปข้ อมูลที)เป็ นสาระสําคัญตามวรรคก่อนให้ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยแทนการจัดส่ง ให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันซื อ2 เช่ า
จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื)นตามที)ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(15) ปฏิบตั ิหน้ าที)อื)นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นหน้ าที)ของบริ ษัทจัดการ

27.1.3 เงื)อนไขการเปลีย) นบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย) นบริ ษัทจัดการได้ เมื)อเกิดกรณีใดกรณีหนึง) ดังต่อไปนี 2
1)

เมื)อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง) คิดเป็ นจํานวนเกินกว่ากึง) หนึง) ของจํานวน
หน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
2
เปลีย) นบริ ษัทจัดการ และมีการแต่งตังบริ
2 ษัทจัดการรายใหม่ขึ 2น
ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยให้ ถือว่าวันที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมตั ิ
ดังกล่าวเป็ นวันที)ให้ มีผลเป็ นวันสิ 2นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที)ของบริ ษัทจัดการ

2)

ในกรณีที)มีการเปลีย) นแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการตามที)กําหนดไว้ ในโครงการตามมติที)ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อกฎหมายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ อง อันจะมีผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการให้ สอดคล้ องกับประกาศ คําสัง) ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว
ทังนี
2 2 เนื)องจากการเปลี)ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ)มภาระหน้ าที)แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัท
จัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที)ตอ่ ไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที)ในการจัดการกองทุน
รวมต่อ ไป ทัง2 นี 2 บริ ษัทจัดการจะต้ อ งแจ้ ง ต่อผู้ถื อหน่ว ยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าไม่
ประสงค์ที)จะรับหน้ าที)ตอ่ ไปเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที)ให้ มีผลเป็ นการสิ 2นสุดการปฏิบตั ิ
หน้ าที)ของบริ ษัทจัดการ โดยที)ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที)
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื)อทํา
หน้ าที)จดั การกองทุนรวมตามที)ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายใน 180 วัน นับจากวันที)ได้ รับ
แจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
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3)

ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินการ การบริ หารจัดการกองทุน
รวม หรื อมีการเปลีย) นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วย หรื อกรณีอื)นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์
ที)จะปฏิบตั ิหน้ าที)ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที)ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป
ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์จะรับ
หน้ าที)ต่อไป (ลาออก) เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที)ให้ มีผลเป็ นการสิ 2นสุดการปฏิบตั ิ
หน้ าที)ของบริ ษัทจัดการ โดยที)ประชุมผู้ถือหน่วยจะต้ องดําเนินการจัดหาบริ ษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่ ที) มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื)อทําหน้ าที)จดั การกองทุนรวมตามที)ระบุไว้ ใน
โครงการแทนบริ ษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันนับจากวันที)ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ

4)

ในกรณีที)บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
ซึง) มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที)บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป
ในการเปลี)ยนตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณีที)กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดย
หากเป็ นกรณีการเปลีย) นตัวบริ ษัทจัดการตามที)กําหนดไว้ ในข้ อ (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที)ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
2 ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดีการปฏิบตั ิหน้ าที)ดงั กล่าวจะไม่เกินกว่า 180
วันนับจากวันที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เปลีย) นบริ ษัทจัดการ ทังนี
2 2 หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ วกองทุนรวมยังไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที)จะขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื)อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว หรื อหากเป็ นกรณีที)บริ ษัทจัดการได้ ทําการบอก
กล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ (2) หรื อข้ อ (3) ข้ างต้ นนี 2บริ ษัทจัดการมีหน้ าที)ต้อง
จัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ที)มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างน้ อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 180 วัน เพื)อเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนมีมติเห็นชอบให้ แต่งตังเป็
2 นบริ ษัทจัดการ หากผู้ที)บริ ษัทจัดการเสนอชื)อไม่ได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่ได้ ภายในระยะเวลา 180
วันนับจากวันที)ครบกําหนดระยะเวลา 180 วันแรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที)จะขอความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื)อเลิกกองทุนรวมโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
ทังนี
2 2 ในการปฏิบตั ิหน้ าที)ของบริ ษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมี
มติให้ เปลี)ยนบริ ษัทจัดการตามที)กําหนดไว้ ในข้ อ (1) หรื อภายหลังจากวันที)มีผลเป็ นการสิ 2นสุดการ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที) ข องบริ ษั ท จัด การตามที) กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ (2) และข้ อ (3) บริ ษั ท จัด การมี สิท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราที)กําหนดไว้ ในโครงการโดยจะคํานวณค่าตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของระยะเวลา
ตามที)ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที)จริ ง และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ที)เกิดมีหรื ออาจเกิดมีขึ 2นเนื)องจากการปฏิบตั ิหน้ าที)
ดังกล่าวของบริ ษัทจัดการ
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27.2 สิทธิ หน้ าที# และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที) และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 2
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที)เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที)กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง2
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที)ทําขึ 2นกับบริ ษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที)ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที)
ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที)ทําไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด
ในกรณีที)บริ ษัทจัดการกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที)
ตามมาตรา 125 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ จะทํ ารายงานเกี) ยวกับเรื) อ งดังกล่า วโดยละเอียดและส่งให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตังแต่
2 วนั ที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(3)

ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที)ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
2 2 เพื)อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
2
หรื อเมื)อได้ รับ
คําสัง) จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดําเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี 2
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที)ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัทจัดการ

(ข)

ทุกหนึ)งปี นับแต่วนั ที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง2 ก่อนแล้ วเสร็ จ ทังนี
2 2 ค่าใช้ จ่ายที)เกิดจาก
การตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความเป็ น
จริ งให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที)เริ) มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริ มทรัพย์นนั 2

(6)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที)ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุนรวมชํารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสําคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื)อผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือ
การเปลี) ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น2 อัน มี ผ ลกระทบต่อ มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมอย่ า งมี
นัยสําคัญ

(8)

ตรวจสอบการซื 2อ เช่า เช่าช่วง จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ เป็ นไป
ตามโครงการและหลักเกณฑ์ที)กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด
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(9)

จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที)รับฝากไว้ รวมทังจั
2 ดทําบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม โดยแยกบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมที)ฝากไว้ กบั บัญชีทรัพย์สิน
ของตนเอง

(10) รับรองว่าการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนที)บริ ษัทจัดการได้
คํานวณไว้ แล้ วตามที)กําหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศ
มูลค่าทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน2
ถูก ต้ อ งและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที) กํ า หนดไว้ ใ นโครงการ และกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ โดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์สามารถใช้ ข้อมูลที)ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ)งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที)บริ ษัทจัดการ
จัดทําและได้ รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที)บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที)บริ ษัท
จัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว มาใช้
ประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้
(11) ให้ ความเห็นเกี)ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
(12) มีสทิ ธิ หน้ าที) และความรับผิดชอบอื)นตามที)กําหนดในสัญญาแต่งตังผู
2 ้ ดแู ลผลประโยชน์
(13) ปฏิบตั ิหน้ าที)อื)นตามที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
เป็ นหน้ าที)ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
27.3 สิทธิ หน้ าที# และความรับผิดชอบของที#ปรึกษาของกองทุนรวม
ไม่มี
27.4 สิทธิ หน้ าที# และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(1) สิทธิ หน้ าที) และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1.1) สิทธิของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ มีสิทธิ ได้ รั บค่าตอบแทนในการทํา หน้ าที)ผ้ ูบริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ จาก
กองทุนรวม ตามสัญญาการจ้ างที)ทําขึ 2นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(1.2) หน้ าที)และความรับผิดชอบของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิ หน้ าที) และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี 2
(ก) ได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที)ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการจ้ าง
ที)ทําขึ 2นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ในแต่ละวันให้ อยูใ่ นสภาพที)ดีและพร้ อม
ที)จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา
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(ค) จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ อื)นที)เกี)ยวข้ อง
(ง) ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อ หน้ าที)อื)นที)ระบุตามสัญญาว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(จ) ปฏิบตั ิหน้ าที)อื)นๆ ตามที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ เป็ นหน้ าที)ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
27.5 สิทธิ หน้ าที# และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
(1)

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้ าที)เป็ นผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ จากกองทุนรวม ตามสัญญาบริ การที)ได้
ตกลงกัน

(2)

ประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว

(3)

หน้ าที)อื)นใดตามที)ระบุในสัญญาบริ การที)ได้ ตกลงกัน

- 152 –

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
28.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที#เรียกเก็บจากผู้ส# ังซือ; หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
28.1 ค่ าธรรมเนียมที#กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ส# ังซือ; หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1.

2.
3.
4.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง2 แรก
-ในการเสนอขายเพิม) เติม
ค่าธรรมเนียมการรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย) นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

5.

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

:

6.

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
อื)นๆ

:

7.

:

ไม่มี

:
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
เรี ยกเก็บตามที)ได้ เกิดขึ 2นจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวน
เงินที)โอนเข้ าบัญชีนนๆ
ั2
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที)โอน
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื)น
ใดในทํานองเดียวกัน)
ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ)ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื)นใดในทํานองเดียวกัน)
ไม่มี

:

28.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที#เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ
1.00 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ)ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื)นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะได้ รับค่าตอบแทน เป็ นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ)ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื)นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมที)คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทังนี
2 2 ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื)นๆ
ตามที)เกิดจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เป็ นต้ น

(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
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ค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานนายทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน ในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.05 ต่ อ ปี (ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ)ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื)นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวมที)คํานวณโดยบริ ษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
(4)

ค่าธรรมเนียมที)ปรึกษาของกองทุนรวม: ไม่มี

(5)

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน:
สําหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง2 แรกและสําหรับการเสนอขายเพิ)มเติม เพื)อเพิ)มเงินทุนของ
กองทุนรวมในคราวต่อๆไป คราวละไม่เกินอัตราร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที)รับประกันการจัดจําหน่าย

(6)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย:
ไม่เกิ นร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ณ วันสิ 2นปี บัญชีก่อนหน้ า (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ)ม
ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื)นใดในทํานองเดียวกัน) ทัง2 นี 2 ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนจะ
กําหนดให้ ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้ านบาท)

(7)

อื)นๆ:
(7.1)

ค่าธรรมเนียมจัดตังกองทุ
2
นรวม: 50,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ)มภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อื)นใดในทํานองเดียวกัน)

(7.2)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี จะชําระตามอัตราที)กําหนดโดยบริ ษัทจัดการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

(7.3)

ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื)นๆ รวมทังที
2 )ปรึกษาอื)นๆ เช่น ค่าที)ปรึ กษากฎหมาย ค่าทนายความ
จะชําระตามอัตราที)กําหนดโดยบริ ษัทจัดการร่วมกับบุคคลดังกล่าว

(7.4)

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที)ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จาก
กองทุนรวม โดยเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดือน ตามสัญญาการจ้ างที)ทําขึ 2นระหว่าง
กองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สรุปได้ ดงั นี 2

1.

ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทุนรวม ได้ รับในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ คา่ เช่าสุทธิของกองทุนรวม รายได้ คา่ เช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ ทงหมดก่
ั2
อนหักค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ที)กองทุนรวมได้ รั บตามสัญญาเช่าและสัญ ญาบริ การ รวมถึ งรายได้ ที)ไ ด้ รับจากพืน2 ที)
ส่งเสริ มการขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการ
ประกอบกิจการศูนย์การค้ าของกองทุนรวม ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่รวมเงินชดเชย
เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงินเฉลี)ยค่าภาษี โรงเรื อน ส่วนเฉลี)ยค่าเบี 2ยประกันที)
ได้ รับจากผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า
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2.

1.
2.
-

1.
2.
-

ค่าคอมมิชชัน) (Commission) จากการจัดหาผู้เช่าและการบริ หารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของ
กองทุนรวม เมื)อมีการทําสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ หรื อมีการต่อสัญญาเช่าสําหรับสัญญา
เช่าทุกประเภท ทังสั
2 ญญาเช่าระยะสันและระยะยาว
2
โดยมีรายละเอียดดังนี 2
ผู้เช่าโครงการศูนย์การค้ า
ค่าคอมมิชชัน) คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนันๆ
2
ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
0.5 เดือน
ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 4 อัตรา
ขึ 2นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
0.5 เดือน
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุ ตังแต่
2 1 ปี ขึ 2นไปแต่
1.0 เดือน
ไม่ถึง 3 ปี
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 2 3 ปี ขึ 2นไป
1.5 เดือน
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้
ร้ อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที)ได้ รับ
เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
จากผู้เช่า
ผู้เช่าอาคารสํานักงาน
ค่าคอมมิชชัน) คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนันๆ
2
ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
0.5 เดือน
ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 3 อัตรา
ขึ 2นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
0.5 เดือน
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 2 3 ปี ขึ 2นไป
1.0 เดือน
ผู้เช่าที)ทาํ สัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้
ร้ อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที)ได้ รับ
เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
จากผู้เช่า
ทังนี
2 2 หากการทําสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและผู้เช่าเป็ นไปในรู ปแบบอื)นใดที)นอกเหนือจากกรณี
ดังกล่าวข้ างต้ น ให้ บริ ษั ทจัด การมีอํา นาจในการกํ าหนดเงื) อ นไขของการจ่ายค่า คอมมิชชั)น ตามที)
เห็นสมควร
3.

ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ซึง) คํานวณ ณ วันทําการสุดท้ ายของเดือน

4.

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื)อสร้ างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ
2.35 ของรายได้ สทุ ธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ (รายได้ สทุ ธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ (net Property
Income) หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั2
)กองทุนรวมได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
2
)เกิดขึ 2นจากการจัดหาผลประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
2 2 ไม่รวมค่าตอบแทน
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และค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในข้ อ 1. และ 2.
ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น)
5.

ค่าธรรมเนียมการซื 2อและขายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ได้ รับในอัตราร้ อยละ 1.50 ของ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ)ม และได้ รับในอัตราร้ อยละ 0.75 ของมูลค่า
การขายอสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทุนรวม

6.

ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้ านการปรับปรุง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวม เป็ นค่าตอบแทนที)กองทุนรวมจ่ายให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการควบคุมให้ มีการ
ดําเนินการของงานในด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ)งรวมถึงการให้ คําแนะนํา
ด้ านการปรับปรุงและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เพื)อให้ อสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทุ น รวมมี ศั ก ยภาพและสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ ก องทุ น รวมมากยิ) ง ขึ น2 (Value
Enhancement) ในอัตราร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าต้ นทุนในการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาทังหมด
2
ของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมที)มีการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนา ทังนี
2 2 ต้ นทุนการปรับปรุ ง
และ/หรื อพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื 2อพื 2นที)ซึ)งจะได้ ทําการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนา
คืนจากผู้เช่าเดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกแบบ ค่าที)ปรึ กษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื)นๆ ทังนี
2 2 ให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เสนอโครงการปรับปรุ งและ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมดังกล่าว พร้ อมทังค่
2 าธรรมเนียมในการควบคุมงาน และรายละเอียดที)เกี)ยวข้ อง
ต่อบริ ษัทจัดการเพื)อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นคราวๆ ไป
ค่าธรรมเนียมดัง กล่าวข้ างต้ น ไม่รวมภาษี มูลค่า เพิ)ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื)นใดใน
ทํานองเดียวกัน

(7.5)

ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จะจ่ายตามอัตราที)กําหนดโดยบริ ษัทจัดการร่ วมกับ
บุคคลดังกล่าว

(7.6)

ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้ าที)เกี)ยวกับการซือ2 ขายหลักทรั พย์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ ตามที)จ่ายจริ ง

(7.7)

ค่าเบี 2ยประกันวินาศภัย (ถ้ ามี) และค่าเบี 2ยประกันอื)นใดที)เกี)ยวเนื)องกับกองทุนรวม

(7.8)

ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรั พย์สินเป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการจดทะเบียนเพิ)ม
หรื อลดขนาดกองทรัพย์สินจากการเพิ)มทุนของกองทุนรวมรวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทาง
กฎหมายในการดําเนินการดังกล่าว

(7.9)

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
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(7.10)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซื 2อหน่วยลงทุน ใบยืนยันรายการ ใบเสร็ จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และแบบฟอร์ มอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องกับกองทุนรวม รวมทังค่
2 าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี 2ชวน
คําขอจัดตัง2 เพิ)มทุนกองทุนรวม เอกสารต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับกองทุนรวม และค่าใช้ จ่ายในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

(7.11)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบหน่วยลงทุน

(7.12)

ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื)นๆ ที)
เกี)ยวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(7.13)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่างๆ ตามที)
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7.14)

ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่งรายงานและจดหมายต่างๆ เช่น รายงานประจําปี
รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(7.15)

ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื 2อ เช่า
หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(7.16)

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื)อการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ หลักทรัพย์ของ
กองทุนรวม เช่น โอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

(7.17)

ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ)มเติมเพื)อให้ โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที)อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)

(7.18)

ค่าใช้ จ่ายที)เกี)ยวกับการดําเนินการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายที)
เกียวกับพนักงาน ค่าใช้ จ่ายสํานักงาน ค่าอุปกรณ์สํานักงาน ค่าจัดเตรี ยมระบบในการจัดการ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ดํ า เนิ น การ ค่ า บํ า รุ ง รั ก ษา ค่า ซ่ อ มแซม ค่า ปรั บ ปรุ ง ค่า ต่ อ เติ ม ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอื)นๆ ในทํานอง
เดียวกัน

(7.19)

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) อาทิ ค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึ 2นจากการติดตามทวงถามการบอก
กล่าว หรื อดําเนินคดีใดๆ เพื)อบังคับชําระหนี 2หรื อคืนทรัพย์สินให้ แก่กองทุนรวม ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย

(7.20)

ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื)นๆ ที)ก่อขึ 2นโดยชอบโดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามหน้ าที)เพื)อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื)อได้ รับคําสัง) จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7.21)

ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
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(7.22)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 2อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินในกรณีที)มีการลดทุน
และ/หรื อจ่ายเงิ นปั นผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น

(7.23)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปั นผล เพิ)มทุน และ/หรื อลดทุน

(7.24)

ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)เกิดขึน2 เกี) ยวเนื)องกับกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม
เกี)ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี อื)นใดใน
ทํานองเดีย วกัน ค่าใช้ จ่า ยในการจัด ประชุม ผู้ถือ หน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่า ยในการจัดประชุม
คณะกรรมการลงทุนและเบี 2ยประชุม ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ ตอบ
กับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน ค่าโฆษณาหรื อ
ประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทังค่
2 าใช้ จ่ายต่างๆ ที)เกิดขึ 2นเนื)องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น

(7.25)

ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีของกองทุนรวม
จนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(7.26)

ค่าเบี 2ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ตามที)จ่ายจริ ง ทังนี
2 2 ในกรณีที)จัดให้ มีการประชุมบริ ษัท
จัดการจะพิจารณาจ่ายค่าเบี 2ยประชุมกรรมการลงทุนเฉพาะกรรมการที)ได้ รับการแต่งตังจาก
2
บริ ษัท จัดการ โดยพิจ ารณาจากผู้ที)มีความรู้ ความสามารถทางด้ า นอสัง หาริ ม ทรั พย์ และ
กรรมการที)ได้ รับการแต่งตังจากผู
2
้ ที)ได้ รับการเสนอชื)อจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี 2
กรรมการที) ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง2 จากบริ ษั ท จั ด การ โดยพิ จ ารณาจากผู้ ที) มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ านอสังหาริ มทรัพย์ จํานวนไม่เกิน 30,000 บาทต่อครัง2
กรรมการที)ได้ รับการแต่งตังจากผู
2
้ ที)ได้ รับการเสนอชื)อจากผู้ถือหน่วยลงทุน จํานวนไม่
เกิน 10,000 บาทต่อครัง2

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะเรี ยกเก็บจากกองทุน
รวมเป็ นรายเดือนภายในวันที) 30 ของเดือนถัดไป หรื อภายใน 3 วันทําการหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ลผลประโยชน์ รายปี จะเรี ยกเก็ บจากกองทุนรวมเป็ นรายเดื อนภายใน 5 วันทํ าการ
หลังจากได้ รับแจ้ งหนี 2
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี จะใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสุดท้ ายของแต่ละเดือน เว้ นแต่ในระหว่างเดือนที)
กองทุนรวมมีการเพิ)มเงินทุนหรื อลดเงินทุนของกองทุนรวม หรื อจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของช่วงก่อนการเพิ)มหรื อลดเงินทุนของกองทุนรวม
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หรื อจ่ายเงินปั นผล และช่วงหลังการเพิ)มหรื อลดเงินทุน หรื อจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว คิดเฉลีย) ถ่วงนํ 2าหนักตาม
จํานวนวัน
ค่า ธรรมเนี ย มที) ป รึ ก ษาของกองทุน รวม ค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด จํ า หน่ า ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย และค่าใช้ จ่ายอื)นๆ จะตัดจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที)จ่าย
จริ ง
อย่างไรก็ตามบริ ษัทจัดการมีสิทธิตดั จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียว หรื อเฉลี)ย
ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายเดือนเป็ นจํานวนเท่าๆ กัน หรื อตามระยะเวลาที)เห็นสมควร
ทังนี
2 2 การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที)รับรองทัว) ไป ที)
เกี)ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อตามมาตรฐานการบัญชีที)กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน2
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที)เรี ยกเก็บจากผู้ซื 2อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที)เรี ยก
เก็บจากกองทุนรวมอาจมีการเปลีย) นแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการ หากได้ ปฏิบตั ิดงั นี 2
(1) กรณีเปลีย) นแปลงเพิ)มขึ 2นของค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
(1.1) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน และ
(ข) ปิ ดประกาศในที)เปิ ดเผย ณ ที)ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที)ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที)ใช้ ในการซื 2อขายหน่วยลงทุน
(1.2) แจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันเปลีย) นแปลง
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี กองทุนรวมสามารถเพิ)มค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที)เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวมได้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายที)กําหนดไว้ เดิม
(2) กรณีเปลีย) นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
(2.1) ปิ ดประกาศในที)เปิ ดเผย ณ ที)ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที)ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที)ใช้ ในการซื 2อขายหน่วยลงทุน
(2.2) แจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
2 วนั ถัดจากวันเปลีย) นแปลง
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29. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สิน มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ และมูลค่ า
หน่ วยลงทุน
29.1 บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม โดยอย่างน้ อย ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและของเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่
วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี หรื อภายในระยะเวลาที)ได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
2 2 มูลค่าที)คํานวณได้ ดงั กล่าวต้ องมีผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
คํานวณมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
29.2 การคํานวณและประกาศข้ อมูลตามข้ อ 29.1 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 2
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสีต) ําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที)ห้าทิ 2ง
ในกรณีที)มีผลประโยชน์เกิดขึ 2นจากการคํานวณตามวิธีการข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั2
า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
29.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 29.1 บริ ษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและปิ ด
ประกาศไว้ ในที)เปิ ดเผย ณ ที)ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
พร้ อมทังเปิ
2 ดเผยชื)อ ประเภทและที)ตัง2 อสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมได้ มาจากลงทุนด้ วย หรื อรายละเอียด
ข้ อมูลอื)นใดตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
29.4 ในกรณีที)มีเหตุการณ์หรื อการเปลีย) นแปลงใดๆเกิดขึ 2นภายหลังจากวันที)คํานวณตามข้ อ 29.1 อันมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี)ยนแปลงดังกล่าวใน
การประกาศตามข้ อ 29.1 ด้ วยและหากเหตุการณ์หรื อการเปลีย) นแปลงดังกล่าวเกิดขึ 2นภายหลังจากวันที)มีการ
ประกาศตามข้ อ 29.1 แล้ วบริ ษัทจัดการจะประกาศเรื) องดังกล่าวเพิ)มเติมโดยพลัน
29.5 ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต่อไปนี 2
(1) อสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื องานระบบ บริ ษัท จัดการจะใช้ ราคาที)ได้ จ ากรายงานการประเมิน ค่าหรื อ
รายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง2 ล่าสุด แล้ วแต่กรณี (ทังนี
2 2กองทุนรวมจะไม่รับรู้ ค่าเสื)อมและค่า
ตัดจ่ายของเงินลงทุนดังกล่าวในงบดุล และงบกําไรขาดทุนของกองทุนรวม ซึ)งเป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชีในประเทศไทยที)เกี)ยวกับการลงทุนของกองทุนรวม) เว้ นแต่การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมที)ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์แต่ละรายการเป็ นครัง2 แรกบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที)ซื 2อหรื อเช่า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการคํ า นวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ จ นกว่ า จะได้ ส อบทานราคาหรื อ ประเมิ น ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์และงานระบบนัน2
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(2) ทรั พย์ สินอื)น บริ ษัทจัดการจะกํ าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที)สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เงื)อนไขเพิ)มเติม
สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที)ระบุไว้ ในข้ อ 29 ข้ างต้ น เว้ นแต่
กรณีที)คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม ประกาศ
กําหนด สัง) การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื)น
30. การจัดทํารายงานให้ แก่ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอื หน่ วยลงทุน
30.1 รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ 2นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที)มีชื)ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ 2นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี 2
(1) รายการแสดงทรั พย์ สิน ที) กองทุนรวมลงทุน ในหรื อ มีไ ว้ โ ดยแยกตามประเภททรั พ ย์ สิน ทัง2 นี 2 หากเป็ น
ทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันแต่ในสาระสําคัญเป็ นเครื) องมือทางการเงินที)แตกต่างกัน หรื อมีความเสี)ยงของ
ตราสารที)แตกต่างกันเนื)องจากมีสนิ ค้ าหรื อตัวแปรที)แตกต่างกัน ให้ แยกแสดงรายการออกจากกันด้ วย เช่น
อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ทวั) ไป ตัวŒ เงินทัว) ไป ตัวŒ แลกเงินที)มีการ
จ่ายผลตอบแทนหรื อการชําระคืนเงินลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปร เป็ นต้ น พร้ อมทังมู
2 ลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าทรั พย์ สินตามราคาตลาด หรื อราคายุติธรรม พร้ อมอัตราส่วนต่อมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ 2นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
(2) รายละเอียดเกี)ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมทุกรายการโดยระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยเกี)ยวกับชื)อ
ที)ตงั 2 ลักษณะ ประเภทการใช้ งาน ขนาดพื 2นที) อายุการเช่า มูลค่าที)ได้ จากรายงานการประเมินครัง2 ล่าสุด
รายได้ ตอ่ ปี และภาระผูกพันต่างๆ เป็ นต้ น
(3) รายละเอียดเกี)ยวกับการซื 2อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์แต่ละรายการในรอบปี
บัญชี โดยระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยดังนี 2
(3.1) วันที) ราคา เหตุผลที)ซื 2อหรื อเช่า และผู้ขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(3.2) รายละเอียดเกี)ยวกับการประเมินค่าก่อนการซื 2อหรื อเช่าของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ทัง2 2 ราย เช่น
วันที)ทําการประเมินค่า ราคาที)ได้ จากรายงานการประเมินค่า และวิธีที)ใช้ ในการประเมินค่า เป็ นต้ น
(3.3) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการซื 2อหรื อเช่า
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(4) รายละเอียดเกี)ยวกับการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์แต่ละรายการ
ในรอบปี บัญชี ซึง) ต้ องระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยดังต่อไปนี 2
(4.1) วันที) ราคา เหตุผลที)จําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่า และผู้ซื 2ออสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้รับ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(4.2) รายละเอียดเกี)ยวกับการประเมินค่าก่อนการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าของบริ ษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินทัง2 2 ราย เช่น วันที)ทําการประเมินค่า ราคาที)ได้ จากรายงานการประเมินค่า
และวิธีที)ใช้ ในการประเมินค่า และชื)อบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
(4.3) กําไรหรื อขาดทุนจากราคาจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิ
การเช่าและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที)เกี)ยวข้ อง
(4.4) ราคาที)ได้ มาซึง) อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)จําหน่ายหรื อโอน
(4.5) รายงานของบริ ษัทจัดการที)แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ที)
กองทุนรวมลงทุนและแนวโน้ มของธุรกิจดังกล่าว
(5) รายงานของบริ ษัทจัดการที)แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ทกี) องทุนรวม
ลงทุนและแนวโน้ มของธุรกิจดังกล่าว
(6) ข้ อมูลที)เกียวกับการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) ของกองทุนรวม ณ วันสิ 2นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม ซึ)งต้ อง
ระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยดังต่อไปนี 2
(6.1) ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน วันเริ) มต้ นและวันสิ 2นสุดสัญญากู้ยืมเงิน
(6.2) จํานวนเงินกู้ยืม ณ วันทําสัญญา จํานวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันสิ 2นรอบระยะเวลาบัญชี และสัดส่วน
การกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
(6.3) หลักประกันการชําระหนี 2ตามสัญญากู้ยืมเงิน (ถ้ ามี)
(7) งบดุลและงบกําไรขาดทุนที)ได้ รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
(8) อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายที)บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บจากผู้ซื 2อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
(9) ความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์เกี)ยวกับการดําเนินงานกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี ที)ผา่ นมา
(10) ข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที)เกี)ยวข้ อง (ถ้ ามี)
(11) ชื)อ และที)อยูท่ ี)ปรึกษา และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมทุกราย (ถ้ ามี)
(12) รายงานอื)นใดตามที)กฎหมายหลักทรัพย์กําหนด
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30.2 รายงานการซื 2อ เช่า จําหน่าย หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
บริ ษั ทจัดการจะจัด ส่ง หนังสือสรุ ป ข้ อ มูล ที)เ ป็ นสาระสํา คัญ เกี) ยวกับ การซื อ2 เช่ า จํ า หน่าย โอน หรื อ รั บ โอน
กรรมสิ ท ธิ_ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวมให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)ซื 2อ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั 2 รวมทังจั
2 ดให้ มีข้อมูลที)เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ ในที)เปิ ดเผย ณ ที)ทําการทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดการและสํานักงานใหญ่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)ซื 2อ เช่า จําหน่าย โอน หรื อรับ
โอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั 2 เพื)อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ปข้ อมูล
ต้ องมีสาระสําคัญตามที)สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ที) ห น่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ง ประเทศไทยแล้ ว บริ ษั ท จัด การจะจัด ส่ง หนัง สือ สรุ ป ข้ อ มูล ที) เ ป็ นสาระสํา คัญ ตามวรรคหนึ) ง ให้ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการดําเนินการตามวรรคหนึ)ง ภายในวันทําการถัดจากวันที)ซื 2อ เช่า จําหน่าย
หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกําหนดเวลาอื)นตามที)ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
30.3 รายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ที)ยงั สร้ างไม่เสร็ จ
กรณีที)กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที)ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน้ า
ของการก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที)ลงทุนจนกว่าการก่อสร้ างดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ และจัดส่ง
ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทจัดการด้ วย
เมื)อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งความคืบหน้ าข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
31. การประเมินค่ าทรัพย์ สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรัพย์ สิน
31.1 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 2 รายเพื)อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) ก่อนที)จะซื 2อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ก่อนที)จะจําหน่ายหรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
31.2 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 1 รายเพื)อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี 2
(1) ทุก 2 ปี นับแต่วนั ที)มีการประเมินค่าเพื)อซื 2อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
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(2) ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เ ห็ น ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ การเปลี) ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ น2 อัน มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัย สําคัญ ทัง2 นี 2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที) บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ รับการแจ้ งจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
31.3 บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จํานวน 1 รายเพื)อทําการสอบทานการประเมินค่าทุก 1 ปี นับ
แต่วนั ที)มีการประเมินค่าครัง2 ล่าสุดไปแล้ ว
31.4 ในการแต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ เพื)อประเมินค่าหรื อทําการสอบทานการประเมินค่า บริ ษัทจัดการจะไม่
แต่งตังบริ
2 ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ รายใดรายหนึง) ให้ ประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง2
31.5 บริ ษัทจัดการจะส่งสําเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
พร้ อมด้ วยสําเนาเอกสารหลักฐานที)เกี)ยวข้ องให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลันและให้ สํานักงานภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที)ได้ รับรายงานดังกล่าว
เมื)อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว หากมีการประเมินค่าทรัพย์สนิ และ
การสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้ อ 31.1 ข้ อ 31.2 และข้ อ 31.3 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งข้ อมูลเกี)ยวกับกรณี
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย
32. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที)สิ 2นสุดรอบบัญชี

วันที) 31 เดือนธันวาคม

วันที)สิ 2นสุดรอบบัญชีครัง2 แรก

วันที) 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

33. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
33.1 สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทังกลุ
2 ม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที)จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรู ปขอเงิน
ปั นผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที)ระบุไว้ ในโครงการนี 2เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที)ไม่เกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
เว้ นแต่เป็ นกรณีที)เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต.
33.2 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามหัวข้ อ 9 “การโอนหน่วยลงทุน” ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที)
จะไม่อนุญาตให้ โอนหน่วสยลงทุนได้ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทําให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ใดๆ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
33.3 สิทธิในการลงมติเพื)อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการลงมติในเรื) องต่างๆ ดังนี 2 ทังนี
2 2 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื) องใดๆ บริ ษัท
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดๆ ในส่วนที)เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดมารวมในจํ
2
านวนเสียงในการขอมติ
(1) การลงมติเพื)อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ในการลงมติเกี)ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการนัน2 ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะกระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)
กําหนดในโครงการนี 2
(2) การลงมติเกี)ยวกับการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการลงมติเกี)ยวกับการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียน ตามวิธีการที)กําหนดไว้ ในหัวข้ อ 24
“การเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม”
ทังนี
2 2 ในกรณีที)ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีสว่ นได้ เสียในเรื) อง
ใดๆ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั รวมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันๆ
2 เป็ น (1) จํานวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ (2) ฐานในการคํานวนมติ
33.4 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื)อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที)จะได้ รับเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมต้ องเลิกไป โดยบริ ษัทจัดการจะ
จัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยจะได้ ดําเนินการให้ มีการ
จํ า หน่า ยทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวม ชํ า ระภาระหนี ส2 ิน ของกองทุน รวม รวบรวมและแจกจ่ ายเงิ น และ/หรื อ
ทรัพย์สินอื)น คืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเฉลี)ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดในขณะที
2
)เลิก
กองทุนรวม
33.5 สิทธิประโยชน์อื)นๆ
สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื)อมีการลดจํานวนเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสทิ ธิที)จะได้ รับเงินคืนเมื)อมีการลดเงินทุนจดทะเบียนตามที)ระบุไว้ ในโครงการ
สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)
บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด ทังนี
2 2 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการ
จํานําให้ แก่ผ้ รู ับจํานําที)เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน2
สิทธิในการขอออกใบหน่วยลงทุนเพื)อใช้ ในการจํานํา
ผู้ถือหน่วยลงทุนที)ประสงค์จะนําหน่วยลงทุนไปจํานํา จะต้ องนําใบหน่วยลงทุนมายื)นพร้ อมกรอกคําขอออกใบ
หน่วยลงทุนเพื)อการจํานําด้ วยตนเองที)บริ ษัทจัดการหรื อสํานักงานใหญ่หรื อสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน เพื)อส่งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื)อใช้ ในการจํานํา
ทังนี
2 2 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทําการระงับการทํารายการซื 2อขายหน่วยลงทุนไว้ ก่อนจนกว่าจะมีการจดแจ้ ง
จํานําต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนก็ได้
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34. การแก้ ไขเพิ#มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
34.1 การแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการกรณีมีการเปลีย) นแปลงแก้ ไขเพิ)มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบ หรื อคําสัง)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไข เปลี)ยนแปลง เพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการ
ตามที)เห็นสมควรในกรณีที)สว่ นราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อหน่วยงานอื)นใดที)มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ มีการเปลีย) นแปลง แก้ ไข ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง) การ ผ่อน
ผันในเรื) องต่างๆ ที)เกี)ยวกับหลักเกณฑ์ เงื)อนไข วิธีการจัดตังจั
2 ดการ และ/หรื อวิธีการบริ หารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นเรื) องของกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื)อนไข หรื อรายละเอียด
ต่างๆ ฯลฯ โดยการแก้ ไขเปลีย) นแปลงเพิ)มเติมดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามที)สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
34.2 การแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการกรณีอื)นๆ
หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื)อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อ กองทุน รวมและผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ให้ อ ยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท จัด การ อาทิ เ ช่ น การแก้ ไข
เปลีย) นแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม เป็ นต้ น โดยหากมิได้ กระทําโดยมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
โครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที)มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นเรื) องที)เกี)ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที) และความรับผิดชอบตามข้ อ 27
“สิทธิ หน้ าที) และความรับผิดชอบของ บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ที)ปรึ กษาของกองทุนรวม และผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์” หรื อเกี)ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 28 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที)เรี ยก
เก็บจากผู้จองซื 2อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน
หน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที)ปรึ กษา หรื อผู้อื)นที)ให้ บริ การแก่กองทุนรวม มติดงั กล่าวจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ที)ปรึกษา หรื อผู้อื)นที)ให้ บริ การแก่กองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) หลังจากนันต้
2 องผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ)งหนึ)งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ ว ทังนี
2 2 การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องไม่
ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อขัดต่อประโยชน์ ของ
กองทุนรวม
ในกรณีที)การแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ได้ กระทําโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
โครงการ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที)มีมติให้ แก้ ไข
ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
(ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที)ได้ มีมติแก้ ไข แล้ วแต่กรณี
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การแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ให้ สามารถกระทําได้ เมื)อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึง) คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวม หรื อต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึง) บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยังพิ
2 เศษ (Veto Right) สําหรับการ
ลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ที)ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ หรื อทํา ให้ เกิ ด ความเสียหายหรื อขัดต่อ ประโยชน์ ข องกองทุนรวม หรื อ มี
ผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที)และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง) เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของกองทุนรวม
34.3 เงื)อนไขเพิ)มเติมกรณีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนซึ)งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
2
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน
นอกจากนี 2 บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอ
มติในการดําเนินการต่างๆ ดังนี 2
(1) การแต่งตังหรื
2 อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ซึง) ไม่รวมถึงข้ อ 27.1.3 (2) และ (3) ให้ บริ ษัทจัดการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื)อขอมติ หรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอมติ ซึ)งต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ)งหนึ)ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
ทังนี
2 2 ในกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื) องใดๆ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั รวมหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ อง
กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันๆ
2 เป็ น (1) จํานวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ (2) ฐานในการคํานวนมติ
(2) การพิจารณาและอนุมตั ิเงื)อนไขและรายละเอียดในการแต่งตังหรื
2 อถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตาม
เงื)อนไขต่างๆ ที)ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่ากึ)งหนึง) ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวม
ทังนี
2 2 ในกรณีที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุน และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื) องใดๆ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั รวมหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้ อง
กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันๆ
2 เป็ น (1) จํานวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และ (2) ฐานในการคํานวนมติ
(3) การพิจารณาเรื) องอื)นๆ ที)คณะกรรมการลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ)งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันแล้ วคิดเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
กองทุนรวมเข้ าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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35. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื)อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง) หรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี 2
35.1 จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 ราย ทังนี
2 2 ภายในวันทําการถัดจากวันที)ทราบเหตุดงั กล่าว
35.2 จํานวนเงินทุนจดทะเบียนลดลงตํ)ากว่า 500 ล้ านบาท เมื)อคํานวณจากมูลค่าที)ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยให้
เลิกกองทุนรวมภายในวันทําการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที)ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
35.3 บริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที)ระบุไว้ ในโครงการได้ เว้ นแต่
ในกรณี ที)บริ ษัทจัดการเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนเพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ)มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ)มเติมนันได้
2 โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการลด
จํานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที)มีการเสนอขายเพื)อเพิ)มเงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดส่วนของราคาที)
เสนอขายและเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื 2อ
หน่วยลงทุน พร้ อมทังจดทะเบี
2
ยนลดเงินทุนของกองทุน แล้ ว
35.4 เมื)อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง) ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุน เนื)องจาก
(1)

บริ ษัทจัดการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการที)ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที) สน. 25/2552 (รวมทังที
2 )แก้ ไขหรื อเพิ)มเติมต่อไป) โดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรื อ

(2)

บริ ษั ท จัด การมี ก ารเสนอขาย จํ า หน่ า ยและจัด สรรหน่ ว ยลงทุน โดยฝ่ าฝื นหรื อ มิ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อกําหนดของสํานักงานในเรื) องการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง2 แรกให้ แก่ผ้ จู องซื 2อทัว) ไป หรื อผู้จองซื 2อ
หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที)กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกัน หรื อข้ อกําหนดของสํานักงานในเรื) องการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื)อการเพิ)มเงินทุน
จดทะเบียน

(3)

ในกรณีที)ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรื อ
ตกลงกับบุคคลอื)น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที)แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที)ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ)งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
น

(4)

ในกรณีที)มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตังกองทุ
2
นรวมเพื)อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื)อเป็ นเครื) องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรื อ
ธุรกิ จของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ซึ)งบริ ษัทจัดการหรื อบุคคลที)เกี) ยวข้ องไม่สามารถชี แ2 จง แสดง
เหตุผล ข้ อเท็จจริ ง และหลักฐานได้ หรื อ ชี แ2 จงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรื อทําให้ เชื) อได้ ว่าการจัดตัง2
กองทุนเป็ นการจัดตังกองทุ
2
นที)มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการทัว) ไปอย่างแท้ จริ ง หรื อไม่สามารถ
ทําการแก้ ไข หรื อดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที)สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด เพื)อให้
กองทุนมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการทัว) ไปอย่างแท้ จริ งได้
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(5)

บริ ษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน

35.5 เมื)อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ)งคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
2
กองทุน
35.6 เมื)อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)
เงื)อนไขเพิ)มเติมในการเลิกโครงการ
เมื)อเกิดกรณีตา่ งๆ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ จู ดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เห็นสมควรให้ มีการเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุน
รวมขาดสภาพคล่องและไม่สามารถเพิ)มเงินทุนได้ ตามจํานวนที)ต้องการ กองทุนรวมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็ นต้ น
36. การดําเนินการของบริษัทจัดการ การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี#ยเงินและ/หรือทรัพย์ สนิ อื#น
คืนให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน เมื#อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที)มีการกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวม หรื อในกรณีที)บริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมในระยะเวลา 1 ปี ก่อนครบกําหนดอายุโครงการ โดยวิธีการเปิ ดเผยและ
ให้ โอกาสผู้ที)ประสงค์จะรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างเสมอภาคกัน ในกรณีที)บริ ษัทจัดการ
ไม่อาจจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โดยวิธีดงั กล่าวได้ ก่อน 6 เดือนก่อนครบกําหนดอายุ
โครงการ หรื อในกรณี ที)บริ ษัทจัดการเห็นว่าราคาที)จะได้ จากการจํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าวไม่เหมาะสม บริ ษัท
จัดการจะขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์เพือด่ ําเนินการจําหน่ายโดยวิธีอื)น
เมื)อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีที)สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชําระบัญชี
เพื)อทําหน้ าที)จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 2สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรื อทรัพย์สิน
คืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเฉลี)ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที)ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน รวมทั 2งทํา การอย่า งอื)น ที)จําเป็ นเพื)อให้ การชํ าระบัญชีเ สร็ จสิ 2น ทั 2งนี 2 ตามหลักเกณฑ์ เงื) อ นไข และ
วิธีการที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด เมื)อ ชํา ระบัญ ชี เ สร็ จ สิ 2นแล้ ว ผู้ชํา ระบัญ ชี จ ะขอจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ_ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
37. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
38. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณี ที) บ ริ ษั ท จัด การไม่ส ามารถดํ า รงความเพี ย งพอของเงิ น ทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์เกี)ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
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บริ ษัทจัดการจะเปลีย) นให้ บริ ษัทจัดการรายอื)นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ)ง
หนึง) ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจ
รู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
2 2 หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจ
ขอให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที)มีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ 2นจากการเปลีย) นแปลงบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที)
กําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
39. การประชุมผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ)งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
2
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน
นอกจากนี 2 บริ ษัทจัดการจะต้ องดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอมติ ใน
การดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี 2
1. การแต่งตังหรื
2 อถอดถอนบริ ษัทจัดการ ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื)อขอมติหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื)อขอมติ ซึง) ต้ องได้ รับมติเกินกว่ากึ)งหนึง) ของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
น
รวม
2. เว้ นแต่ที)ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 34.1 หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมื)อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ)งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2
โดย
การประชุมที)มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที)ทําขึ 2นเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
2 2 กรณีการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที)ได้ มีมติให้ แก้ ไขหรื อภายใน
15 วันนับจากวันที)ทราบผลการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที)การขอมติกระทําโดยการส่งหนังสือขอ
มติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ)มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและผ่านระบบข้ อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที)ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
วันที)ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ)มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน2 ผู้ถือหน่วยลงทุนที)มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ)ง
หนึ)งของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
2
สิทธิ ออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
อย่างไรก็ ดี ในกรณี การพิจารณาอนุมัติการเพิ)มเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
2
ทังนี
2 2 จํานวนผู้ถือหน่วย
ลงทุนที)มาประชุมดังกล่าวต้ องหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง) ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที)จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
2
นรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุมและต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
2
้ ถือหน่วยลงทุนที)เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื)อขอมติการเพิ)มทุนดังกล่าว ต้ องมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 2
ก. เพื)อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ)มเติม และ/หรื อ
ข. เพื)อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที)กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที)ดี และมีความพร้ อม
ที)จะใช้ หาผลประโยชน์
40. อื#นๆ
40.1 การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื)อกองทุนรวมจากบุคคลที)เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื)องมาจากการใช้
บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 2
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที)รับไว้ นนต้
ั 2 องเป็ นทรัพย์สินที)มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี)ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที)แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
2 อยครัง2 เกินความจําเป็ นเพื)อให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง) ให้ แก่กองทุนรวมที)อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ต้ องกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที)อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนรวมนันด้
2 วย
ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี)ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
40.2 การปฎิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที)ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ ใน
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี)ยวกับการรู้ จกั ลูกค้ า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื)อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี)ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ)งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการให้ ข้อมูล และ/
หรื อ จัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ เพื)อให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ทังนี
2 2 บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ มีสิทธิ ปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับ และ/หรื อ
ยกเลิกการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที)เห็นสมควร โดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า ในกรณีที)เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง) หรื อหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี 2
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ ความร่ วมมือในการให้ ข้อมูล และ/หรื อ จัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้ แก่บริ ษัท
จัดการ และ/หรื อ ผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ ตามที)บริ ษัทจัดการกําหนด หรื อให้ ข้อมูล และ/
หรื อ จัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดให้ แก่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการ ไม่
ครบถ้ วนเพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทังนี
2 2
ตามที)บริ ษัทจัดการกําหนด
(ข) บริ ษัทจัดการเห็นว่าการทําธุร กรรมของผู้ถื อหน่ว ยลงทุนอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทํา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรื อ ใช้ เป็ นช่องทางในการฟอกเงิน และ/
หรื อ ใช้ เป็ นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลีย) งกฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริ ษัทจัดการเห็นว่า การทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื)น หรื อความน่าเชื)อถือหรื อภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรื อชื)อเสียงของบริ ษัท
จัดการ
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ภาคผนวก ก: สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ภาคผนวก ข: รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้
สุทธิของอสังหาริมทรัพย์ตามสมมติฐาน

ภาคผนวก ค: รายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)

ภาคผนวก ง: ข้อมูลปัจจุบันของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิมเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน

ลักษณะของผู้เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเดิม
ผู้เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้านค้าพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือร้านค้าที่มีการเช่าพื้นที่ขนาด
ใหญ่ในโครงการอื่นๆ ของCPN
2. ผู้เช่าประเภทร้านค้า (Shop Tenants) คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่่ากว่า 1,000 ตารางเมตรซึ่งพื้นที่เช่ามีลักษณะเป็น
ห้องถาวร ได้แก่ ร้านจ่าหน่ายสินค้าและบริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่มและธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
3. ผู้เช่าทั่วไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าในอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารส่านักงาน
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า ได้แก่ สถานศึกษา (ภาษา/ศิลปะ/คอมพิวเตอร์/อื่นๆ) สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ
และสถานบริการเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น
4. ผู้เช่าประเภทอื่นๆ คือ ผู้เช่าพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่่ากว่า 1,000 ตารางเมตรที่อยู่บนพื้นที่
ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่เช่ามีลักษณะเป็นพื้นที่เปิด เช่น ร้านจ่าหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นบูธหรือรถเข็น ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นบูธหรือรถเข็น ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกมยอดเหรียญ เป็นต้น
5. พื้นที่ส่งเสริมการขาย คือ พื้นที่ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ส่าหรับจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์และการจัดรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยพื้นที่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ให้เช่า
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้

(1)

ประเภทผู้เช่า

พื้นที่
(ตารางเมตร)

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้านค้า
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
พื้นที่สง่ เสริมการขาย
รวมทั้งหมด
อัตราการเช่าพื้นที่(1) (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย(2) (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จ่านวนผูเ้ ช่าทัง้ หมด ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (1)
(ห้อง)

50,360
34,158
1,348
85,866

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น

1

7,311
1,442
94,619
98.4%
1,529
312

สัดส่วนพืน้ ที่
คิดเทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
58.6
39.8
1.6
100.0

(2)

อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ทา
สัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
จ่าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
ประเภทธุรกิจ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้า
38.4
สินค้าเพื่อความบันเทิง
10.0
อาหารและเครื่องดื่ม
10.0
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
15.4
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
6.0
ประเภทอื่นๆ
18.6
พื้นที่ว่าง
1.6
รวม
100.0
พื้นทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่ารายใหญ่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2(1) ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
พื้นที่
รายชื่อ
พื้นที่เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
27,000
31.4
2. โฮมเวิร์ค
7,765
9.1
3. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
5,175
6.0
4. ท็อปส์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต
4,961
5.8
5. เมเจอร์ โบวล์
2,665
3.1
6. ออฟฟิศ ดีโป
1,045
1.2
7. เอ็ม เค เรสโตรองต์
556
0.7
8. บานาน่า ไอที
527
0.6
9. สมอล์ล เวิลด์
442
0.5
10. เอไอเอส
425
0.5
รวมผู้เช่ารายใหญ่
50,561
58.9
รวมพื้นที่ให้เช่า
85,866
100.0
(1)

ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้นไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เช่าประมาณ 1,450 ตารางเมตร

2

ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใหญ่ดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 23 และ 20 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตามล่าดับ (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 32 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 11 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบก่าหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่เช่าที่
พื้นที่ให้เช่าทีส่ ัญญาเช่าครบ
สัญญาเช่าครบ
ปี
กาหนด
กาหนดคิดเทียบ
(ตารางเมตร)
พื้นที่ให้เช่ารวม
(ร้อยละ)
เม.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2556
15,626
18.2
พ.ศ. 2557
17,592
20.5
พ.ศ. 2558
10,682
12.4
พ.ศ. 2559
805
0.9
หลัง พ.ศ. 2559
32,516
37.9
(1)
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น
7,297
8.5
พื้นที่ว่าง
1,348
1.6
รวม
85,866
100.0
(1)

พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่่ากว่า 1 ปี

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่
(ตารางเมตร)

ประเภทผู้เช่า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้านค้า
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ

11,480
25,284
723
37,487
2,400
3

สัดส่วนพืน้ ที่
คิดเทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
30.6
67.5
1.9
100.0

พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด
อัตราการเช่าพื้นที่(1) (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย(2)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จ่านวนผูเ้ ช่าทัง้ หมด(1) (ราย)
(1)
(2)

1,262
41,149
98.1
1,455
224

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ทา
สัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่ าพื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3 จ่าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบพื้นที่เช่า
ประเภทธุรกิจ
รวม
(ร้อยละ)
สินค้าเพื่อความบันเทิง
25.2
อาหารและเครื่องดื่ม
17.2
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
25.6
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
9.0
ประเภทอื่นๆ
21.1
พื้นที่ว่าง
1.9
รวม
100.0
พื้นทีเ่ ช่าของผู้เช่ารายใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัช
ดา-พระราม 3(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
พื้นที่
รายชื่อ
พื้นที่เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
1. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
6,530
17.4
2. ฟิตเนส เฟิรส์ท
2,333
6.2
3. ไอที ซิตี้
1,026
2.8
4. อินเด็กซ์
750
2.0
5. โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
511
1.4
6. เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์
496
1.3
7. สลิมอัพ เซ็นเตอร์
451
1.2
8. โปรเฟล็กซ์
415
1.1
9. วัตสัน
344
0.9
4

พื้นที่
(ตารางเมตร)

รายชื่อ
10. เอไอเอส
รวมผู้เช่ารายใหญ่
รวมพื้นที่ให้เช่า
(1)

337
13,193
37,487

สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
0.9
35.2
100.0

ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้นไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เช่าประมาณ 1,592 ตารางเมตร

ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใหญ่ดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 27 และ 24 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตามล่าดับ (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2555 และ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 18 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 9 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบก่าหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่เช่าที่สัญญาเช่า
พื้นที่ให้เช่าทีส่ ัญญาเช่า
ครบกาหนดคิดเทียบพื้นที่ให้
ปี
ครบกาหนด
เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
เม.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2556
7,828
20.9
พ.ศ. 2557
7,223
19.3
พ.ศ. 2558
9,570
25.5
พ.ศ. 2559
1,744
4.6
หลัง พ.ศ. 2559
6,731
18.0
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(1)
3,668
9.8
พื้นที่ว่าง
723
1.9
รวม
37,487
100.0
(1)

พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่่ากว่า 1 ปี

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ก. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้

5

พื้นที่
(ตารางเมตร)

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

สัดส่วนพืน้ ที่
คิดเทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
21.3
77.5
1.2
100.0

4,635
16,828
267
21,730

3,020
1,650
26,400
98.8
2,097
113

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ทา
สัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่ าพื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
จ่าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบพื้นที่ให้เช่ารวม
ประเภทธุรกิจ
โดยประมาณ
(ร้อยละ)
อาหารและเครื่องดื่ม
26.0
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
35.2
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
10.6
ประเภทอื่นๆ
27.0
พื้นที่ว่าง
1.2
รวม
100.0
พื้นทีเ่ ช่าของผู้เช่ารายใหญ่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (1) ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

6

ผู้เช่ารายใหญ่

พื้นที่
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

1. ฟิตเนส เฟิรส์ท
2. เอไอเอส
3. เคเอฟซี
4. ลาคอส
5. ฟูจิ
6. แมคโดนัล
7. บาร์บีคิว พลาซา
8. เอฟ แฟชั่น
9. วุฒิศักดิ์ คลินิก
10. ธนาคารกสิกรไทย
รวมผู้เช่ารายใหญ่
รวมพื้นที่ให้เช่า
(1)

2,975
392
380
347
343
311
307
299
298
288
5,940
21,730

สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวม
โดยประมาณ
(ร้อยละ)
13.7
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.2
27.3
100.0

ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้นไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เช่าประมาณ 1,660 ตารางเมตร

ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใหญ่ดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้ประมาณร้อยละ 10 และ 10 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตามล่าดับ (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้คา่ เช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง
3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 14 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 2 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบก่าหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่ให้เช่าทีค่ รบ
พื้นที่ให้เช่าทีค่ รบกาหนด
กาหนดอายุสัญญาเช่าคิด
ปี
อายุสัญญาเช่าโดยประมาณ
เทียบ
(ตารางเมตร)
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
เม.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2556
4,351
20.0
พ.ศ. 2557
8,928
41.1
พ.ศ. 2558
7,810
36.0
พ.ศ. 2559
7

ปี

หลังปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(1)
พื้นที่ว่าง
รวม

พื้นที่ให้เช่าทีค่ รบกาหนด
อายุสัญญาเช่าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
374
267
21,730

สัดส่วนพืน้ ที่ให้เช่าทีค่ รบ
กาหนดอายุสัญญาเช่าคิด
เทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
1.7
1.2
100.0

(1) พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่่ากว่า 1 ปี

ข. อาคารส่านักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่โดยประมาณ (ตารางเมตร)
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
ประเภทผู้เช่า
พื้นทีให้เช่ารวม
ทาวเวอร์
ทาวเวอร์
รวม
โดยประมาณ (ร้อยละ)
เอ
บี
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าทั่วไป
22,061
10,690
32,751
97.0
พื้นที่ว่าง
365
644
1,009
3.0
รวมพื้นที่ให้เช่า
22,426
11,334
33,760
100.0
(1)
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
98.4
94.3
97.0
(2)
อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย
431
405
422
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จ่านวนผูเ้ ช่าทัง้ หมด(1) (ราย)
55
43
98
(1)
(2)

เฉพาะผู้เช่าพื้นที่ทั่วไปในอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภททั่วไปเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ทาสัญญา
เช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีอายุสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า
และอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า จ่าแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบพื้นที่ให้เช่า
ประเภทธุรกิจ
รวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
สถาบันภาษา ศิลปะ กวดวิชา และอื่นๆ
33.6
สถาบันการเงิน (สาขาธนาคารและห้องค้าหลักทรัพย์)
15.3
หน่วยงานราชการ
8.4
8

ประเภทธุรกิจ
สถานสุขภาพ และความงาม
สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร และ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่านักงานของเซ็นทรัลพัฒนา
ประเภทอื่นๆ
พื้นที่ว่าง
รวม

สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบพื้นที่ให้เช่า
รวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
15.8
6.1
3.4
14.4
3.0
100.0

พื้นทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่ารายใหญ่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคาร
ส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
สัดส่วนพืน้ ที่คดิ
พื้นที่
ทาวเวอร์
เทียบ
โดยประมาณ
ผู้เช่ารายใหญ่
พื้นที่ให้เช่ารวม
(ตาราง
โดยประมาณ
เมตร)
(ร้อยละ)
1. เซ็นทรัลพัฒนา
เอ/บี
2,968
8.8
2. ส่านักงานสรรพากรพื้นที่
เอ
2,820
8.4
กรุงเทพมหานคร
3. ธนาคารกรุงไทย
เอ
1,302
3.9
4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ่ากัด
เอ
1,021
3.0
5. อินฟินิตี้ เมโลดี้
บี
782
2.3
6. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ่ากัด
เอ
714
2.1
7. จันทร์ มาสสาท แอนด์ สปา
บี
645
1.9
8. บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จ่ากัด
เอ
625
1.8
9. รร.สอนดนตรีเอื้อมอารีย์
เอ
625
1.8
10. สลิมเมอร์ เวิลด์
เอ
562
1.7
รวมผู้เช่ารายใหญ่
12,064
35.7
รวมพื้นที่ให้เช่า
33,760
100.0
ในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใหญ่ดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 34 และ 32 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่น
เกล้า และอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน ตามล่าดับ (อ้างอิงตามข้อมูล
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556)
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ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 9 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 9 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบก่าหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมลงทุนในอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า และอาคารส่านักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ บี ปิ่นเกล้า ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2556
สัดส่วนพืน้ ที่ให้เช่าทีค่ รบ
พื้นที่ให้เช่าทีค่ รบกาหนด
กาหนดอายุสัญญาเช่าคิด
ปี
อายุสัญญาเช่าโดยประมาณ
เทียบพืน้ ที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)
โดยประมาณ
(ร้อยละ)
เม.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2556
9,143
27.1
พ.ศ. 2557
6,728
19.9
พ.ศ. 2558
13,079
38.7
พ.ศ. 2559
3,801
11.3
หลังปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(1)
พื้นที่ว่าง
1,009
3.0
รวม
33,760
100.0
(1)

พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าทีม่ ีสัญญาเช่าต่่ากว่า 1 ปี
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ภาคผนวก จ: รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม

รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
บริษัทจัดการได้ทาการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้า จานวน 2 โครงการ คือ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 2
(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจเส้นใหม่ คือ ถนนพระรามที่ 2 ถนนหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้เป็น
แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของกรุงเทพฯ เพรียบพร้อมด้วยการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ถูกจัด
วางอย่างเป็นระบบ และจะอยู่ใกล้บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าตามแผนการศึกษาการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบ
รางในกรุงเทพฯ (ที่มา: สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) เป็นคอมเพล็กซ์ครบวงจรขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
ร้านค้าปลีกกว่า 400 ร้าน
(1.1) ที่ตั้งโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ถนนพระรามที่ 2 เป็นถนนสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในย่านพักอาศัย และโรงงาน
อุตสาหกรรมจานวนมาก กลุ่มประชากรเป้าหมายสามารถเดินทางสู่ศูนย์การค้า โดยใช้เส้นทางต่างๆ ดังนี้
จากพระประแดง - สมุทรปราการ โดยถนนสุขสวัสดิ์
จากถนนเพชรเกษม โดยถนนวงแหวนรอบนอก
จากบางโคล่ โดยทางด่วนขั้นที่ 1
จากสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม โดยถนนพระรามที่ 2
จากถนนเอกชัย โดยถนนบางขุนเทียน
(1.2) ลักษณะอาคาร ระบบวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบไปด้วยอาคารสูง 5 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน และอาคารจอดรถ 2 อาคาร ตั้งอยู่
บนที่ดินประมาณ 96 ไร่ พื้นที่ใช้สอยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณศูนย์การค้า
พื้นที่ส่วนกลาง ถนนบริเวณโดยรอบศูนย์ สวนพักผ่อน ปัจจุบันดาเนินการบริหารศูนย์การค้าโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จากัด โดยสร้างเสร็จและเปิดดาเนินการเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มีพื้นที่ใช้สอย ทั้งสิ้น 272,185 ตารางเมตร มี
รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

พื้นที่ (ตารางเมตร)

1. พื้นที่ศูนย์การค้า แบ่งเป็น
พื้นที่ให้เช่า

98,519

พื้นที่ส่วนกลาง

39,119

พื้นที่ส่วนให้บริการ

20,668

2. พื้นที่จอดรถ
อาคารจอดรถ อาคาร 1

107,845

ที่จอดรถภายนอกอาคาร

6,034

(จอดรถยนต์ได้ 3,119 คัน)
รวมพื้นที่ใช้สอย

272,185

ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ลิฟท์จานวน 20 ชุด โดยแบ่งเป็นลิฟท์สาหรับโดยสาร 12 ชุด และลิฟท์สาหรับขนของ
8 ชุด บันไดเลื่อน 40 ชุด พร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอร์ในอาคาร
(1.3) รูปแบบการบริหารงาน
ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า ดูแลธุรกิจศูนย์อาหาร
ภายในศูนย์การค้า และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและบริการทั่วไป ได้ แก่ บริการรักษาความปลอดภัย และ
บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด มีบุคลากร ณ ธันวาคม พ.ศ.
2547 จานวน 152 คน
(1.4) ลักษณะของร้านค้าผู้เช่า (Tenant Profile)
ลักษณะของร้านค้าผู้เช่าแบ่งตามประเภทของผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประกอบด้วย
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(ก) ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือร้านค้าที่มีการเช่าพื้นที่
ขนาดใหญ่ในโครงการอื่นๆ ของCPN ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โฮมเวิร์ค (ร้านจาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ตกแต่ง) โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เมเจอร์โบว์ล และออฟฟิศ ดีโป เป็นต้น
(ข) ผู้เช่ารายย่อย (Retail Tenants) คือ ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร ได้แก่ ร้านจาหน่ายสินค้าและ
บริการต่างๆ ร้านค้าในพื้นที่ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่น (XY Arena) ร้านค้าในศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์มือถือ (ECenter) ร้านค้าในศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นทันสมัย (Z4O) Kiosk Cart ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ธนาคารพาณิชย์
และตู้เกมหยอดเหรียญ เป็นต้น
(ค) พื้นที่ เอนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ได้แ ก่ พื้น ที่ที่ใ ห้เ ช่า สาหรับ การจั ดคอนเสิร์ ต และถ่า ยท ารายการ
(Production House) เป็นต้น
(ง) พื้นที่ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) คือ พื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) ที่ให้เช่าสาหรับจัดงานแสดงสินค้า
นิทรรศการ และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์ เป็นต้น โดยพื้นที่ในส่วนนี้เป็นส่วนเพิ่มเติ มจากพื้นที่
ให้เช่า (Leasable Area)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 99.5 ของพื้นที่
ให้เช่าที่ไม่รวมพื้นที่ส่งเสริมการขายและมีจานวนผู้เช่าทั้งหมด 420 ราย โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่โดยรวม ดังนี้
รายละเอียดผู้เช่า แบ่งตามประเภทของผู้เช่า
ประเภทผู้เช่า

พื้นที่
(ตารางเมตร)

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่ารายย่อย
พื้นที่เอนกประสงค์
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า (ก)
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด

49,316
45,563
3,185
455
98,519

สัดส่วนพืน้ ที่คดิ เทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
50.1
46.2
3.2
0.5
100.0
99.5

1,180
99,699

หมายเหตุ: (ก) ไม่นับรวมพื้นที่ Shophouse และ Central Park
ผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่
รายชื่อ
พื้นที่เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
27,000
27.4
3

โฮมเวิร์ค
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
เมเจอร์ โบว์ล
ออฟฟิศ ดีโป
รวมผู้เช่าหลัก
รวมพื้นที่ให้เช่า (ก)

7,765
5,652
4,961
2,893
1,045
49,316
98,519

7.9
5.8
5.0
2.9
1.1
50.1
100.0

หมายเหตุ: (ก) ไม่นับรวมพื้นที่ Shophouse และ Central Park
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
(1.5) สถานภาพและอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) 3 ปี ย้อนหลังของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2545
2546
2547
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (ล้านบาท)
52.27 684.28 727.34
จานวนผู้เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม (ก) (ห้อง)
417
420
420
พื้นที่เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม
97,117 98,117 98,519
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ณ 31 ธันวาคม
97.4%
97.4%
99.5%
ค่าเช่าเฉลี่ย (ข) (บาท/ตารางเมตร)
789
814
825
จานวนผู้เช่าที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี (ค)
พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี (ค) (ตารางเมตร)
หมายเหตุ:
(ก) ไม่รวมผู้เช่าในพื้นที่ Shophouse, Central Park, ผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, Z4O, ศูนย์อาหาร, พื้นที่อเนกประสงค์,
พื้นที่ส่งเสริมการขาย, Canteen, ATM และตู้หยอดเหรียญ
(ข) เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่ารายย่อยทุกประเภท ยกเว้น Cart, Kiosk และผู้เช่าสัญญาเช่า ระยะยาว
(ค) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เริ่มเปิดดาเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 จึงไม่มีผู้เช่าที่ มีระยะเวลา
การเช่าตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ที่หมดอายุสัญญาในปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2547
(1.6) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 ปัจจุบันเป็นศูนย์การค้าปลีกและความบันเทิงที่ให้บริการอย่างครบครันเแห่งหนึ่งของกรุงเทพตอนใต้ แหล่งที่อยู่
อาศัยใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยภายในโครงการประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ท็อปส์
ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่น (Junction
X) ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นทันสมัย (Z4O) ศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์มือถือ (E-center) และร้านค้าปลีกทั้ง
แฟชั่นและร้านอาหาร จานวนกว่า 400 ร้านค้า
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 มีแหล่งสันทนาการของครอบครัวประกอบไปด้วย สวนพักผ่อนขนาดประมาณ 37 ไร่ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้า และประชาชนในย่านกรุงเทพตอนใต้ รวมทั้งเป็นที่จัดกิจกรรมบันเทิง ลาน
กีฬาตลอดจนงานเทศกาลประจาปี ต่างๆ ซึ่ง เป็น ส่วนหนึ่งที่ จะดึง ดูดผู้ บริโภคให้ เข้า มาใช้บริก ารภายใน
ศูนย์การค้าได้
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(2) รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที่กองทุนรวมจะเช่า
กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิการเช่า
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วนพร้อมอาคารจอดรถ (“ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2”)
รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวม (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568)
จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินจานวนประมาณ 53 ไร่ โดยมีรายละเอียดที่ดินที่กองทุนรวมจะเช่าช่วง ดังนี้
โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน
หน้า
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เนื้อที่
สารวจ
(ไร่-งาน-ตาราง
วา)
4313
122
923
แสมดา (บางบอน)
บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
16-3-90.5
4314
78
920
แสมดา (บางบอน)
บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
27-1-24.5
85312
53
37871
แสมดา (บางบอน)
บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
3-0-47.2
49534
125
20872
แสมดา (บางบอน)
บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
6-0-76.2
(2.2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วนซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เลขที่
128 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดา (บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พร้อมอาคารจอดรถ ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นอาคาร
ศูนย์การค้า พื้นที่จอดรถ และพื้นที่บริการ คิดเป็นพื้นที่ที่ให้เช่าแก่กองทุนรวม ประมาณ 251,182 ตารางเมตร รวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ดังกล่าว
โดยสิทธิการเช่าเฉพาะในส่วนของอาคารและพื้นที่จอดรถยนต์เนื้อที่ประมาณ 98,800 ตารางเมตรนั้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ดาเนินการให้
กองทุนรวมได้สิทธิการใช้พื้นที่จอดรถยนต์ เพื่อให้กองทุนรวมสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่จอดรถยนต์ดังกล่าวเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้
ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่รวมถึง
(ก) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จากัดได้ให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยที่ได้มีการชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว เป็น
พื้นที่ประมาณ 5,937 ตารางเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.32 ของพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ (พืน้ ที่ปล่อยเช่าหมายถึงพื้นที่ให้
เช่า (Leasable area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง(common area)) ของศูนย์การค้า
(ข) พื้นที่จอดรถบริเวณชั้น G ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (Parking Star) ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ
15,066 ตารางเมตร
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ลักษณะของร้านค้าผู้เช่าแบ่งตามประเภทของผู้เช่า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ซึ่งประกอบด้วยผู้เช่าตามรายละเอียด ลักษณะของร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมเช่ามีอัตราการเช่าพื้นที่
เฉลี่ยร้อยละ 99.5 โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้
รายละเอียดผู้เช่า แบ่งตามประเภทของผู้เช่า

พื้นที่
(ตารางเมตร)

ประเภทผู้เช่า

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่ารายย่อย
พื้นที่เอนกประสงค์
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด
อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย (ก)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จานวนผูเ้ ช่าทัง้ หมด ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ข)
(ห้อง)

49,316
39,626
3,185
455
92,582

สัดส่วนพื้นที่คิด
เทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
53.3
42.8
3.4
0.5
100.0
99.5

1,180
93,762
825
382

หมายเหตุ:
(ก)
เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่ารายย่อยทุกประเภท ยกเว้น Cart และ Kiosk
(ข)
ไม่รวมผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, Z4O, ศูนย์อาหาร, พื้นที่อเนกประสงค์, พื้นที่ส่งเสริมการขาย, Canteen, ATM และ
ตู้หยอดเหรียญ
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าพื้นที่เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
ประเภทธุรกิจ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้า (Department Store)
29.2
สินค้าเพื่อความบันเทิง (Entertainment)
10.4
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ประเภทธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม (Fashion, Health and Beauty)
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง (Electronics and Furnishing)
ประเภทอื่นๆ (Others)
พื้นที่ว่าง (Vacant)
รวม

สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
15.4
15.7
7.6
21.2
0.5
100.0

พื้นที่ของผู้เช่าหลักเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่
รายชื่อ
พื้นที่เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
27,000
29.2
โฮมเวิร์ค
7,765
8.4
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
5,652
6.1
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
4,961
5.4
เมเจอร์ โบว์ล
2,893
3.1
ออฟฟิศ ดีโป
1,045
1.1
รวมผู้เช่าหลัก
49,316
53.3
รวมพื้นที่ให้เช่า
92,582
100.0
ในปี พ.ศ. 2547 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่าหลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 12 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สัดส่วนพื้นที่เช่าที่
พื้นที่ให้เช่าที่สัญญาเช่าครบ
สัญญาเช่าครบ
ปี
กาหนด
กาหนดคิดเทียบพื้นที่
(ตารางเมตร)
ให้เช่ารวม
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(ร้อยละ)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
หลัง พ.ศ. 2551
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น (ก)
พื้นที่ว่าง
รวม

26,226
3,737
4,162
49,316
8,686
455
92,582

28.3
4.0
4.5
53.3
9.4
0.5
100.0

หมายเหตุ: (ก) พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ ผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, Z4O, ศูนย์อาหาร, พื้นที่อเนกประสงค์, Canteen,
ATM และตู้หยอดเหรียญ เนื่องจากพื้นที่เช่าดังกล่าวไม่ได้เป็นห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะ
สั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เช่น สัญญารายวัน รายเดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ในอดีตผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถ
จัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
โครงการตั้งอยู่บนทาเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนสาธุประดิษฐ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ (สาทร สี
ลม) และเป็นที่ตั้งของเขตชุมชนที่พักอาศัย และจะอยู่ใกล้บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าตามแผนการศึกษาการขยายโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพฯ (ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)
(1.1) ที่ตั้งโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 ตั้งอยู่เลขที่ 79 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ซึ่งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก
(1.2) ลักษณะอาคาร ระบบวิศวกรรม และระบบสาธารณูปโภค
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 เป็นอาคารสูง 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดินจานวน 3 ชั้น และอาคารจอดรถ ตั้งอยู่
บนที่ดินประมาณ 12 ไร่ ตัวอาคารประกอบด้วย พื้นที่บริเวณศูนย์การค้า (ไม่รวมถึงอาคารส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล) พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ ถนนบริเวณ
โดยรอบศูนย์ โดยมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด เป็นผู้ดาเนินการบริหารศูนย์การค้า ซึ่งสร้างเสร็จและเปิด
ดาเนินการเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2540 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 187,958
ตารางเมตร ปรากฏรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
พื้นที่ (ตารางเมตร)
1. พื้นที่ศูนย์การค้า แบ่งเป็น
พื้นที่ให้เช่า
56,620
พื้นที่ส่วนกลาง
27,563
พื้นที่ส่วนให้บริการ
13,589
2. อาคารจอดรถ (จอดรถยนต์ ไ ด้
90,186
2,336 คัน)
รวมพื้นที่ใช้สอย
187,958
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ลิฟท์จานวน 9 ชุด โดยเป็นลิฟท์สาหรับโดยสาร 7 ชุด และลิฟท์สาหรับขนของ 2 ชุด
บันไดเลื่อน 42 ชุด พร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสปริงเกอร์ในตัวอาคาร
(1.3) รูปแบบการบริหารงาน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 (ไม่รวมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล) มีการบริหารและจัดการโดยบริษัทเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60.53 ของจานวน
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หุ้นทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ยังมีบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่ติดตั้งและใช้งาน
ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 รวมทั้งเป็นผู้ดูแลธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้า
ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โครงการเซ็ น ทรั ลพลาซา รั ช ดา - พระราม 3 ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ โดยกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจไทย 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จากัด
โดยมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนคิดเป็นประมาณร้อยละ 20.18 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด เป็นผู้เช่าเพื่อดาเนินการจัดหา
ผลประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าแก่ผู้เช่ารายย่อย
(1.4) ลักษณะของร้านค้าผู้เช่า
ร้านค้าผู้เช่าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ประกอบด้วย
(ก) ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไปหรือร้านค้าที่มีการเช่าพื้นที่
ขนาดใหญ่ในโครงการอื่นๆ ของCPN ได้แก่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์โบว์ล ฟิตเนส เฟิรส์ ท อินเด็กซ์
เฟอร์นิเจอร์ และไอที ซิตี้ เป็นต้น
(ข) ผู้เช่ารายย่อย (Retail Tenants) คือ ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร ได้แก่ ร้านจาหน่ายสินค้าและ
บริการต่างๆ ร้านค้าในพื้นที่ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่น (XY Arena) ร้านค้าในแหล่งรวมความรู้และการศึกษาด้ านต่างๆ
(Education Zone) ร้านค้าในศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์มือถือ (E-Center) Cart ธนาคารพาณิชย์ ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มต่างๆ ร้านจาหน่ายอาหารซื้อกลับบ้าน (Take Home) และ ตู้เกมหยอดเหรียญ เป็นต้น
(ค) พื้นที่ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) คือ พื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) ที่ให้เช่าสาหรับจัดงานแสดงสินค้า
นิทรรศการ และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงรถยนต์ เป็นต้น โดยพื้นที่ในส่วนนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากพื้นที่
ให้เช่า (Leasable Area)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 97.8 มี
จานวนผู้เช่าทั้งหมด 422 ราย โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่โดยรวม ดังนี้
รายละเอียดผู้เช่า แยกตามประเภทของผู้เช่า
ประเภทผู้เช่า

พื้นที่
(ตารางเมตร)

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่ารายย่อย
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

14,049
41,337
1,233
56,619
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สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
24.8
73.0
2.2
100.0
97.8

พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด

1,533
58,152

ผู้เช่าหลักของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
พื้นที่
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
รายชื่อ
(ตาราง
พื้นที่เช่ารวม
เมตร)
(ร้อยละ)
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
6,530
11.5
เมเจอร์ โบว์ล
3,399
6.0
ฟิตเนส เฟิรส์ท
1,894
3.4
อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์
1,200
2.1
ไอที ซิตี้
1,026
1.8
รวมผู้เช่าหลัก
14,049
24.8
รวมพื้นที่ให้เช่า
56,619
100.0
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
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(1.5) สถานภาพและอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) 3 ปี ย้อนหลังของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม
3
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (ล้านบาท)
557.56
578.94
622.30
จานวนผู้เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม(ก)
422
428
422
(ห้อง)
พื้นที่เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม
54,971
56,186
56,619
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ณ
92.4%
96.7%
97.8%
31 ธันวาคม
ค่าเช่าเฉลี่ย(ข) (บาท/ตารางเมตร)
868
857(ค)
865
จานวนผู้เ ช่า ที่ห มดอายุสัญญาในแต่
90
161
141
(ง)
ละปี (ห้อง)
พื้ น ที่ ที่ ห มดอายุ สั ญ ญาในแต่ ล ะปี (จ)
4,115
12,284
7,743
(ตารางเมตร)
หมายเหตุ:
(ก), (ง) และ (จ) ไม่รวมผู้เช่าชั่วคราว, ศูนย์อาหาร, Kiosk, Cart, พื้นที่ส่งเสริมการขาย, ATM และตู้หยอดเหรียญ
(ข)เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่ารายย่อยทุกประเภท ยกเว้น Cart, Kiosk และผู้เช่าสัญญาเช่าระยะยาว
(ค) อัตราค่าเช่าเฉลี่ยลดลงเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ให้เช่าในส่วนใหม่ของศูนย์การค้า เช่น พื้นทีชั้นสูงๆ ซึ่งมีค่ าเช่าเฉลี่ย
ต่ากว่าพื้นทีชั้นต่ากว่า
(1.6) จุดเด่นของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
 เป็นศูนย์การค้าปลีกและความบันเทิงที่ให้บริการอย่างครบครัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วย ที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียม และอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจ ทั้งสาทรและสีลม โดยภายในโครงการประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลและท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด) โรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร้านค้าปลีกทั้งแฟชั่นและร้านอาหาร จานวนกว่า 400 ร้านค้า
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(2) รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที่กองทุนรวมจะเช่า
กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และพื้นที่จอดรถภายใน
อาคาร จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวม โดย
กองทุนรวมมีสิทธิ ที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราวๆ ละ 30 ปี โดยกองทุนรวมได้ชาระค่าเช่าและเงินมัดจาตาม
เงื่ อ นไขแห่ ง สั ญ ญาเช่ า ครั้ ง เดี ย วเต็ ม จ านวน นอกจากนี้ ก องทุ น รวมจะซื้ อ และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 จากบริษัท
เซ็นทรัล เรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) รายละเอีย ดของที่ ดิ น จ านวนประมาณ 12 ไร่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของอาคารศู น ย์ การค้ า เซ็ น ทรั ลพระราม 3 โดยมี
รายละเอียดที่ดินที่กองทุนรวมจะเช่า ดังนี้
เนื้อที่
โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสารวจ
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
(ไร่-งานตารางวา)
53132
379
8534
ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ
12-0-83.4
53133
380
8534
ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ
0-1-61.2
หมายเหตุ:
1.อาคารศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ช ดา-พระราม 3 ที่ ก องทุ น รวมเช่ า นี้ ไ ม่ ร วมถึ ง อาคารส่ ว นที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด ซึ่งได้ให้ บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด เช่าแล้ว
2. กองทุนรวมตกลงให้สิทธิ์แก่บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด ในการใช้ทางผ่านเข้าออก ที่จอดรถ รวมทั้งใช้
ประโยชน์ในที่จอดรถยนต์ร่วมกันกับกองทุนรวม
(2.2) รายละเอียดของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 บางส่วนซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น เลขที่
79, 79/1-79/2, 79/4‟ 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็น
อาคารศูนย์การค้า พื้นที่จอดรถ และพื้นที่บริการ คิดเป็นพื้นที่ที่ให้เช่าแก่กองทุนรวม ประมาณ 169,700 ตารางเมตร
ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่รวมถึงสิทธิการ
เช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด
ได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าผู้เช่ารายย่อยที่ได้มีการชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว และ
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พื้นที่ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัดเช่าจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 18,217 ตารางเมตร
คิดเป็นประมาณร้อยละ 21.65 ของพื้นที่ปล่อยเช่าได้1 ของศูนย์การค้า
(2.3) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (โดยการซื้อและ/หรือรับโอน) ซึ่งเป็นงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์
ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม ที่ติดตั้งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัชดาพระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จากัด
ลักษณะของร้านค้าผู้เช่าแบ่งตามประเภทของผู้เช่า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิก ารเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ประกอบด้วย ผู้เช่าตามราย ละเอียดข้อ (1.4) (ลักษณะของร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 96.8 โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้
รายละเอียดผู้เช่า แยกตามประเภทของผู้เช่า
ประเภทผู้เช่า

พื้นที่
(ตารางเมตร)

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่ารายย่อย
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด
อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย(ก)
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จานวนผู้เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 (ข) (ห้อง)

10,649
26,520
1,233
38,402

สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
27.7
69.1
3.2
100.0
96.8

1,533
39,935
913
326

หมายเหตุ:
(ก)
เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่ารายย่อยทุกประเภท ยกเว้น Cart และ Kiosk
(ข)
ไม่รวมผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, พื้นที่ส่งเสริมการขาย, ATM และตู้หยอดเหรียญ

1

พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ หมายถึงพื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area)
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบพื้นที่เช่ารวม
ประเภทธุรกิจ
(ร้อยละ)
สินค้าเพื่อความบันเทิง (Entertainment)
19.5
อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
12.6
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม (Fashion, Health and Beauty)
35.3
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง (Electronics and Furnishing)
20.5
ประเภทอื่นๆ (Others)
8.9
พื้นที่ว่าง (Vacant)
3.2
รวม
100.0
พื้นที่ของผู้เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
รัชดา - พระราม 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่
รายชื่อ
พื้นที่เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
6,530
17.0
ฟิตเนส เฟิรส์ท
1,894
4.9
อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์
1,200
3.1
ไอที ซิตี้
1,025
2.7
รวมผู้เช่าหลัก
10,649
27.7
รวมพื้นที่ให้เช่า
38,402
100.0
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่าหลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของ
อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 7 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
พื้นที่ให้เช่าที่สัญญาเช่าครบ
สัดส่วนพื้นที่เช่าที่สัญญาเช่าครบ
ปี
กาหนด
กาหนดคิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2548
8,077
21.0
พ.ศ. 2549
12,040
31.4
16

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
หลัง พ.ศ. 2551
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น (ก)
พื้นที่ว่าง
รวม

7,973
6,530
2,549
1,233
38,402

20.8
17.0
6.6
3.2
100.0

หมายเหตุ:
(ก)
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ ผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, ATM และตู้หยอดเหรียญ เนื่องจากพื้นที่เช่าดังกล่าวไม่ได้เป็น
ห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) เช่น สัญญารายวัน รายเดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
นอกจากนี้ ในอดีตผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ส่วนใหญ่
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การเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 1
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการเช่าและเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้า และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม โดยจานวนเงินที่ กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
กาหนดจากจานวนเงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมที่ได้จากการออก และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นจานวนไม่เกิน
4,849,000,000.00 บาท (หรือเป็นจานวนไม่เกิน 546,600,000 หน่วย) และจานวนเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศในจานวน 1,000,000,000.00 บาท2 หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมภาย
หลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ถ้ามี) หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มเงินทุนและการลงทุนเพิ่มเติม
ในอสังหาริมทรัพย์
โดยบริษัทจัดการจะกาหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นราคาเดียว ซึ่งสะท้อนมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้
ลงทุน และจะทาการออกและเสนอขายเพิ่มเติมและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิม และ/หรือบุคคลในวงจากัด และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ ราคาอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมจานวน 5,680,000,000.00 บาท3
(ราคาไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่าสุดเกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้
ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ซึ่งประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้าเป็นมูลค่า 5,413,000,000.00 บาท) โดยกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
(1) ข้อมูลทั่วไปของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

2

ตามมติคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ได้กาหนดให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จานวน 1,000,000,000 บาท

3

ตามมติคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้กาหนดให้กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า ในจานวน 5,680,000,000 บาท
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี ซึ่ง
เป็นถนนสายหลักด้านตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิน่ เกล้า และอาคารห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ซึ่งอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน) ส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมธุรกิจไทย 3 ซึ่งบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่น
เกล้า จากัด ได้ทาการขายฝากอาคารดังกล่าวไว้
ทั้งนี้ อสังหาริ มทรัพย์ ที่ก องทุ นรวมจะพิ จารณาลงทุน ในโครงการเซ็น ทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า จะประกอบด้วยอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงาน (ดังรายละเอียดในหัวข้อ (2.1) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนเพิ่มเติม) ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลทั่วไปของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า ที่จะกล่าวต่อไปจะไม่รวมถึงส่วนอาคารห้างสรรพสินค้า
(1.1) ที่ตั้งโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่เลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
(1.2) ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า สูง 26 ชั้น และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า สูง 18 ชั้น
รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 25 ไร่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดดาเนินงานเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยโครงการมีพื้นที่ใช้สอยจานวนรวมประมาณ 293,484 ตารางเมตร
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบ
โทรศัพท์ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น โดยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า มีลิฟท์สาหรับโดยสาร 20 ชุด ลิฟท์
สาหรับขนส่ง 2 ชุด และบันไดเลื่อน 36 ชุด
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(1.3) รูปแบบการบริหารงาน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อาคาร
สานักงาน และพื้นที่จอดรถยนต์ ได้ขายฝากอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อาคารสานักงาน และพื้นที่จอด
รถยนต์ดังกล่าว มีกาหนด 10 ปี รวมถึงให้เช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อาคาร
สานักงาน และพื้นที่จอดรถยนต์ (ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดี
พาทเมนท์สโตร์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว) ให้แก่กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2544 นอกจากนี้ กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 ได้เช่างานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เป็นระยะเวลา 10 ปี จากบริษั ท เซ็นทรัลเรี ยลตี้ เซอร์วิส จากัด ซึ่ง เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากั ด
(มหาชน) โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จากัด ทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ก็ต่อ เมื่อบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งจากกองทุนรวมให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสาหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมใน
ครั้งนี้ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการใดๆ เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวพร้อมสา หรับการ
ลงทุนโดยกองทุนรวมแล้ว ซึ่งรวมถึงการไถ่ถอนการขายฝากอาคารศูนย์การค้า และอาคารสานักงานที่ตั้งอยู่ภายใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า คืนจากกองทุนรวมธุรกิจไทย 2 และยกเลิกสัญญาใดๆ ที่มีกับกองทุนรวมธุรกิจไทย 2
เพื่อให้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) รับคืนอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าจากกองทุนรวม
ธุรกิจไทย 2 ซึ่งภายหลังจากการดาเนินการยกเลิกสัญญาใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามีกับกองทุนรวมธุรกิจไทย 2 แล้ว จะมีผล
ให้ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น เกล้า อาคารสานักงาน
และพื้นที่จอดรถยนต์ และเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารสานักงานและพื้นที่จอด
รถยนต์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะได้รับโอนงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าจากบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จากัด เพื่อให้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) สามารถนางานระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวให้เช่าแก่กองทุนรวมได้
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(1.4) สถานภาพและอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) 3 ปีย้อนหลัง
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (ล้านบาท)
980
988
พื้นที่เช่าทั้งหมด (ตร.ม.)
57,843
58,223
อัตราการเช่าพื้นที่ ณ (ร้อยละ)
97.8
90.9
จานวนผู้เช่าทั้งหมด (ก)
301
288
(ข)
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
1,406
1,491
จานวนผู้เช่าที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี (ราย)
138
116

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
1,026
516
59,093
56,872(ค)
98.1
98.6
277
243
1,598
1,672
60
19

(ก)

พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี (ตร.ม.) (ก)

12,641

8,946

14,031

2,896

หมายเหตุ:
(ก)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าไม่รวม Cart, ATM, Kiosk, ตู้หยอดเหรียญ
(ข)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงผู้
เช่าที่ทาสัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า และผู้เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
(ค)
นอกเหนือจากพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ชั้น
5 ซึ่งจะมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2552
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อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (ล้านบาท)
พื้นที่เช่าทั้งหมด (ตร.ม.) ณ
อัตราการเช่าพื้นที่ ณ (ร้อยละ)
จานวนผู้เช่าทั้งหมด ณ (ราย) (ก)
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน) (ข)
จานวนผู้เช่าที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี (ราย) (ก)
พื้นที่ที่หมดอายุสัญญาในแต่ละปี (ตร.ม.) (ก)

พ.ศ.
2549
129
33,895
81.4
77
272
18
7,583

31 ธันวาคม
พ.ศ.
พ.ศ.
2550
2551
147
154
33,895
33,762
85.7
87.5
79
88
294
310
25
15
11,441
4,968

30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ทาวเวอร์ ทาวเวอร์
รวม
A
B
52
23
75
22,427
11,335
33,762
84.7
87.5
85.7
45
38
83
323
300
315
1
10
11
503
2,039
2,542

หมายเหตุ:
(ก)

เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าทั่วไปเท่านั้น

(ข)

อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าหลักและผู้เช่าทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงผู้เช่า
ที่ทาสัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า

(2) รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
(2.1) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
กองทุนรวมจะพิจารณาลงทุนโดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร และอาคารสานักงาน จานวน 2
อาคาร (ทั้งอาคาร) รวมทั้งที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและพื้นที่อาคาร
สานักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน) (2) เช่า และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ (3) เช่าช่วงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า อาคารสานักงาน ที่จอดรถยนต์ รวมถึงถนนรอบ
โครงการและทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าดังกล่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) โดยทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะลงทุนตาม (1) - (3) ดังกล่าวรวมเรียกว่า (“อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ”) โดยกองทุนรวม
จะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน
6,495.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(2.1.1) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อาคารสานักงาน พื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวเนื่อง
กองทุนรวมจะเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน) จานวน 1 อาคาร อาคารสานักงาน (ทั้งอาคาร) จานวน
2 อาคาร พร้อมทั้งพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมทั้งงานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
อาคารสานักงาน และพื้นที่จอดรถยนต์ จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) โดยมีสัญญาเช่าสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ รวมถึงงานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อาคารสานักงาน และพื้นที่จอด
รถยนต์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบแอร์ ระบบงานวิศวกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
พื้นที่ใช้สอย (ก) เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมคิดเทียบกับพื้นที่ใช้สอยของแต่ละอาคารและของทั้งโครงการ
พื้นที่ใช้สอยที่กองทุนรวม
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยคิดเทียบ
อาคาร
จานวนชั้น
จะลงทุนโดยประมาณ
พื้นที่ใช้สอยของแต่ละอาคาร
(ตารางเมตร)
โดยประมาณ(ร้อยละ)
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
สูง 7 ชั้น และชั้นใต้
67,082
61.5
พลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน)
ดิน 1 ชั้น
อาคารสานักงาน (ทั้งอาคาร) สูง 26
32,174
100.0
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า
อาคารสานักงาน (ทั้งอาคาร) สูง 18
18,479
100.0
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
พื้ น ที่ จ อด รถย น ต์ ภ ายใ น สู ง 10 ชั้ น และชั้ น
67,936
50.8
อ า ค า ร ( จ อ ด ร ถ ย น ต์ ไ ด้ ใต้ดิน 1 ชั้น
ประมาณ 1,800 คัน)
รวมพื้นที่ใช้สอย
185,671
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยรวมคิดเทียบพื้นที่ใช้สอยทั้งโครงการ

63.3

หมายเหตุ :
(ก)
พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการ และพื้นที่จอดรถยนต์
ทั้งนี้ การลงทุนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ดังกล่าว ไม่รวมถึงการเช่าพื้นที่ต่อไปนี้
(ก) พื้นที่ในส่วนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้เช่าจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด (ส่วนพื้น ที่บนอาคาร
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชั้น 5 และ 6) จานวนประมาณ 14,249 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่ได้มี
การชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว เป็นพื้นที่ประมาณ 23,356 ตารางเมตร คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 41.1 ของพื้นที่ให้เช่า ทั้งหมดของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โดยเมื่อสัญญาเช่าระยะยาว
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ดังกล่าวหมดอายุลงแล้ว บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวมในการเช่าพื้นที่ส่วนนี้ในอนาคต
ทั้งนี้ สัญญาเช่าระยะยาวที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งพื้นที่เช่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่าระยะ
ยาวทั้งหมดจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2558
รายละเอียดพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมไม่เข้าลงทุน ดังนี้
ชั้น
พื้นที่ที่กองทุนรวมไม่เข้าลงทุน
(ตารางเมตร)
G
6,954
1
4,168
2
3,510
3
3,623
4
3,104
5
1,997
รวม
23,365
(ค) พื้นที่จอดรถยนต์ จานวนประมาณ 65,744 ตารางเมตร ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอาคารห้างสรรพสินค้าและในส่วนที่
เป็นไปตามสิทธิของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้ให้สิทธิการเช่าแก่กองทุนรวมตามสัดส่วนการ
ใช้งานของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าและพื้นที่อาคารสานักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะได้ให้สิทธิแก่บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการที่จอดรถเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะมีการแบ่งสรรรายได้ (ถ้ามี) และ
ค่าใช้จ่ายสาหรับพื้นที่จอดรถยนต์ตามสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเฉพาะส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมคิดเทียบกับพื้นที่ใช้สอยของ
โครงการทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่จอดรถยนต์)
จากการที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าในปัจจุบันและจะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าแล้ว มีแผนการที่จะซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้า เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ซึ่งการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2553 โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้มีการวางแผนเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อร้านค้า และลูกค้าให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถสร้างกระแสเงินสดในระดับคงที่และต่อเนื่อง
จากการให้เช่าพื้นที่ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
อาคารศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ น เกล้ า ภายหลั ง การไถ่ ถ อนการขายฝากอาคาร ได้ ต กลงรั บ ประกั น รายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์สุทธิ (Net Property Income) ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 629 ล้าน
บาท สาหรับปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวมได้รับจากอสังหาริมทรัพย์
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หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ จากแผนที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2553 เป็น
การดาเนินการในปี พ.ศ. 2554 เซ็นทรัลพัฒนาตกลงที่จะรับประกันรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ (Net Property Income)
ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าสาหรับระยะเวลาของปี พ.ศ. 2554 ที่มีการดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่
ดั ง กล่ า วที่ ได้ เ ลื่ อ นออกไปต่ อ ไป โดยคู่ สั ญ ญาจะได้ ต กลงรายละเอี ย ดและจ านวนเงิ น เกี่ ย วกั บ การรั บ ประกั น รายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์สุทธิต่อไป
โดยหากรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า น้อยกว่าจานวนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) ได้รับประกันไว้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะชดเชยผลต่างดังกล่าว (“เงินชดเชย”) ให้แก่กองทุน
รวมเป็นรายไตรมาส (โดยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่เกิดขึ้นจริงจะถูกสอบ
ทานโดยผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องกองทุ น รวม ณ สิ้ น ไตรมาส นั้ น ๆ ) ทั้ ง นี้ หากจ านวนรายได้ จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สุท ธิ ข อง
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่เกิดขึ้นจริ ง รวมกับเงินชดเชยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้
ให้แก่กองทุนไปแล้วในระหว่างช่วงระยะเวลารับประกันดังกล่าว สูงกว่ารายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของอาคารศูนย์การค้า
เซ็น ทรัลพลาซา ปิ่น เกล้ า ที่ ได้ต กลงรับ ประกัน กองทุนรวมจะคื นเงิ นส่ว นต่า งดั งกล่ าวให้แก่ บริ ษั ท เซ็น ทรัลพัฒนา จ ากั ด
(มหาชน) ทั้งนี้ จานวนเงินส่วนต่างที่คืนกลับให้แก่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะไม่เกินจานวนเงินชดเชยที่บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ให้แก่กองทุนรวมไปแล้วในระหว่างช่วงระยะเวลารับประกันดังกล่าว
รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย (ก) ของโครงการเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
รายละเอียด
พื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
พื้นที่ให้เช่า (ข)
พื้นที่ส่วนกลาง (ค)
พื้นที่ส่วนให้บริการ (ง)
รวม
พื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
พื้นที่ให้เช่า (ข)
พื้นที่ส่วนกลาง (ค)
พื้นที่ส่วนให้บริการ (ง)
รวม
พื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
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พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

23,210
33,714
10,158
67,082

22,427
4,207
5,540
32,174

รายละเอียด

พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
พื้นที่ให้เช่า (ข)
พื้นที่ส่วนกลาง (ค)
พื้นที่ส่วนให้บริการ (ง)
รวม
พื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,800
คัน)
รวมพื้นที่ใช้สอย

11,335
5,777
1,367
18,479
67,936
185,671

หมายเหตุ :
(ก)
พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการ และพื้นที่จอดรถยนต์
(ข)
พื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ให้เช่าแก่ผู้เช่า
(ค)
พื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื้นที่ในส่วนที่ผู้เช่าและผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนาออกให้เช่าและ/หรือให้บริการได้
(ง)
พื้นที่ส่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็นต้น

(2.1.2) ที่ดิน
กองทุนรวมจะเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด ที่เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อาคารสานักงาน และพื้นที่จอดรถยนต์ รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออกโครงการจากบริษัท
เซ็ นทรัลพั ฒนา จ ากั ด (มหาชน) ทั้ง หมดประมาณ 25 ไร่ โดยสั ญญาเช่ าช่ วงที่ ดิน จะสิ้ นสุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2567
รายละเอียดที่ดินมีดังนี้
เนื้อที่ที่กองทุน
จะลงทุน
โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสารวจ
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โดยประมาณ
(ไร่-งาน-ตร.วา)
1041
463
220
บางบาหรุ
บางพลัด
กรุงเทพฯ
22-00-72
1054
460
233
บางบาหรุ
บางพลัด
กรุงเทพฯ
02-02-12
รวม
24-02-84
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โดยกองทุนรวมจะให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดังกล่าวแก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด
และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) รวมถึงผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าของทั้งสองบริษัท เนื่องจากทั้งสองบริษัทเป็นผู้ มี
กรรมสิทธิ์ และสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมในพื้นที่บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ทั้งนี้ ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ ตั้ง
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ต้องดาเนินการให้กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์
จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในการเข้าสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน
แทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) หากสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด และบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ได้ถูกยกเลิกก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินดังกล่าว โดยกองทุนรวมไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้เช่าที่ดินได้ชาระค่าเช่า ที่ดินตามสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าครบถ้วนแล้วทั้งจานวน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสวมสิทธิดังกล่าว
กองทุนรวมไม่ต้องรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) มีอานาจ
ควบคุมได้รับสิทธิ และ/หรือ ได้ดาเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดี
พาทเมนท์สโตร์ จากัด เมื่อสัญญาเช่าปัจจุบันครบกาหนด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทที่บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุมตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการ
พิจารณาซื้อ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โดยที่มูลค่า และเงื่อนไขในการซื้อ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/
หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จะขึ้นอยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุน
รวมและบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในอนาคต และบริษัท เซ็น ทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทที่บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุมยังคงมีหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้านั้น อย่างไรก็ดี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที่จะให้สิท ธิในการปฏิเสธก่อนแก่
กองทุนรวม ในกรณีที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) พ้นจากการทาหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
(2.2) ลักษณะของผู้เช่าพื้นที่
ผู้เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้เช่าพื้ นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า และผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ก.1 ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปหรือร้านค้าที่มีการเช่าพื้นที่ขนาด
ใหญ่ในโครงการอื่นๆ ของCPN
ก.2 ผู้เช่าประเภทร้านค้า (Shop Tenants) คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่เช่ามีลักษณะเป็นห้อง
ถาวร ได้แก่ ร้านจาหน่ายสินค้าและบริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
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ก.3 ผู้เช่าประเภทอื่นๆ คือ ร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่เช่ามีลักษณะเป็นพื้นที่เปิด เช่น ร้าน
จาหน่ายสินค้าและบริการที่เป็นบูธหรือรถเข็น ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นบูธหรือรถเข็น ตู้เอทีเอ็ม และตู้เกมหยอดเหรียญ
เป็นต้น
ก.4 พื้นที่ส่งเสริมการขาย คือ พื้นที่ในส่วนพื้นที่ส่วนกลาง ที่ใช้สาหรับจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การจัดงานแสดงรถยนต์ และการจัดรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยพื้นที่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากพื้นที่ให้เช่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม มีพื้นที่
ให้เช่ารวมประมาณ 23,210 ตารางเมตร ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 98.1 และมีจานวนผู้เช่าทั้งหมดประมาณ 105
ราย (เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น)
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แยกตามประเภทผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม

ประเภทผู้เช่า

พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้านค้า
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า (ค)
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)

4,635
16,077
2,061
437
23,210

สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
20.0
69.2
8.9
1.9
100.0
98.1

1,331
24,541
1,672

(ก)

จานวนผู้เช่าทั้งหมด (ราย) (ข)

105

หมายเหตุ:
(ก)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงผู้เช่าที่ทา
สัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าและผู้เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
(ข)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
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(ค)

นอกเหนือจากพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ซึ่ง
จะมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม
โดยประมาณ
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
สินค้าเพื่อความบันเทิง
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอื่นๆ
พื้นที่ว่าง
รวม

33.4
14.7
22.7
12.3
15.0
1.9
100.0

ผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ตามลาดับขนาดพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวม
ผู้เช่ารายใหญ่
โดยประมาณ
(ร้อยละ)
1. สถานออกกาลังกายฟิตเนส เฟิรส์ท
2,975
12.8
2. ร้านหนังสือแพร่พิทยา
749
3.2
3. สานักงานบริการเอไอเอส
392
1.7
4. ภัตตาคารฟูจิ
387
1.7
5. ร้านเคเอฟซี
380
1.6
รวมผู้เช่ารายใหญ่
4,883
21.0
รวมพื้นที่ให้เช่า
23,210
100.0
หมายเหตุ:
ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้นไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เช่าประมาณ 1,660 ตารางเมตร
พื้นที่
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่ารายใหญ่ดังตารางข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม (อ้างอิงตามข้อมูล
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552)
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ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่ม และไม่มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใดรายหนึ่งมีสัดส่วน
เกินกว่าร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติม (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552)
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญา เฉพาะส่วนที่
กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ปี

พื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่วนพื้นทีใ่ ห้เช่าที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่าคิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
11.6
25.4
24.8
11.4
14.0
10.9
1.9
100.0

ก.ค. ‟ ธ.ค. พ.ศ. 2552
2,696
พ.ศ. 2553
5,890
พ.ศ. 2554
5,753
พ.ศ. 2555
2,658
หลังปี พ.ศ. 2555
3,250
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น (ก)
2,526
พื้นที่ว่าง
437
รวม
23,210
หมายเหตุ:
(ก)พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ไม่ได้เป็นห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น
ข. อาคารสานักงาน
ข.1 ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ผู้เช่าพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
ข.2 ผู้เช่าทั่วไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าพื้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร ได้แก่ สถานศึกษา (ภาษา/ศิลปะ/
คอมพิวเตอร์/อื่นๆ ) สถาบันการเงิน หน่วยราชการ และสถานบริการเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น
ข.3 ผู้เช่าประเภทอื่นๆ ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 อาคารสานักงานมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมดประมาณ 33,762 ตารางเมตร ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่
รวมประมาณร้อยละ 85.7 และจานวนผู้เช่าทั้งหมดประมาณ 83 ราย โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ให้เช่าในส่วนอาคารสานักงาน
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า จานวนประมาณ 22,427 ตารางเมตร ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 84.7 และจานวนผู้
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เช่าประมาณ 45 ราย และพื้นที่ให้เช่าในส่วนอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า จานวนประมาณ 11,335 ตาราง
เมตร ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 87.5 และจานวนผู้เช่าประมาณ 38 ราย
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า และ
ภาพรวมอาคารสานักงาน แยกตามประเภทผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม

ประเภทผู้เช่า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าทั่วไป
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า พื้ น ที่ เ ฉ ลี่ ย
(บาท/ตร.ม./เดือน) (ก)
จานวนผู้เช่าทั้งหมด (ราย) (ข)

ทาวเวอร์ A
5,143
13,862
1
3,421
22,427
84.7
323

พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
ทาวเวอร์ B
1,136
8,779
2
1,418
11,335
87.5
300

45

38

รวม
6,279
22,641
3
4,839
33,762
85.7
315

สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นทีให้เช่ารวม
โดยประมาณ (ร้อยละ)
18.6
67.1
0.0
14.3
100.0

83

หมายเหตุ:
(ก)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกีย่ วเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าหลักและผู้เช่าทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงผู้เช่าที่
ทาสัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า
(ข)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าทั่วไปเท่านั้น
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า แยก
ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม
ประเภทธุรกิจ
โดยประมาณ
(ร้อยละ)
สถาบันภาษา ศิลปะ กวดวิชา และอื่นๆ
33.0
สถาบันการเงิน (สาขาธนาคารและห้องค้าหลักทรัพย์)
14.9
หน่วยงานราชการ
8.4
สถานสุขภาพ และความงาม
8.8
สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร และ
6.5
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สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม
โดยประมาณ
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ประเภทอื่นๆ
พื้นที่ว่าง
รวม

3.4
10.7
14.3
100.0

ผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
ตามลาดับขนาดพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม

ผู้เช่ารายใหญ่
1. สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 16
2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
3. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
5. บริษัท อินฟินิตี้ เมโลดี้ จากัด
รวมผู้เช่ารายใหญ่
รวมพื้นที่ให้เช่า

พื้นที่
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ทาว
เวอร์
A
A
B
A
B

2,820
1,302
1,136
1,021
782
7,061
33,762

สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวม
โดยประมาณ
(ร้อยละ)
8.4
3.9
3.4
3.0
2.3
21.0
100.0

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่ารายใหญ่ดังตารางข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการรวมของอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วน
ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552)
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของอาคารสานักงานเซ็นทรัล
ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่ม และไม่มีรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 9 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของอาคารสานักงาน
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม
(อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552)
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญา เฉพาะส่วนที่
กองทุนรวมจะลงทุนในอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
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ปี
ก.ค. ‟ ธ.ค. พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หลังปี พ.ศ. 2555
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น (ก)
พื้นที่ว่าง
รวม

พื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
10,311
7,708
7,207
2,262
1,302
133
4,839
33,762

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนด
อายุสัญญาเช่าคิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
30.5
22.8
21.4
6.7
3.9
0.4
14.3
100.0

หมายเหตุ:(ก)พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวไม่ได้เป็นห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ก็ต่อเมื่อบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุม ได้ดาเนินการให้ผู้เช่าพื้นที่ของอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน เปลี่ยนแปลงการทาสัญญาเช่าเดิมจากคู่สัญญาระหว่างผู้เช่ากับ
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุม เป็นคู่สัญญา
ระหว่างผู้เช่ากับกองทุนรวมโดยตรงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่กองทุนจะ
เข้าลงทุน โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะดาเนินการใดๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยให้
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะนาส่งผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่เช่ารายย่อยที่ผู้เช่ารายย่อยยังไม่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าให้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทุน
รวมดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมจนกว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะสามารถดาเนินการให้ผู้เช่ารายย่อยเหล่านั้นเข้า
ทาสัญญาเช่าโดยตรงกับกองทุนรวมได้
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดการและ/หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะได้ดาเนินการปรับปรุงข้ อมูลในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบันมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต
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สรุปรายละเอียดของทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
ในการลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการได้ทาการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้า จานวน 2
โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3
ทั้ง นี้ การลงทุ น ในสิท ธิ ก ารเช่ า สิ ท ธิ การเช่ า ช่ ว ง และ/หรื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นศูน ย์ ก ารค้ า ทั้ ง 2 แห่ง ท าให้ ก องทุ น รวม
ดาเนินการหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการนาพื้นที่ไปให้เช่าแก่ ผู้เช่า ซึ่งได้แก่ ร้านค้า ศูนย์อาหาร
ห้างสรรพสินค้า โบว์ลิ่งและโรงภาพยนตร์ โดยกองทุนรวมจะดาเนินการทาสัญญาเช่ากับผู้เช่าทั้งสัญญาเช่าระยะสั้น
และสัญญาเช่าระยะยาว ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ดี ในวันที่กองทุนรวมเริ่มลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วง และ/หรือกรรมสิทธิ์ในศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่ง
และได้จดทะเบียนเช่าศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่งนั้น มีผู้เช่ารายย่อย (ที่มีการทาสัญญาเช่าอายุ 1 ปี ขึ้นไป) บางรายยังอยู่
ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้ผู้เช่าพื้ นที่รายย่อยนั้นๆ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทุนรวม โดย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มีผู้เช่ารายย่อย 1 ราย คิดเป็นพื้นที่รวม 107.81 ตารางเมตร และศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 มีผู้เช่ารายย่อย 3 ราย คิดเป็นพื้นที่รวม 428.67 ตารางเมตร ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาให้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทุนรวมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด
และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด ตกลงที่จะนาส่งผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นที่เช่ารายย่อยเหล่านั้น
ให้แก่กองทุนรวมจนกว่า บริษั ท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด จะ
สามารถดาเนินการให้ผู้เช่ารายย่อยเหล่านั้นเข้าทาสัญญาเช่าโดยตรงกับกองทุนรวมได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด ได้ดาเนินการให้ผู้เช่ารายย่อยเหล่านั้น
เข้าทาสัญญาเช่าโดยตรงกับกองทุนรวมแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว
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รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้าง สิทธิในพื้นที่เช่าของกองทุนรวม ราคาที่ลงทุน ราคาประเมินและ ประมาณการรายได้
จากค่าเช่าปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดการเช่า/เช่าช่วง ทีด่ นิ และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
พลาซา พระราม 2
พลาซา รัชดา-พระราม3
ที่ดินที่ตั้งโครงการ
ที่ดินทั้งหมด (ไร่)
96-2-49.3
12-3-13.5
ลั ก ษณะการถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของ สั ญ ญ า เ ช่ า ร ะ ย ะ ย า ว กรรมสิทธิ์
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิม
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 15 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2568
ที่ดินที่กองทุนรวมเช่า / เช่าช่วง (ไร่)
53-2-38.4
12-2-44.6
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุน สัญญาเช่าช่วง 20 ปี
สัญญาเช่า
รวม
ระยะยาว 30 ปี*
พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้**
พื้นที่ Gross Area ของทั้งศูนย์การค้า 272,185
187,958
(ตร.ม.)
พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้** ของทัง้
137,638
84,183
ศูนย์การค้า (ตร.ม.)
พื้นที่ Gross Area เฉพาะส่วนที่
251,182
169,740
กองทุนรวมเช่า (ตร.ม.)
พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้** เฉพาะส่วนที่
131,701***
65,965****
กองทุนรวมเช่า (ตร.ม.)
สัดส่วนของพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้**
95.68 %
78.35 %
เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมเช่าคิดเป็น
ร้อยละของพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้** ของ
ทั้งศูนย์การค้า
ลักษณะการถือกรรมสิทธิใ์ นพื้นทีเ่ ช่า สัญญาเช่า
สัญญาเช่า
ของกองทุนรวม
ระยะยาว 20 ปี
ระยะยาว 30 ปี*
อั ต ราการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ (Occupancy 99.5 %
97.8 %
Rate) ของศูนย์การค้า
อั ต ราการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ (Occupancy 99.5%
96.8%
Rate) เฉพาะของกองทุนรวม
ราคาประเมิ น โดย AA ณ วั น ที่ 28 5,702.0
4,334.0
ก.พ. 2548 (ล้านบาท)
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รายละเอียดการเช่า/เช่าช่วง ทีด่ นิ และ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ราคาประเมิน โดย CBRE ณ วันที่ 28
ก.พ. พ.ศ. 2548 (ล้านบาท)
มูลค่าที่กองทุนรวมลงทุน (ล้านบาท)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2
5,991.7

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม3
4,848.0

6,030.0

4,583.0

หมายเหตุ:
* กองทุนรวมมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราวๆ ละ 30 ปี
** พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ หมายถึงพื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area ) ซึ่งอาจนา
ออกให้เช่าได้ในอนาคต
*** คิดเป็นพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้สุทธิ (Net Saleable Area) ประมาณ 92,810 ตารางเมตร
**** คิดเป็นพื้นที่ที่ปล่อยเช่าสุทธิ (Net Saleable Area) ประมาณ 38,489 ตารางเมตร
มูลค่าที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของทั้ง 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,613.0 ล้านบาท
ราคาประเมินรวม 10,036.0 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด (AA) ซึ่งประเมินตามวิธีประมาณการรายรับ (Income Approach)
ราคาประเมินรวม 10,839.7 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จากัด (CBRE) ซึ่งประเมินตามวิธีประมาณการรายรับ (Income Approach)
ประมาณการรายได้ขั้นต้น ปี พ.ศ. 2548 (ส.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2548) เท่ากับ 466.9 ล้านบาท และประมาณการรายได้
ขั้นต้นในปี พ.ศ. 2549 (ม.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2549) เท่ากับ 1,191.5 ล้านบาท ประมาณการดังกล่าวเป็นประมาณการ
รายได้ขั้นต้นของกองทุนรวมในช่วง 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. พ.ศ. 2548 แต่ผลรายได้ขั้นต้นของกองทุนรวมในปีแรกจะเท่ากับ
ประมาณรายได้ขั้นต้นดังกล่าวเฉลี่ยตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ขั้นต้นดังกล่าวเป็นการประมาณการจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับตามสัญญา
เช่าและสัญญาบริการสาธารณูปโภคที่มีอยู่กับผู้เช่าในพื้นที่ที่ให้เช่าในปัจจุบัน รวมทั้งรายได้อื่ นจากอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งรวมถึงรายได้จากการโฆษณา รายได้อื่นๆ ภาษีโรงเรือน และค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เรียกเก็บคืนจากผู้เช่า ซึ่ง
ประมาณการรายได้ดังกล่าวข้าวต้นเป็นรายได้จากพื้นที่เฉพาะตามสัดส่วนที่กองทุนรวมมีสิทธิเหนือพื้นที่เช่า (Fund
Net Leasable Area) นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ประมาณการรายได้ขั้นต้นในปัจจุบันมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานใน
อนาคต
สรุปภาพรวมของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด มีอัตราการเช่า
พื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 98.7 โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้
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รายละเอียดผู้เช่า แยกตามประเภทของผู้เช่า
พื้นที่
(ตารางเมตร)

ประเภทผู้เช่า

ผู้เช่าหลัก
59,965
ผู้เช่ารายย่อย
66,146
พืน้ ที่เอนกประสงค์
3,185
พื้นที่ว่าง
1,688
รวมพื้นที่ให้เช่า
130,984
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
2,713
รวมทั้งหมด
133,697
(ก)
อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
จานวนผู้เช่าทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2547 (ข) (ห้อง)
หมายเหตุ:
(ก)
เป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของผู้เช่ารายย่อยทุกประเภท ยกเว้น Cart และ Kiosk
(ข)
ไม่รวมผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, พื้นที่ส่งเสริมการขาย, ATM และตู้หยอดเหรียญ

สัดส่วนพื้นที่คิด
เทียบ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
45.8
50.5
2.4
1.3
100.0
98.7

851
708

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เ ฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเช่าทั้งหมดจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ของผู้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
ประเภทธุรกิจ
พื้นที่เช่ารวม
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้า (Department Store)
20.6
สินค้าเพื่อความบันเทิง (Entertainment)
13.0
อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
14.6
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม (Fashion, Health and
21.4
Beauty)
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่ง (Electronics and
11.4
Furnishing)
ประเภทอื่นๆ (Others)
17.7
พื้นที่ว่าง (Vacant)
1.3
รวม
100.0
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ผู้เช่าหลักของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะเช่าทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
สัดส่วนพื้นที่คิด
พื้นที่
เทียบ
รายชื่อ
(ตาราง
พื้นที่เช่ารวม
เมตร)
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
27,000
20.6
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
12,182
9.3
โฮมเวิร์ค
7,765
5.9
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
4,961
3.8
เมเจอร์ โบว์ล
2,893
2.2
ฟิตเนส เฟิรส์ท
1,894
1.5
อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์
1,200
0.9
ออฟฟิศ ดีโป
1,045
0.8
ไอที ซิตี้
1,025
0.8
รวมผู้เช่าหลัก
59,965
45.8
รวมพื้นที่ให้เช่า
130,984
100.0
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมจากผู้เช่าหลักดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนทั้งหมด
ทั้งนี้ ไม่มีผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และไม่มีรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่าหลักรายใดรายหนึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 7 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวม
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่กองทุน
รวมจะลงทุนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
พื้นที่ให้เช่าที่สัญญา
สัดส่วนพื้นที่เช่าที่สัญญาเช่าครบ
ปี
เช่าครบกาหนด
กาหนดคิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2548
34,303
26.2
พ.ศ. 2549
15,777
12.0
พ.ศ. 2550
12,135
9.3
พ.ศ. 2551
หลัง พ.ศ. 2551
55,846
42.6
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น(ก)
11,235
8.6
พื้นที่ว่าง
1,688
1.3
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รวม

130,984

100.0

หมายเหตุ:
(ก)
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ ผู้เช่าชั่วคราว, Kiosk, Cart, Z4O, ศูนย์อาหาร, พื้นที่อเนกประสงค์, Canteen, ATM และ
ตู้หยอดเหรียญ เนื่องจากพื้นที่เช่าดังกล่าวไม่ได้เป็นห้องเช่า ลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น (ไม่
เกิน 3 ปี) เช่น สัญญารายวัน รายเดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ในอดีตผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังสามารถจัดหา
ผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่
ทั้งนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรั พย์สินต่างๆ ของกองทุนรวม ได้แก่ สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าช่วง และกรรมสิทธิ์ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ และ/หรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนั้น เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าและ/หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
อยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี้
ก) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากั ด เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดิน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
ศูนย์การค้าและงานระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2
ข) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัชดาพระราม 3
ค) บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จากัด เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3
เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของกองทุนรวม เป็นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิ
การเช่าในอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้มีการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเลิกสัญญาเช่าช่วง และ/หรือสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลทาให้กองทุนรวม
สูญเสียสิทธิในการได้รับรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดมีขึ้น กองทุนรวมจึงได้จัดให้มีการดาเนินการเพื่อเป็นประกันความ
เสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
ก) ดาเนินการขอความยินยอมพร้อมกาหนดเงื่อนไขในการเช่าช่วงที่ดินกับเจ้าของที่ดิน ตามสัญญาเช่าที่ดินที่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด มีอยู่กับเจ้าของที่ดิน พร้อมกับกองทุนรวมได้จัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการระงับไปซึ่งสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดินในการสวมสิทธิสัญญาเช่าที่ดิน
แทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กองทุนรวมยังไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวจากเจ้าของที่ดิน ดังนั้นกองทุนรวมจึงได้ตกลงกับ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ในการวางมาตรการเพิ่มเติม
จนกว่ากองทุนรวมจะได้มาซึ่งสิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน โดยกองทุนรวมและบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ได้ดาเนินการมาตรการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ให้สิทธิแก่กองทุนรวม ในการชาระค่าเช่าที่ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จากัด ในกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด ไม่ชาระค่าเช่าที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามสัญญา
เช่าที่ดิน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด จะจัดส่งหลักฐานการชาระค่าเช่ามาให้แก่กองทุนรวมทุกๆ เดือน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด จะดาเนินการให้หลักประกัน
ที่กองทุนยอมรับได้เพื่อเป็นประกันในการชาระค่าเช่าตามข้อ 1 ข้างต้น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ดินที่ บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จากัด จะต้องชาระแก่เจ้าของที่ดินในระยะเวลา 2 ปี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด จะดาเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จาเป็นเพื่อให้เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงต่า
โดยจะมีการดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ตกลงจะรักษาอัตราส่ว นทางการเงินในระดับที่กองทุนรวมยอมรับได้ โดยจะ
เป็นอัตราส่วนเดียวกับที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) มีข้อตกลงกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมต่างๆ ซึ่งได้แก่อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้สิน (DSCR: Debt Service Coverage Ratio)
หากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3
เดือน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด หรือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะต้องวางเงินประกันหรือ
จานาตราสารที่กองทุนรวมเห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่ าเช่าที่ดินที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด มีภาระ
จะต้องชาระแก่เจ้าของที่ดินคงเหลือทั้งหมด
ทั้งนี้มาตรการเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น จะถูกยกเลิกเมื่อกองทุนรวมได้รับสิทธิจากเจ้าของที่ดินในการสวมสิทธิสัญญา
เช่าที่ดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากั ด เรียบร้อยแล้ว หรือมีแนวทางอื่นที่กองทุนรวมยอมรับได้มา
ทดแทน
ข) ด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา พระราม 3 จ ากั ด จ านองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งกั บ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้แก่ ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 พร้อมอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ได้ตามสิทธิที่กองทุนรวมมีตามสัญญาเช่าในกรณีที่บริษัท
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เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด ปฏิบัติผิดข้อตกลง และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและค่าเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 ดังกล่าว
การลงทุนและผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2552
1. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิการ
เช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วนพร้อมอาคารจอดรถ (“ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2”) รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับจากวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2568 จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินจานวนประมาณ 53 ไร่ โดยมีรายละเอียดที่ดินที่กองทุนรวมเช่าช่วง ดังนี้
โฉนด
เลขที่

เลขที่
ดิน

หน้า
สารวจ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่งาน-ตาราง
วา)

4313

122

923

แสมดา (บางบอน)

บางขุนเทียน

กรุงเทพฯ

16-3-90.5

4314

78

920

แสมดา (บางบอน)

บางขุนเทียน

กรุงเทพฯ

27-1-24.5

85312

53

37871

แสมดา (บางบอน)

บางขุนเทียน

กรุงเทพฯ

3-0-47.2

49534

125

20872

แสมดา (บางบอน)

บางขุนเทียน

กรุงเทพฯ

6-0-76.2

2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 บางส่วนซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เลขที่
128 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดา (บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พร้อมอาคารจอดรถ ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็น
อาคารศูนย์การค้า พื้นที่จอดรถ และพื้นที่บริการ คิดเป็นพื้นที่ที่ให้เช่าแก่กองทุนรวม ประมาณ 251,182 ตารางเมตร
รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้งานภายในอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ดังกล่าว
ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ดังกล่าว ไม่รวมถึงการเช่าพื้นที่ดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จากัด ได้ให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยที่ได้มีการชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลักษณะของสัญญา
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เช่าระยะยาว เป็นพื้นที่ประมาณ 5,937 ตารางเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.32 ของพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้4 ของ
ศูนย์การค้า
(ข) พื้นที่จอดรถยนต์บริเวณชั้น G ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (Star Parking) ซึ่งมีเนื้อที่
ประมาณ 15,066 ตารางเมตร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนมีอัตราการเช่า
พื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 99.2 โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าพื้นที่ ดังนี้
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 แยกตามประเภทของผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่โดยประมาณ
ประเภทผู้เช่า
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
ผู้เช่าหลัก
48,954
52.4
ผู้เช่าประเภทร้านค้า
36,446
39.1
พื้นที่เอนกประสงค์
3,185
3.4
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
4,014
4.3
พื้นที่ว่าง
739
0.8
(ค)
รวมพื้นที่ให้เช่า
93,338
100.0
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
99.2
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
1,180
รวมทั้งหมด
94,518
(ก)
อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)
1,152
(ข)
จานวนผู้เช่าทั้งหมด (ราย)
321
หมายเหตุ:
(ก)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมถึง
ผู้เช่าที่ทาสัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าและผู้เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
(ข)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น

4

พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ หมายถึงพื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area)
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รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 แยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
ประเภทธุรกิจ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)
ห้างสรรพสินค้า
29.0
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม
16.0
สินค้าเพื่อความบันเทิง
11.2
อาหารและเครื่องดื่ม
10.1
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
15.0
ประเภทอื่นๆ
17.9
พื้นที่ว่าง
0.8
รวม
100.0
ผู้เช่ารายใหญ่ 5 รายแรกของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตามลาดับขนาดพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)

ผู้เช่ารายใหญ่

พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

27,000

29.0

โฮมเวิร์ค

7,765

8.3

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

5,518

5.9

ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

4,961

5.3

เมเจอร์ โบว์ล

2,665

2.9

รวมผู้เช่ารายใหญ่

47,909

51.4

รวมพื้นที่ให้เช่า

93,338

100.0

หมายเหตุ: ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้นไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เช่าประมาณ 1,450 ตารางเมตร
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญา เฉพาะ
ส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ปี

พื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนดอายุ
สัญญาเช่าคิดเทียบพื้นทีใ่ ห้เช่ารวม
โดยประมาณ
(ร้อยละ)

ก.ค. ‟ ธ.ค. พ.ศ. 2552

6,131

6.6

พ.ศ. 2553

6,986

7.5

พ.ศ. 2554

20,125

21.6

พ.ศ. 2555

17,419

18.7

หลังปี พ.ศ. 2555

33,638

36.0

8,300

8.9

739

0.8

พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น (ก)
พื้นที่ว่าง
รวม

93,338

100.0

หมายเหตุ: (ก) พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น
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2. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 ที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 และพื้นที่จอดรถ
ภายในอาคาร จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548
จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2578 โดยกองทุนรวมมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราวๆ ละ 30 ปี โดยกองทุน
รวมได้ชาระค่าเช่าและเงินมัดจาตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าครั้งเดียวเต็มจานวน นอกจากนี้กองทุนรวมได้ซื้อและ/หรือ
รับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา - พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สิทธิการเช่าที่ดินจานวนประมาณ 12 ไร่ โดยมีรายละเอียดที่ดินที่กองทุนรวมเช่า ดังนี้
โฉนดเลขที่

เลขที่ดิน

หน้าสารวจ

53132

379

8534

53133

380

8534

อาเภอ

จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่-งานตารางวา)

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

12-0-83.4

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

0-1-61.2

ตาบล

โดยกองทุนรวมให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดังกล่าวแก่บริษัท สรรพสินค้ารัชดา
นนทรีย์ จากัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด รวมถึงผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าของทั้งสองบริษัท เนื่องจากทั้ง
สองบริษัทเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ และสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมในพื้นที่บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3
รวมถึงใช้ประโยชน์ในที่จอดรถร่วมกันกับกองทุนรวม
2.2 สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา - พระราม 3 บางส่วนซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น
เลขที่ 79, 79/1-79/2, 79/4‟ 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันใช้
ประโยชน์เป็นอาคารศูนย์การค้า พื้นที่จอดรถ และพื้นที่บริการ คิดเป็นพื้นที่ที่ให้เช่าแก่กองทุนรวม ประมาณ 169,700
ตารางเมตร
ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ดังกล่าวไม่รวมถึงการเช่าพื้นที่
ต่อไปนี้
(ก) อาคารส่วนที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด
เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จากัด ซึ่งได้ให้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด เช่าแล้ว
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(ข) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 จากัดได้ให้เช่าแก่ผู้เช่าผู้เช่ารายย่อยที่ได้มีการชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว และพื้นที่ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัดเช่าจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล คิดเป็นพื้นที่
ประมาณ 18,217 ตารางเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 21.65 ของพื้นที่ปล่อยเช่าได้5 ของศูนย์การค้า
(ค) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (โดยการซื้อและ/หรือรับโอน) ซึ่งเป็นงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม ที่ติดตั้งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัล เรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จากัด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนมีอัตรา
การเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 95.5 โดยมีรายละเอียดของผู้เช่าดังนี้
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 แยกตามประเภทผู้เช่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน
ประเภทผู้เช่า

พื้นทีโ่ ดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ผู้เช่าหลัก

9,888

24.7

25,878

64.7

ผู้เช่าประเภทอื่นๆ

2,418

6.1

พื้นที่ว่าง

1,791

4.5

39,975

100.0

ผู้เช่าร้านค้า

รวมพื้นที่ให้เช่า
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)

95.5

พื้นที่ส่งเสริมการขาย

1,533

รวมทั้งหมด

5

สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)

41,508

พื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ หมายถึงพื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) รวมกับพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area)
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อัตราค่าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ย(ก) (บาท/ตารางเมตร/
เดือน)

1,129

จานวนผู้เช่าทั้งหมด ณ (ราย) (ข)

226

หมายเหตุ:
(ก)
อัตราค่าเช่า หมายถึง อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าของผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมถึง
ผู้เช่าที่ทาสัญญาเช่าระยะยาวและได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าและผู้เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี
(ข)
เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้าเท่านั้น
รายละเอียดผู้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 แยกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม

26.1

สินค้าเพื่อความบันเทิง

24.9

อาหารและเครื่องดื่ม

16.1

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง

16.9

ประเภทอื่นๆ

11.5

พื้นที่ว่าง

4.5

รวม

100.0

ผู้เช่ารายใหญ่ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ตามลาดับขนาดพื้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้เช่ารายใหญ่

พื้นที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
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สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ร้อยละ)

1. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

6,530

16.3

2. ฟิตเนส เฟิรส์ท

2,333

5.8

3. ไอที ซิตี้

1,025

2.6

4. อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์

932

2.3

5. โรงเรียนดนตรีสยามพระราม 3

511

1.3

รวมผู้เช่ารายใหญ่

11,331

28.3

รวมพื้นที่ให้เช่า

39,975

100.0

หมายเหตุ: ผู้เช่ารายใหญ่ข้างต้นไม่รวมพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งมีพื้นที่เช่าประมาณ 1,592 ตารางเมตร
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญา เฉพาะ
ส่วนที่กองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3
สัดส่วนพื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนดอายุ
พื้นที่ให้เช่าที่ครบกาหนด
สัญญาเช่าคิดเทียบ
ปี
อายุสัญญาเช่าโดยประมาณ
พื้นที่ให้เช่ารวมโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
(ร้อยละ)
ก.ค. ‟ ธ.ค. พ.ศ. 2552
7,290
18.2
พ.ศ. 2553
9,729
24.3
พ.ศ. 2554
5,821
14.6
พ.ศ. 2555
10,719
26.8
หลังปี พ.ศ. 2555
(ก)
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น
4,625
11.6
พื้นที่ว่าง
1,791
4.5
รวม
39,975
100.0
หมายเหตุ: ก) พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น
จุดเด่นของกองทุนรวม
ทาเลที่ตั้ง
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อสังหาริมทรัพย์ทั้งสองโครงการที่กองทุนรวมจะลงทุนอยู่ในทาเลที่ดีที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ โดยตั้งอยู่ใน
บริเวณแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เป็นระบบ และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปใน
อนาคต รวมทั้งยังไม่มีคู่แข่งโดยตรงในบริเวณใกล้เคียง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บ ริ ห ารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวม คื อ บริ ษั ท เซ็น ทรั ลพั ฒ นา จ ากั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ศูนย์การค้ามาเป็นเวลานาน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารงานโครงการศูนย์การค้า ประกอบ
กับการที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเดิมของอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่งที่กองทุนรวมจะลงทุน
จึ ง ท าให้ บ ริ ษั ท มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในลั ก ษณะเฉพาะของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น รวมจะลงทุ น รวมทั้ ง มี
ความสัมพันธ์กับผู้เช่ามาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
การประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในเบื้องต้น บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ มีความประสงค์ที่จะลงทุนใน
สัดส่วน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย
และผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับ
ค่ า ตอบแทนในการท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากกองทุ น รวม ซึ่ ง จะเป็ น แรงจู ง ใจให้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์พยายามบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
ร้านค้าชั้นนาในศูนย์การค้า
การมีร้านค้าชั้นนาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จของศูนย์การค้า เนื่องจากสามารถช่วยดึงดูดให้
ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า และจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันศูนย์การค้าทั้ง
สองแห่งที่กองทุนรวมจะลงทุนมีร้านค้าชั้นนาเปิดให้บริการอยู่เป็นจานวนมาก ได้แก่ ห้า งสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท็อปส์
ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นต้น
อัตราการเช่าพื้นที่สูง
อสังหาริมทรัพย์ทั้งสองโครงการเฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมมีอัตราการเช่าพื้นที่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงร้อยละ 99.2 และ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล รัชดา-พระราม 3 มีอัตรา การเช่าพื้นที่ร้อยละ 95.5
สาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมนั้นมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า (เฉพาะในส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม) มีอัตราการ
เช่าพื้นที่ร้อยละ 98.1 และสาหรับ อาคารสานักงานเซ็นทรัลทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และ อาคารสานักงานเซ็นทรัลทาว
เวอร์ B ปิ่นเกล้ามีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 84.7 และ 87.5 ตามลาดับ
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สถาปัตยกรรม รูปแบบ และการตกแต่ง
ศูนย์การค้าทั้งสองแห่งที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสวยงาม โดดเด่น และทันสมัยในด้านสถาปัตยกรรม รูปแบบ และ
การตกแต่ง ซึ่งสามารถดึงดูดผู้เช่าและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ความหลากหลายของแหล่งที่มารายได้
ปัจจุบันกองทุนรวมมีการพึ่ง พาแหล่งรายได้มาจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า 2 แห่งกล่าวคือ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการ เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ทางกองทุนรวมจะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจานวนอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็น 3 โครงการ อีกทั้งจะมีการลงทุนในอาคารสานักงาน ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการกระจายของแหล่งที่มาของรายได้มากขึ้น
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สรุปภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มครั้งที่ 1
ภาพรวมเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์การเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 และอสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (“อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนอยู่เดิม”) และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า (“อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1”) มีดังนี้
รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ (ก) ของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวม
ที่กองทุนรวม
รวม
รายละเอียดพื้นที่
ลงทุนอยู่เดิม
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
พื้นที่ให้เช่า (ข)
133,313
56,973
190,286
พื้นที่ส่วนกลาง (ค)
64,353
43,697
108,050
พื้นที่ส่วนให้บริการ (ง)
34,257
17,065
51,322
พื้นที่จอดรถยนต์
188,999
67,936
256,935
รวมพื้นที่ใช้สอย
420,922
185,671
606,593
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
อาคารศูนย์การค้า
98.1
98.1
98.1
อาคารสานักงาน
n.a.
85.7
85.7
(จ)
จานวนผู้เช่า (ราย)
547
188
735
หมายเหตุ :
(ก) พื้นที่ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนให้บริการ และพื้นที่จอดรถยนต์
(ข) พื้นที่ให้เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื้นที่ที่ให้เช่าแก่ผู้เช่า
(ค) พื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื้นที่ในส่วนที่ผู้เช่ าและผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนาออกให้เช่าและ/หรือให้บริการได้
(ง) พื้นที่ส่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พื้นที่ที่ติดตั้งงานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็น
ต้น
(จ) เฉพาะผูเ้ ช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้านค้า และผู้เช่าทั่วไปเท่านั้น
รายละเอียดผู้เช่าแยกตามประเภทของผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
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ประเภทผู้เช่า

อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวม
ลงทุนอยู่เดิม
(ตร.ม.)
60,733
63,619
6,431
2,530
133,313
2,713
136,026

อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวม
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

(ร้อยละ)
45.6
47.7
4.8
1.9
100.0

(ตร.ม.)
10,914
38,718
2,064
5,276
56,972
1,331
58,303

(ร้อยละ)
19.2
68.0
3.5
9.3
100.0

รวม

(ตร.ม.)
71,647
102,337
8,495
7,806
190,285
4,044
194,329

(ร้อยละ)
37.6
53.8
4.5
4.1
100.0

ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่าประเภทร้านค้า (ก)
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ (ข)
พื้นที่ว่าง
รวมพื้นที่ให้เช่า
พื้นที่ส่งเสริมการขาย
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ:
(ก)
รวมผู้เช่าทั่วไปที่เช่าพื้นที่ในส่วนอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาว
เวอร์ B ปิ่นเกล้า
(ข)
รวมผู้เช่าประเภทอื่นๆ ที่เช่าพื้นที่ในส่วนอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงาน
เซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
ข้อมูลของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่ มเติมครั้งที่ 1
จาแนกตามประเภทธุรกิจของผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สัดส่วนพื้นที่คิดเทียบพื้นที่เช่ารวม (ร้อยละ)
อสังหาริมทรัพย์ที่
อสังหาริมทรัพย์ที่
ประเภทธุรกิจ
กองทุนรวมจะ
กองทุนรวมลงทุน
รวม
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
อยู่เดิม
1
ห้างสรรพสินค้า
20.3
14.2
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม (ก)
19.0
18.8
19.0
สินค้าเพื่อความบันเทิง
15.3
6.0
12.5
อาหารและเครื่องดื่ม
11.9
9.2
11.1
(ข)
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
15.6
8.9
13.6
(ค)
ประเภทอื่นๆ
16.0
47.8
25.5
พื้นที่ว่าง
1.9
9.3
4.1
รวม
100.0
100.0
100.0
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หมายเหตุ:
(ก)
รวมถึงผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
ประเภทสถานสุขภาพและความงาม
(ข)
รวมถึงผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
ประเภทสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
(ค)
รวมถึงผู้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า และอาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า
ประเภทสถาบันการเงิน (สาขาธนาคารและห้องค้าหลักทรั พย์) สถาบันภาษา ศิลปะ กวดวิชาและอื่นๆ หน่วยงาน
ราชการ และสานักงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2552
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวม
ทีก่ องทุนรวมลงทุนอยู่เดิม
รวม
รายชื่อ
จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
(ตร.ม.)
(ร้อยละ)
(ตร.ม.)
(ร้อยละ)
(ตร.ม.)
(ร้อยละ)
1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
27,000
20.3
27,000
14.2
2. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
12,048
9.0
12,048
6.3
3. โฮมเวิร์ค
7,765
5.8
7,765
4.1
4. สถานออกกาลังกายฟิตเนส เฟิรส์ท
2,333
1.7
2,975
5.2
5,308
2.8
5. ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
4,961
3.7
4,961
2.6
6. สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 16
2,820
4.9
2,820
1.5
7. เมเจอร์ โบว์ล
2,665
2.0
2,665
1.4
8. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
1,302
2.3
1,302
0.7
9. ออฟฟิศ ดีโป
1,045
0.8
1,045
0.5
10. ไอที ซิตี้
1,026
0.8
1,026
0.5
รวมผู้เช่ารายใหญ่
58,843
44.1
7,097
12.4
65,940
34.6
รวมพื้นที่ให้เช่า
133,313
100.0
56,973
100.0
190,286
100.0
ทัง้ นี้ ไม่มีผู้เช่ารายใดรายหนึ่งที่มีสัดส่วนการเช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและที่จะลงทุนเพิ่มเติม และไม่มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่ารายใดรายหนึ่งมีสัดส่วน
เกินกว่าร้อยละ 4 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิมและที่จะลงทุน
เพิ่มเติม (อ้างอิงตามข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552)
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ข้อมูลของสัญญาเช่าที่จะครบกาหนดตามอายุสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่กองทุนรวมลงทุนอยู่เดิม และ
ในส่วนที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (แบ่งตามพื้นที่เช่าที่สัญญาเช่าครบกาหนด และสัดส่วนพื้นที่เช่าที่
สัญญาเช่าครบกาหนดคิดเทียบพื้นที่ให้เช่ารวม) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ปี
ก.ค. ‟ ธ.ค. พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หลัง พ.ศ. 2555
พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น (ก)
พื้นที่ว่าง
รวม

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนอยู่เดิม
(ตร.ม.)
13,421
16,715
25,946
28,138
33,638
12,925
2,530
133,313

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

(ร้อยละ)
10.1
12.5
19.5
21.1
25.2
9.7
1.9
100.0

(ตร.ม.)
13,007
13,599
12,960
4,919
4,552
2,659
5,277
56,973

(ร้อยละ)
22.8
23.9
22.8
8.6
8.0
4.6
9.3
100.0

รวม
(ตร.ม.)
26,428
30,314
38,906
33,057
38,190
15,584
7,807
190,286

(ร้อยละ)
13.9
15.9
20.4
17.4
20.1
8.2
4.1
100.0

หมายเหตุ: (ก) พื้นที่ให้เช่าส่วนอื่น ได้แก่ พื้นที่เช่าที่มีสัญญาเช่าต่ากว่า 1 ปี และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นห้องเช่าลักษณะถาวร และสัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้น

54

สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ผู้ให้เช่า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”)
ผู้เช่า
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
ทรัพย์สินที่เช่า
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า บางส่วนซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129
ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดนิ
1 ชั้น อาคารสานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่นเกล้า สูง 26 ชั้น และอาคารสานักงานเซ็นทรัล
ทาวเวอร์ B ปิ่นเกล้า สูง 18 ชั้น รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็น
อาคารศูนย์การค้าและอาคารสานักงานและพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ตั้งอยู่บนที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1041 และ 1054 ตั้งอยู่ แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ คิดเป็นพื้นที่ที่จะ
เช่าประมาณ 185,671 ตารางเมตร ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่บางส่วนเช่น (1) พื้นที่ในส่วนที่เซ็นทรัล
พัฒนาได้เช่าจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด (ส่วนพื้นที่บนอาคารห้างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัลชั้น 5 และ 6) (2) พื้นที่ในส่วนที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยที่ได้มกี ารชาระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และ (3) พื้นที่จอด
รถยนต์ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอาคารห้างสรรพสินค้าและในส่วนที่เป็นไปตามสิทธิของ
เซ็นทรัลพัฒนา
ระยะเวลาการเช่า
มีกาหนดระยะเวลาตัง้ แต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2567
สิทธิในการต่ออายุ
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมได้รับสิทธิ และ/
สัญญาเช่าเมื่อ
หรือ ได้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จากบริษัท
สัญญาเช่าครบ
ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด เมื่อสัญญาเช่าปัจจุบันครบกาหนด เซ็นทรัลพัฒนา และ/
กาหนด
หรือ บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมตกลงที่จะแจ้งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาฉบับนี้ให้กองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที่
เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุม ได้มีการตกลงในเรื่องเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญา
เช่าหลักกับเจ้าของที่ดินหรือภายในระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ
บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมได้ดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
โดยเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษั ทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมตกลงให้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื้อ และ/หรือ รับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เงื่อนไขในการต่ออายุ มูลค่าและเงื่อนไขในการซื้อ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/
สัญญาเช่าเมื่อ
หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จะขึ้นอยู่กับการ
สัญญาเช่าครบ
เจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและ เซ็นทรัลพัฒนาในอนาคต และ
กาหนด
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอานาจควบคุมยังคงมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
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อสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อย่างไรก็ดี เซ็นทรัล
พัฒนาสงวนสิทธิในการที่จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวมในกรณีที่เซ็ นทรัลพัฒนา
พ้นจากการทาหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และ
หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้า กองทุนรวมจะต้องแจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 6
เดือนนับแต่กองทุนรวมได้รับแจ้งจากเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวข้างต้น หรือระยะเวลาอื่นใด
ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
ค่าเช่า
หน้าที่ของกองทุนรวม

กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสาหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้
กองทุนรวมตกลงจะบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าหรือกระทาการใดๆ ทั้ง
ปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังที่
ระบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
กองทุนรวมจะไม่ทาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และจะไม่ทา
การแก้ไขดัดแปลงส่วนใดๆ ของทรั พย์สินที่เช่าอันเป็น การทาให้ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความ
เสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็นหนังสือจากเซ็นทรัลพัฒนา ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะพิจารณาการให้ความยินยอมดังกล่าว
อย่า งไม่ชั กช้ า และจะไม่ป ฏิเ สธการให้ค วามยิน ยอมโดยไม่ มีเ หตุ ผลอัน สมควร ทั้ง นี้ ส่ว น
ก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนา
บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด รวมถึงลูกค้าและคู่สัญญาของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท
ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด และผู้เช่าพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
รายอื่นที่นอกจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี้ใช้พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าของกองทุนรวมโดยให้ถือเป็นพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ เว้นแต่เซ็นทรัลพัฒนามีการจัดเก็บผลประโยชน์
ตอบแทนจากการใช้บริการที่จอดรถ คู่สัญญาจะมาตกลงร่วมกันในการแบ่งสัดส่วนรายได้
ดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่อไป
ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนาใช้งานระบบสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าในการให้บริการแก่ ผู้เช่ารายย่อยที่ได้มีการชาระค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ที่มิใช่ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าตามสั ญญา
ฉบับนี้ รวมถึงลูกค้า คู่สัญญา และผู้เช่าพื้นที่รายย่อยรายอื่นที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ในส่วนที่ยังอยู่
ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนา และบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด เพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการของตน โดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น เนื่องจาก
การซ่อมแซมหรือดูแลรักษางานระบบดังกล่าว บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ
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พัฒนา

กองทุนรวมจะร่วมกันรับผิดชอบตามอัตราส่วนการครอบครองพื้นที่
หากมีผลประโยชน์ใดๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่เช่า) ได้แก่ ค่า
เช่า ค่าบริการสาธารณูปโภค หรือรายได้อื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรจะ
ได้รับและเซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ล่วงหน้าทั้งก่อนและในวันจดทะเบียนจากผู้เช่าพื้นที่ เซ็นทรัล
พัฒนาจะแจ้งให้กองทุนรวมทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่กองทุนรวมภายใน 30
วันนับจากวันจดทะเบียน หรือในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจาก
วันจดทะเบียนอีก เซ็นทรัลพัฒนาจะส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมภายในวันที่
9 ของเดือนถัดไป
สาหรับเงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมควรจะได้รับและเซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ล่วงหน้าทั้งก่อน
และในวันจดทะเบียนจากผู้เช่าพื้นที่ เซ็นทรัลพัฒนาจะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าว
บางส่วน ซึ่งเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเงินประกันการเช่าทั้งหมดให้แก่
กองทุนรวมภายในวันจดทะเบียน และสาหรับเงินประกันการเช่าส่วนที่เหลือเซ็นทรัลพั ฒนาจะ
ส่งมอบให้แก่กองทุนรวมภายใน 45 วันนับจากวันจดทะเบียน นอกจากนี้ หากเซ็นทรัลพัฒนา
ได้รับเงินประกันการเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าภายหลังจากวันจดทะเบียนอีกเซ็นทรัลพัฒนาจะ
ส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป
จากการที่เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าใน
ปัจจุบันและจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่เช่าภายหลังจากที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าแล้ว มีแผนการที่จะซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย และ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ซึ่งการซ่อมแซมและปรับปรุงดังกล่าวคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2553 โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้มีการวางแผนเพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อร้านค้า และลูกค้าให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อให้กองทุนรวมสามารถสร้าง
กระแสเงินสดในระดับคงที่และต่อเนื่องจากการให้เช่าพื้นที่ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ น เกล้ า ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาในฐานะเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าภายหลังการไถ่ถอนการขายฝากอาคาร ได้
ตกลงรับประกันรายได้จากอสังหาริม ทรัพย์สุทธิ (Net Property Income) ของอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 629 ล้านบาท (157.25 ล้านบาทต่อ
ไตรมาส) สาหรับปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่
กองทุนรวมได้รับจากอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แต่
ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนี ยมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ จากแผนที่
กาหนดไว้ใ นปี พ.ศ. 2553 เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2554 เซ็ นทรัลพัฒนาตกลงที่จ ะ
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ทรัพย์สินที่เช่า
เสียหายหรือถูก

รับประกันรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ (Net Property Income) ของอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าสาหรับระยะเวลาของปี พ.ศ. 2554 ที่มีการดาเนินการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวที่ได้เลื่อนออกไปต่อไป โดยคู่สัญญาจะได้ตกลงรายละเอียดและจานวน
เงินเกี่ยวกับการรับประกันรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิต่อไป
โดยหากรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า น้อย
กว่าจานวนที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับประกันไว้ เซ็นทรัลพัฒนาจะชดเชยผลต่างดังกล่าว (“เงิน
ชดเชย”) ให้แก่กองทุนรวมเป็นรายไตรมาส (โดยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของอาคาร
ศูนย์ การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่เกิดขึ้นจริงจะถูกสอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของ
กองทุนรวม ณ สิ้นไตรมาส นั้นๆ ) ทั้งนี้ หากจานวนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่เกิดขึ้นจริง รวมกับเงินชดเชยที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ชาระ
ให้ แ ก่ ก องทุ น ไปแล้ ว ในระหว่ า งช่ ว งระยะเวลารั บ ประกั น ดั ง กล่ า ว สู ง กว่ า รายได้ จ าก
อสัง หาริมทรัพ ย์สุทธิข องอาคารศูน ย์ก ารค้ าเซ็น ทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ าที่ได้ต กลงรับ ประกั น
กองทุนรวมจะคืนเงินส่วนต่างดังกล่าวให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา ทั้งนี้ จานวนเงินส่วนต่างที่คืนกลับ
ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาจะไม่เกินจานวนเงินชดเชยที่เซ็นทรัลพัฒนา ได้ชาระให้แก่กองทุนรวมไป
แล้วในระหว่างช่วงระยะเวลารับประกันดังกล่าว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการใช้เงินที่ได้รับเป็นค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อนามาใช้ในการก่อสร้างและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
เซ็นทรัลพัฒนาจะจัดให้มีการดาเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้เอาประกันภัยและระบุชื่อกองทุน
รวมเป็ น ผู้ รั บ ประโยชน์ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า กั บ ผู้ รั บ
ประกันภัยทุกประเภทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และสาหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรม์
ประกันภัยภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
วันจดทะเบี ยน ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะรับ ผิดชอบ ค่า ใช้จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยคู่สัญญาตกลงจะ
รับผิดชอบร่วมกันสาหรับเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวซึ่งแบ่งได้ตามการ
ครอบครองพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า หรือตามสัดส่วนรายได้
(เฉพาะในกรณีที่เป็น Business Interruption Insurance) แล้วแต่กรณี และทุกกรณีจะต้อง
เป็นไปตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คงเหลือตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท หรือแบ่ง
ตามเกณฑ์อื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
ทั้งนี้เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดย
ให้ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญาฉบับนี้ต่อไป
ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่รวมถึงค่า
สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ได้ รั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
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Insurance) และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติม
ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเองทั้งสิ้น
ภายใต้บั ง คับ ของข้ อ (3) และเว้น แต่ คู่ สัญ ญาทั้ง สองฝ่า ยจะตกลงเป็ น อย่ างอื่น ในกรณี ที่
ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้
ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะสร้าง
ทรัพย์สินที่เช่าขึ้นใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะเป็น
ผู้ดาเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คู่สัญญาจะได้
ตกลงร่ว มกั น และจะต้ อ งท าการก่อ สร้า งให้แ ล้ วเสร็ จภายใน 3 ปีนั บ แต่ เกิ ดความเสี ยหาย
ดังกล่าว รวมถึงจะร่วมกับกองทุนรวมในการดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขอ
อนุ ญาตต่ อหน่ว ยงานราชการใดๆ ที่ เ กี่ย วข้ อง(ถ้ ามี ) เพื่อ ประโยชน์ใ นการด าเนิน การใดๆ
ภายใต้สัญญาฉบับนี้ โดยค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างดังกล่าวกองทุน
รวมและเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาจะร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบตามสั ด ส่ ว นการครอบคร องพื้ น ที่ ใ น
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ณ เวลาที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหาย
โดยคู่สัญ ญาทั้ ง สองฝ่ ายจะต้อ งน าเงิ นที่ ได้ รับ จากค่ า สิน ไหมทดแทนพื้ นฐานมาใช้ ในการ
ดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมี
ผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาแทนที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้
โดยคู่สัญญาจะจัดให้มีการทาสัญญาเช่าทรัพย์สินขึ้นใหม่ (โดยให้มีข้อกาหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้) ทันทีที่การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ (แต่ทั้งนี้กองทุนรวมจะ
ไม่มีภาระหน้าที่ในการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปี
สุดท้ายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา
เช่าฉบับนี้
ภายใต้บั ง คับ ของข้ อ (3) และเว้น แต่ คู่ สัญ ญาทั้ง สองฝ่า ยจะตกลงเป็ น อย่ างอื่น ในกรณี ที่
ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยยังคงสามารถใช้
ทรัพย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุนรวมและเซ็นทรัล
พัฒนามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้คงเดิมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที่เกิดความเสียหายดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สัญญา
แต่ ละฝ่ ายเอง แต่ ไม่ เ กิน กว่า จ านวนเงิน ค่ าสิ น ไหมทดแทนพื้น ฐานที่ กองทุ น รวมและ/หรื อ
เซ็นทรัลพัฒนาได้รับมาจากบริษัทประกันภัยแล้วแต่กรณี
เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นหรือกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุนจาก
แหล่งอื่นได้ ในกรณีที่ค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง
และ/หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวมีจานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิน
ดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ในขณะนั้น (สาหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพื้นที่
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และการให้เช่าช่วง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะที่ได้รับความเสียหายจริง (สาหรับกรณีตามข้อ (2))
แล้วแต่กรณี โดยเซ็นทรัลพัฒนาตกลงทดรองจ่ายเงินในจานวนที่กองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบ
ดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
สาหรับกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2) กองทุนรวมตกลง
จะชาระคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เปิดให้บริการ
พื้นที่ใ นทรั พย์สินที่ซ่ อมแซมแล้วเสร็จ พร้อ มทั้ง ชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการจ่ ายเงินทดรองจ่า ย
ดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลพัฒนาที่ได้ใช้
เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดยคานวณจากวันที่ได้มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึง
วันที่กองทุนรวมได้ชาระเงินให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวมจะร่วมกัน
พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สาหรับกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสาคัญตามข้อ (1) โดยที่
กองทุนรวมมิได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าตามที่กาหนดในข้อ (1) วรรค 2 กองทุนรวมมี
สิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชาระคืนเงินทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับ
แต่วันที่เปิดให้บริการพื้นที่ในทรัพย์สินที่สร้างหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่เช่า
ตามสัญญาฉบับนี้แล้วเสร็จพร้อมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวใน
อัตราเช่นเดียวกับที่ระบุในวรรคก่อน หรือ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ของ
กองทุนโดยที่กองทุนรวมไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ ให้เซ็นทรัลพั ฒนาอีก โดยในหลักการให้
สัดส่วนใหม่ของการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาเป็นไปตามจานวนค่า
ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ชาระไปหรือตกลงว่าจะชาระในการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึ้นใหม่ดังกล่าวข้างต้น
อนึ่ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการ
ดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติก่อน ทั้งนี้
ภายใน 6 เดือนนับ แต่วัน ที่เปิด ให้บริก ารพื้น ที่ในทรัพย์สิน ที่สร้า งหรือ ซ่อมแซมขึ้นใหม่เพื่ อ
ทดแทนทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุน
รวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมตามข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่
เห็นสมควรแก่กรณี
ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไม่นาสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่านี้ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่บุคคลใดๆ หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือ
ก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ที่ทาให้บุคคลอื่นมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า หรือโอน
สิทธิการเช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
กิจ การศู น ย์ ก ารค้ า และอาคารสานั ก งานให้ เช่ า เซ็ น ทรั ลพั ฒ นายิ นยอมให้ ก องทุ น รวมน า
ทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่า (“ผู้เช่าพื้นที่รายย่อย”)
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพัฒนาก่อน เว้นแต่การให้เช่า
ช่วงพื้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป กองทุนรวมจะต้องได้รับ
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แห่งการเลิกสัญญา

ความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนาก่อน ซึ่งการให้ความยินยอมดังกล่าวจะกระทาโดยไม่ชักช้า
และการไม่ให้ความยินยอมจะไม่กระทาโดยปราศจากเหตุผล
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาไม่ทาการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมกาหนด ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตาม
สัญญานี้ทันที
ในกรณีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ
เซ็นทรัลพัฒนา และอาจนาเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่ภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ โดยเซ็นทรัล
พัฒนาไม่สามารถทาการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมี
เหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรจนเป็ น ที่ พ อใจแก่ ก องทุ น รวมว่ า การผิ ด นั ด ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น ของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาซึ่ ง จะน าเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาไปสู่ ส ภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทุนรวมตามสัญญา
ฉบับนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้ นตอน
การเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งกองทุน
รวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการชาระหนี้ หรือปฏิบัติตาม
สัญญานี้
ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นหรือ
ภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นผลเนื่องมาจากการที่เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ให้เช่า หรือ
ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์(หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บ ริหารอสังหาริ มทรัพย์ แทน) จงใจหรือประมาทเลิ นเล่อในการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
(ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนด
ในโครงการ และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึ งการเลิกกองทุนรวมเป็นลาย
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา

ลักษณ์อักษรแล้ว
(ข) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา
และกลุ่มบุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม เว้นแต่ ในกรณีที่การลงมติของเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็นประโยชน์ โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุน
รวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึง
การเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วโดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันและได้
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้สั ญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย หรือจากคาสั่งของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคาสั่งของ
หน่วยงานใดๆ ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เช่น การจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับ
โอนสิทธิและหน้าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตสารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมาย
อื่นๆ ซึ่งทาให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่างมีนัยสาคัญ
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด และเหตุ การณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่กองทุน
รวมไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้
กองทุนรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทาให้สัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี้ และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใต้สัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสาคัญ กองทุน
รวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่
เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่
กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
ฉบับนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใดๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอน
การเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟู กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ได้ทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืน
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ค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวม
ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
ฉบับนี้ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอัน
เกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการ
ที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิ บัติให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญ ญาฉบับ นี้สิ้นสุด ลง เว้ นแต่ ความเสี ยหายดั งกล่าวเกิดจาก
กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
ทันที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่า คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือมีการเลิก
กองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนดในโครงการ หรือ กรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ มี ค าสั่ ง ให้ เ ลิ ก กองทุ น รวมโดยที่ ก องทุ น รวมมิ ได้ ฝ่า ฝื น และ/หรื อ ปฏิ บั ติ ผิด กฎ
ข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของ เซ็นทรัล
พัฒนา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้น
แต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา และ
กลุ่มบุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า
ที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่
เช่าตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากการลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและ
กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ดั ง กล่ า วเป็ น ประโยชน์ โดยรวมของกองทุ น รวมและเป็ น ไปตามความ
ประสงค์ของบริษัทจัดการ ให้นาข้อกาหนดในข้อ (4) มาใช้บังคับ
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญตกอยู่ภายใต้เ ขตเวนคืนหรือเขตสงวน
หรือเขตสารวจเพื่อ การเวนคืน กองทุ นรวมมีสิท ธิพิจารณาว่าจะให้ สัญญาฉบับ นี้สิ้นสุดลง
หรื อไม่ โดยกองทุน รวมจะพิ จารณาจากผลกระทบจากการเวนคื นดั งกล่า วว่ ามี นัย สาคั ญ
เพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระ
63

คืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้
แทนกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตามที่ไ ด้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ กองทุน
รวมจะส่ ง มอบทรัพ ย์ สินที่ เ ช่า คื น ตามสภาพที่เ ป็ นอยู่ ณ เวลานั้ น พร้ อมกั บ ส่ว นควบและ
อุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่ารวมทั้งจะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ามี) ให้แก่เ ซ็นทรัลพัฒนารวมถึงการคืนเงิน
ประกัน การเช่ าที่ กองทุน รวมได้ รับ จากผู้เ ช่า ช่วงพื้น ที่ในทรั พย์ สินที่ เช่ าให้ แก่ ผู้เ ช่าช่ วงหรื อ
เซ็นทรัลพัฒนา (แล้วแต่กรณี)
พร้อมกันนี้ ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง กองทุนรวมจะใช้
ความพยายามในการดาเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที่ส่งมอบได้และ/หรือไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าซึ่งจะส่งมอบตามข้อ (10)) ที่กองทุนรวมได้รับไว้ล่วงหน้า
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าทั้งก่อนและในวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา
หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และเซ็นทรัลพัฒนาตกลงชาระคืนกองทุนรวมในเงินหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ซึ่งกองทุนรวมได้ชาระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าสาหรับระยะเวลาภายหลังจากที่
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงให้แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับ
แจ้งจากกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่เกิดจากกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัล
พัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด และ
กรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคา
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูส่ ัญญาที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา
คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ได้
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิ
ที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวมได้รับชาระ
ค่าเสีย หาย ค่า เช่ าทรัพ ย์สินที่ เช่า คงเหลือ รวมถึง เงิ นหรือ ผลประโยชน์ อื่น ใดดัง กล่ าวจาก
เซ็นทรัลพัฒนาแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสาหรับระหว่างระยะเวลานี้ เว้น
แต่ ก องทุ น รวมจะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า กองทุ น รวมได้ รั บ ความเสี ย หายจากเหตุ ดั ง กล่ า วเกิ น กว่ า
ผลประโยชน์ ที่ ก องทุ น รวมได้ รั บ ส าหรั บ ช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว เซ็ น ทรั ล พั ฒ นายิ น ยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว
ในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไข ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือ
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ถูกทาลายระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับ
นี้ เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ
นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงจะส่งมอบค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน (Property all Risk) ในฐานะ ผู้เอาประกันภัยให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาทั้งหมด รวมถึง
คู่สัญญาจะร่วมกันในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงการประกันภัยความเสี่ยงทรั พย์สิน (Property all Risk) และประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) จนครบถ้วนตามสิทธิที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้รับใน
ฐานะผู้ เ อาประกั น ภั ย ทั้ ง นี้ กองทุ น รวมสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ เงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากผู้ รั บ
ประกันภัยสาหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ทั้งจานวนตามสิทธิ
ที่กองทุนรวมจะได้รับเพื่อเป็นการชดเชยการขาดประโยชน์ของกองทุนรวมจากการใช้สิทธิเลิก
สัญญาดังกล่าว
ในกรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาเช่า
ฉบับนี้สิ้นสุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลื อตามคาร้องขอที่สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัล
พัฒนาในการดาเนินการให้ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่ามาทาสัญญาเช่าพื้นที่กับเซ็นทรัลพัฒนา
ใหม่พร้อมทั้งส่งมอบเงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้รับไว้จากผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่เช่า
ก่อนวันท าสัญ ญาเช่าพื้ นที่ฉบับใหม่ดั งกล่ าว (ภายหลังจากที่ ได้หั กค่า เช่า ค่า บริก าร หรื อ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้เช่าพื้นที่แต่ละราย (ถ้ามี))ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา (ภายใต้ความยินยอม
ของผู้ เช่ า พื้น ที่นั้ น ๆ ) หรือ คืน ให้แ ก่ผู้เ ช่า พื้น ที่ นั้น ๆ (หากผู้ เ ช่า พื้น ที่ ไม่ ประสงค์จ ะเช่ าพื้ น ที่
ดังกล่าวกับเซ็นทรัลพัฒนาอีกต่อไป) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการ
ดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะร่วมกันรับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีที่สัญญาเช่าฉบับนี้
สิ้ น สุ ด ลงโดยเป็ น ผลจากการที่ ก องทุ น รวมเป็ น ฝ่ า ยผิ ด หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย หรื อ
คณะกรรมการก ากั บหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ สานัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ มีคาสั่ งให้ เลิกกองทุ นรวมโดยไม่ใช่ ความผิดของเซ็ นทรั ล
พัฒนา)
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สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ผู้ให้เช่าช่วง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”)
ผู้เช่าช่วง
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
ทรัพย์สินที่เช่าช่วง
ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1041 เลขที่ดิน 463 หน้าสารวจ 220 และโฉนดเลขที่ 1054 เลขที่ดิน 460
หน้าสารวจ 233 ตั้งอยู่ที่ตาบลบางบาหรุ อาเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 25 ไร่
ระยะเวลาการเช่าช่วง มีกาหนดระยะเวลานั บตั้งแต่ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ จนถึง วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2567
สิทธิในการต่ออายุ
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมได้รับสิทธิ และ/
สัญญาเช่าเมื่อ
หรือได้ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาท
สัญญาเช่าครบ
เมนท์สโตร์ จากัด (สัญญาเช่าหลัก) เมื่อสัญญาเช่าปัจจุบันครบกาหนด เซ็นทรัลพัฒนา และ/
กาหนด
หรือ บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมตกลงที่จะแจ้งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาฉบับนี้ให้กองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที่
เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุม ได้มีการตกลงในเรื่องเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญา
เช่าหลักกับเจ้าของที่ดินหรือภายในระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ
บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมได้ดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ
โดยเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนา มีอานาจควบคุมตกลงให้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื้อ และ/หรือ รับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เงื่อนไขในการต่ออายุ มูลค่าและเงื่อนไขในการซื้อ และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/
สัญญาเช่าเมื่อ
หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จะขึ้นอยู่กับการ
สัญญาเช่าครบ
เจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและ เซ็นทรัลพัฒนาในอนาคต และ
กาหนด
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอานาจควบคุมยังคงมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า อย่างไรก็ดีเซ็นทรัล
พัฒนาสงวนสิทธิในการที่จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวมในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา
พ้นจากการทาหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และ
หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้า กองทุนรวมจะต้องแจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรภายใน 6
เดือนนับแต่กองทุนรวมได้รับแจ้งจากเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวข้างต้น หรือระยะเวลาอื่นใด
ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
ค่าเช่า
กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าที่ดินที่เช่าช่วง โดยชาระทั้งจานวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้
หน้าที่ของกองทุนรวม กองทุนรวมตกลงจะบารุงรักษาที่ดินที่เช่าช่วงหรือกระทาการใดๆ ทั้งปวง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เช่า
อยู่ใ นสภาพที่ ดี และเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัต ถุประสงค์ดั งที่ร ะบุไว้ใ นสัญ ญานี้ และ
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คารับรองของเซ็นทรัล
พัฒนา

การโอนสิทธิการเช่า
และการให้เช่าช่วง

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา

สัญญาเช่าหลัก
กองทุนรวมจะไม่ทาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนควบใดๆ ในที่ดินที่เช่าช่วง และจะไม่ทา
การแก้ ไขดัดแปลงส่ วนใดๆ ของที่ดิน ที่เ ช่า ช่วงอัน เป็ นการท าให้ที่ ดินที่ เช่ าช่ วงได้รั บความ
เสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนั งสือจาก
เซ็นทรัลพัฒนา ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะพิจารณาการให้ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้า
และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เนื่องจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด และเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ และ/หรือ
สิทธิในการใช้ประโยชน์ร่วมในพื้นที่บางส่วนของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้ากองทุนรวมตกลงจะให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ถนนรอบอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ น เกล้ า และทางเข้ า ออกของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ลพลาซา ปิ่ น เกล้ า
ดังกล่าว แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด และเซ็นทรัลพัฒนารวมถึงผู้เช่าพื้นที่ที่เช่าพื้นที่
ในส่วนที่เป็นสิทธิของบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด และเซ็นทรัลพัฒนา และลูกค้าของ
บุคคลดังกล่ าวรวมถึง บุคคลใดๆ ที่บริ ษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่น เกล้า จากัดและเซ็ นทรัลพัฒนา
ยินยอมโดยถือประโยชน์ของการดาเนินกิจการศูนย์การค้าเป็นสาคัญ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่การ
ใช้ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทุนรวม
เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม
ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้เซ็นทรัลพัฒนาจะไม่นาที่ดินที่เช่าช่วงออกให้บุคคลใด ๆ
เช่าช่วง หรือหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
กองทุนรวม และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการผิดนัดหรือผิดสัญญา หรืออาจเป็นการผิดนัด
หรือผิดสัญญาเช่าหลักหรือเงื่อนไขใดๆ หรือกระทาการใดๆ อัน อาจทาให้สัญญาเช่าหลักถูก
บอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ให้เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลัก
ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะไม่ยินยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาเช่าหลักหรือเงื่อนไขในหนังสือยินยอม
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
เป็นการทาให้เงื่อนไขการเช่าดีขึ้น หรือ
(ข)
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนรวม
เว้นแต่เซ็นทรัลพัฒนาจะให้ความยินยอมเป็นประการอื่น ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
ฉบับนี้ กองทุนรวมจะไม่นาสิทธิการเช่าช่ว งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วงแก่
บุคคลใดๆ หรือให้บุคคลใดๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ที่ทาให้บุคคลอื่นมี
สิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าช่วงแทน หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ให้แก่บุคคลใดๆ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิ บัติให้
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ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาไม่ทาการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมกาหนด ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด
ตามสัญญานี้ทันที
ในกรณีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ
เซ็นทรัลพัฒนา และอาจนาเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟู กิจการ โดยเซ็นทรัล
พัฒนาไม่สามารถทาการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมี
เหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรจนเป็ น ที่ พ อใจแก่ ก องทุ น รวมว่ า การผิ ด นั ด ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบอย่ างมี
นั ย สาคั ญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น ของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาซึ่ ง อาจน าเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาไปสู่ ส ภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทุนรวม
ตามสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ ในขั้นตอน
การเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งกองทุน
รวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการชาระหนี้ หรือปฏิบัติตาม
สัญญานี้
ในกรณีที่กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิด คารับรองที่
ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวม ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ระบุ ไว้ใ นสัญ ญาฉบับนี้ เป็น ผลเนื่องมาจากการที่ เซ็น ทรัลพัฒนาในฐานะผู้ใ ห้เช่ าช่ว งตาม
สัญญาฉบับนี้ หรือในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนา
เสนอชื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบั ติ
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทุน
รวม
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
(ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนด
ในโครงการ และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว
(ข) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา
และกลุ่มบุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม เว้นแต่ ในกรณีที่การลงมติของเซ็นทรัล
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา

พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกั นดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุน
รวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือไม่ใช่ความผิดของ เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้
สัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคาสั่งของหน่วยงานใดๆ
ของรั ฐ เท่ า ที่ ไม่ ขั ด ต่ อกฎหมายหรื อ คาสั่ ง ของหน่ ว ยงานใดๆ ของรั ฐ ที่ มี ผลใช้ บั งคั บ อยู่ ใ น
ขณะนั้น เช่น การจัดตั้งหรือจัด หาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตาม
สัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม
ในกรณีที่ที่ดินที่เช่าช่วงทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวนหรือ
เขตสารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ
ซึ่งทาให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้อย่างมีนัยสาคัญ
ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นผลใช้บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่กองทุน
รวมไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้
กองทุนรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทาให้สัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี้หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสาคัญซึ่งมีผลทาให้กองทุนรวมใช้สิทธิการเข้า
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนา แต่ก องทุนรวมไม่
สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว
โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวมและเนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาท
เมนท์สโตร์ จากัด จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาการใดๆ ที่เป็นผลท าให้กองทุนรวมไม่
สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ หรือกองทุนรวมเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวเนื่องจากจะก่อให้เกิด
ภาระมากกว่าผลประโยชน์ที่พึงได้รับแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
ทันที และเซ็ นทรั ลพัฒ นาจะต้ องช าระคืนค่ าเช่าช่ วงที่ ดินที่ เช่า ช่วงคงเหลื อรวมถึง เงิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์
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ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย
หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แล้วกองทุน
รวมไม่สามารถใช้สิทธิการเข้าเป็นคู่ สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทน
เซ็นทรัลพัฒนาได้อย่างมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ใช่
ความผิดของกองทุนรวมและเนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
จากัด จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาการใดๆ ที่เป็นผลทาให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้ หรือกองทุนรวมเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวเนื่องจากจะก่อให้เกิดภาระมากกว่า
ผลประโยชน์ที่พึงได้รับแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
และในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่า
ช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือรวมถึง เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนาม
กองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จาก
การที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิ นที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวเกิด
จากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่
ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวม ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายในเวลาที่ก าหนด เซ็น ทรั ลพั ฒนาจะเรี ยกค่า เสี ยหายจากกองทุน รวมจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญ ญาฉบับ นี้สิ้นสุด ลง เว้ นแต่ ความเสี ยหายดั งกล่าวเกิดจาก
กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับ
นี้ได้ทันที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวม
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับ คู่สัญญาตกลงเลิก
สั ญ ญา หรื อ มี ก ารเลิ ก กองทุ น รวมตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดในโครงการ หรื อ ในกรณี ที่ มี
กฎหมาย หรื อ คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุน
รวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า
เช่าช่วงที่ดินหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยเซ็นทรัล
พัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญา
จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา และ
กลุ่มบุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งที่ดิ นที่
เช่าช่วงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากกรณีที่การลงมติของเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของบริษัทจัดการ ให้นาข้อกาหนดในข้อ (4) มาใช้บังคับ
ในกรณีที่ที่ดินที่เช่าช่วงทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนหรือเขตสงวนหรือ
เขตสารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือไม่
โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามีนัยสาคัญเพียงใด ซึ่งใน
กรณีที่กองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าช่วง
ที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้แทนกองทุน
รวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นผลใช้บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
และเหตุก ารณ์ ดังกล่ าวมิ ได้เ ป็นผลจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิ บัติห น้าที่ห รือปฏิบัติ หน้า ที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่
เซ็นทรัลพัฒนา จะต้ องชาระคืนค่าเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ โดยคานวณจากมูลค่าการ
เช่าช่วงที่กองทุนรวมชาระไว้ล่วงหน้าที่คงเหลือตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยู่
รวมถึงเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่ นใดที่เ ซ็น ทรัลพัฒ นา ได้ รับไว้แ ทนกองทุนรวม (ถ้ ามี ) ให้แ ก่
กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นผลใช้บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงหรือในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนา เสนอชื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ เซ็นทรัลพัฒนา
จะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวม โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วง
คงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญา
ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ว่า สั ญ ญาฉบั บ นี้สิ้น สุ ดลงโดยที่ คู่ สัญญาแต่ ละฝ่ า ยไม่ มี สิท ธิ เ รี ยกค่ า เสี ย หาย
ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยเซ็นทรัลพัฒนา
ไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน
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เงื่อนไขพิเศษ

เป็นอย่างอื่น
เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ กองทุน
รวมจะส่งมอบที่ดินที่เช่าช่วงคืน ตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับจะส่งมอบเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ามี) ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา
ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่
สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด และในกรณี ที่
กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ใน
สัญญานี้ และกองทุนรวม ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
เวลาที่กาหนด หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคู่สัญญาที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่าย
ดังกล่าวมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ได้
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิ
ที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวมได้รับชาระ
ค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจาก
เซ็นทรัลพัฒนาแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่า
ช่วงคงเหลือรวมถึงเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสาหรับระหว่างระยะเวลานี้
เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่า
ผลประโยชน์ ที่ ก องทุ น รวมได้ รั บ ส าหรั บ ช่ ว งระยะเวลาดั ง กล่ า ว เซ็ น ทรั ล พั ฒ นายิ น ยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว
หากมีเหตุที่อาจทาให้สัญญาเช่าหลักระงับลงด้วยเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญา
นี้ โดยที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นฝ่ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอื่นใดนอกจาก
วิธีการที่ระบุไว้ในข้อนี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องดาเนินการให้กองทุนรวมเข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับผู้ให้เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนาก่อนวันที่สัญญาเช่าหลักจะมีผลระงับ
สิ้นไป โดยกองทุนรวมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้เช่า
ที่ดินได้ชาระค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าครบถ้วนแล้วทั้งจานวน
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสวมสิทธิดังกล่าว กองทุนรวมไม่ต้อง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
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สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ผู้ให้เช่า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”)
ผู้เช่า
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
ทรัพย์สินที่เช่า
งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน้าเสีย และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งติดตั้งและใช้งาน
อยู่ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ครงการเซ็ น ทรั ลพลาซา ปิ่ น เกล้ า รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ ดๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) (บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะ
ได้รับโอนงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้าจากบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จากัด)
ระยะเวลาการเช่า
มีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่นเกล้า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ค่าเช่า
กองทุนรวมจะชาระค่าเช่าทั้งจานวนภายในวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่า
ก า ร ส่ ง ม อ บ สิ ท ธิ คู่สัญญาตกลงให้สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้มีผลเป็นการส่งมอบ
ครอบครอง
การครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาเช่าอาคาร และได้มีการชาระราคาตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้แล้ว (“วันส่งมอบสิทธิ
ครอบครอง”)
การส่ง มอบสิ ทธิตาม
สั ญ ญาบริ ก ารและ
การรับภาระค่าใช้จ่าย

เซ็นทรัลพัฒนาจะจัดให้มีการดาเนินการเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่
จัดทาขึ้นสาหรับทรัพย์สินที่เช่ากับผู้รับประกันภัยเป็นกองทุนรวมสาหรับระยะเวลาประกันภัยที่
เหลื อ ของ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย โดยกองทุ น รวม ตกลงที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะร่วมรับผิดชอบ
ค่ าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลา
ประกันภัยที่คงเหลืออยู่
โดยตราบเท่าที่เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนา เสนอชื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม กองทุนรวมยินยอมให้สิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการงานระบบที่กองทุนรวมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าวทั้งหมดแก่
เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อให้ เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมายมีสิทธิใน
การเก็ บ ผลประโยชน์ จ ากการให้ บ ริ ก ารแก่ ลูก ค้ า และคู่ สัญ ญาบริ ก ารทั้ ง หมดในโครงการ
ศูนย์การค้า จากการให้บริการร่วมแก่คู่สัญญาบริการในโครงการศูนย์การค้า ได้แก่ บริการ
ส่วนกลาง บริการไอเย็น และบริการดูดควัน ค่าน้าประปาและค่าไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผู้เช่า
พื้นที่แต่ละราย)เป็นต้น และนาผลประโยชน์ดังกล่าวไปชาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับ
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หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้า และในการให้บริการ
ดังกล่าว ได้แก่ ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี) แทนกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาหรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัล
พัฒนามอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแล้ว กองทุน
รวมยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนาหรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมายมีสิทธิในการใช้งาน
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์ การค้าในการให้บริการและเก็บผลประโยชน์
จากการให้บริการในการให้บริการร่วมดังกล่าวจากผู้เช่ารายย่อยเฉพาะในพื้นที่ที่เซ็นทรัล
พัฒนายังมีสิทธิครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องนาส่งค่าบริการดังกล่าวตามสัดส่วนที่
เซ็นทรัลพัฒนาต้องรับผิดชอบให้แก่กองทุนรวมหรือบุคคลใดๆ ที่กองทุนรวมมอบหมายเพื่อให้
กองทุ น รวมสามารถช าระหนี้ ห รือ ค่ าใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เกี่ ยวกั บหรื อเกี่ย วเนื่ อ งกั บการใช้ ระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้า และในการให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี) แทนคู่สัญญาได้
อนึง่ ในการเรียกเก็บค่าบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการดังกล่าวจากลูกค้าและ/
หรือคู่สัญญาบริการ เซ็นทรัลพัฒนาหรือบุคคลใดๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมายจะต้องคานึงถึง
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น
เกล้าโดยรวมเป็นสาคัญ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของเซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวมในการ
ชาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ
ศูนย์การค้าและในการให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อื่นใด (ถ้ามี) เป็นสาคัญ ในกรณีที่ผู้เช่ารายย่อยในพื้นที่ที่เซ็นทรัลพัฒนาหรือกองทุนรวมแต่ละ
ฝ่ายมีสิทธิครอบครองอยู่ไม่ชาระหนี้ภายในกาหนด เซ็นทรัลพัฒนาหรือกองทุนรวมจะต้อง
รับผิดชอบในการชาระค่าบริการดังกล่าว แทนผู้เช่ารายย่อยในพื้นที่ที่เซ็นทรัลพัฒนาหรือ
กองทุนรวมแต่ละฝ่ายมีสิทธิครอบครองอยู่ และในกรณีที่ค่าบริการที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับจากผู้
เช่ารายย่อยดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้ระบบสาธารณูปโภคในโครงการศูนย์การค้าและในการให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุ คคลที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี) เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวมจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบในการชาระค่าบริการดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ในทรัพย์สินที่
เช่าตามสัญญาเช่าอาคาร
คารับรองของกองทุน
รวม

ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนาใช้ทรัพย์ สินที่เช่าในการ
ให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าที่ได้มีการชาระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื้นที่ในส่วนที่อยู่
ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งไม่ใช่พื้นที่เช่าตามสัญญาเช่าอาคาร นอกจากผู้
เช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าอาคาร ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนหรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้
รวมถึงบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน แต่ทั้งนี้ หากมี
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการซ่อมแซมหรือดูแลรักษางานระบบดังกล่า ว บริษัทเซ็นทรัล
พัฒนา จากัด (มหาชน) และกองทุนรวมจะร่วมกันรับผิดชอบตามอัตราส่วนการครอบครอง
พื้นที่
ก่อนวันส่งมอบสิทธิครอบครอง คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบั ติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ กรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาไม่ทาการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมกาหนด ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด
ตามสัญญานี้ทันที
ในกรณีเซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ
เซ็นทรัลพัฒนา และอาจนาเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ โดยเซ็นทรัล
พัฒนาไม่สามารถทาการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทราบหรือมี
เหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสูจน์และยืนยันเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรจนเป็ น ที่ พ อใจแก่ ก องทุ น รวมว่ า การผิ ด นั ด ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นั ย สาคั ญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น ของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาซึ่ ง อาจน าเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาไปสู่ ส ภาวะ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทุนรวม
ตามสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอน
การเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งกองทุน
รวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการชาระหนี้ หรือปฏิบัติตาม
สัญญานี้
ในกรณีที่กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่
ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวม ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ระบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาฉบั บ นี้ เ ป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาในฐานะผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ปฏิ บัติหน้าที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือประมาทเลนเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา
(ก)
ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กาหนด
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ในโครงการ และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว
(ข) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา
และกลุ่มบุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม เว้นแต่ ในกรณีที่การลงมติของเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุน
รวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้
สัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคาสั่งของหน่วยงานใดๆ
ของรั ฐ เท่ า ที่ ไม่ ขั ด ต่ อกฎหมายหรื อ คาสั่ ง ของหน่ ว ยงานใดๆ ของรั ฐ ที่ มี ผลใช้ บั งคั บ อยู่ ใ น
ขณะนั้น เช่น การจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตาม
สัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม
ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าอาคารภายใน 1 ปีนับแต่วันทา
สัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นผลใช้บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรั ลพัฒนาไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่กองทุน
รวมไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้
กองทุนรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทาให้สัญญา
ฉบับนี้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี้หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสาคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
ได้ทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือรวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย
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หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กองทุนรวมมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิในการเลิกสัญญาฉบับ
นี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึง เงินหรือผลประโยชน์อื่น
ใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่าที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่า
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เว้นแต่เหตุผิดนัด
ของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติหน้ าที่
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่
ให้ไว้ในสัญญานี้ และกองทุนรวม ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาภายในเวลาที่ก าหนด เซ็น ทรั ลพั ฒนาจะเรี ยกค่า เสี ยหายจากกองทุน รวมจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลท าให้สัญ ญาฉบับ นี้สิ้นสุด ลง เว้ นแต่ ความเสี ยหายดั งกล่าวเกิดจาก
กองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับ
นีไ้ ด้ทันที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงเลิก
สั ญ ญา หรื อ มี ก ารเลิ ก กองทุ น รวมตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดในโครงการ หรื อ ในกรณี ที่ มี
กฎหมาย หรื อ คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคาสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยที่กองทุน
รวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินที่เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดย
เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ เว้นแต่
คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา และ
กลุ่มบุคคลเดียวกันร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่
เซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่า
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากกรณีที่การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและ
กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ดั ง กล่ า วเป็ น ประโยชน์ โดยรวมของกองทุ น รวมและเป็ น ไปตามความ
ประสงค์ของบริษัทจัดการ ให้นาข้อกาหนดในข้อ (4) มาใช้บังคับ
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ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นผลใช้บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
และเหตุก ารณ์ ดังกล่ าวมิ ได้เ ป็นผลจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิ บัติห น้าที่ห รือปฏิบัติ หน้า ที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยที่
เซ็นทรัลพัฒนา จะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า คงเหลือ โดยคานวณจากมูลค่าการเช่าที่
กองทุนรวมชาระไว้ล่วงหน้าที่คงเหลือตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา ได้รับไว้แทนกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นผลใช้บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ให้เช่าหรือในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนา เสนอชื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ เซ็นทรัลพัฒนา
จะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวม โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ตามสัญญา
ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ว่า สั ญ ญาฉบั บ นี้สิ้น สุ ดลงโดยที่ คู่ สัญญาแต่ ละฝ่ า ยไม่ มี สิท ธิ เ รี ยกค่ า เสี ย หาย
ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยเซ็นทรัลพัฒนา
ไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็น
อย่างอื่น
เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ กองทุน
รวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น พร้อมกับจะส่งมอบเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ามี) ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา
ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดในกรณีที่เซ็นทรัลพั ฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และเซ็นทรัลพัฒนาไม่
สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด และในกรณีที่
กองทุนรวม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ใน
สัญญานี้ และกองทุนรวม ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
เวลาที่กาหนด หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคู่สัญญาที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่าย
ดังกล่าวมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ฝ่า ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ได้
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิ
ที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงและกองทุนรวมได้รับชาระ
ค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากเซ็นทรัล
พัฒนาแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ
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รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสาหรับระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่กองทุน
รวมจะพิสูจน์ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่
กองทุนรวมได้รับสาหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนายินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกินดังกล่าว
สรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ผูข้ าย
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา)
ผู้ซื้อ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”)
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ทั้ ง ที่ ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวรรวมทั้ ง อุ ป กรณ์ อื่ น ใดที่ ใ ช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประดั บตกแต่งหรืออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคารโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งและ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พื้นที่ของอาคารโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า หรือบนพื้นผิวของตัวอาคาร
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ใน
อาคารโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า รวมทั้งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพย์สินดังกล่าว(แล้วแต่กรณี) แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ราคาซื้อขาย
กองทุนรวมจะชาระราคาซื้อขายทั้งจานวนภายในวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคาร
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
อาคาร
การโอนกรรมสิทธิ์ใน
คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินภายใต้สัญญาฉบับนี้มีผลเป็นการโอนอย่างสมบูรณ์ใน
ทรัพย์สิน
วันจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าอาคารและได้มีการชาระราคาตามที่กาหนดใน
สัญญาฉบับนี้แล้ว (“วันโอนกรรมสิทธิ์”)
คารับรองของกองทุน
กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพัฒนา บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด ลูกค้า คู่สัญญา
รวม
ของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากัด และผู้เช่าพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็ น ทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า รายอื่ น ที่ มิ ได้ เช่ า พื้ น ที่ ภายในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าจากกองทุนรวมใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระ
ผูกพันที่มีอยู่ก่อน หรือตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนา จะ
ร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสาหรับทรัพย์สินร่วมกันตามที่จะได้ตกลงกันต่อไป
เหตุผิดนัดหรือเหตุ
ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงได้ในกรณีดังต่อไปนี้
แห่งการเลิกสัญญา
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญา
ในกรณีที่เซ็น ทรัลพัฒนา ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุ ไว้ในสัญญานี้ หรือผิดค า
รับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอน
การเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ต่อศาลหรือ
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลิกสัญญา

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัล
พัฒนา ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการจดทะเบียนเช่าตามสัญญาเช่าอาคารภายใน 1 ปีนับแต่วันทา
สัญญาฉบับนี้
(5) ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารระงับหรือสิ้นผลใช้บังคับลง
เมื่อมีการเลิกสัญญา ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปราศจากภาระหน้าที่ซึ่งจะต้องผูกพันกัน
ตามสัญญาฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเกิดก่อนการเลิกสัญญา และย่อมไม่
ตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่การผิดสัญญานั้น เกิดจากความผิดของคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอน ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลงกองทุนรวมตกลงจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขาย
กันตามสัญญาฉบับนี้หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้แก่เซ็นทรัล
พัฒนา และเซ็นทรัลพัฒนาตกลงซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพย์สิน
ที่มีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนั้น ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคา
ที่คิดตามระยะเวลา 5 ปีหรือตามราคาอื่นใดตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
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ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ชื่อ

:

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

:

1558

โทรสาร

:

0-2299-2568

ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

:

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

:

0-2657-7000, 0-2657-7900

โทรสาร

:

0-2658-1258

ผู้ร่วมจัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

:

อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8, 130 ‟ 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

:

0-2263-2888-9

โทรสาร

:

0-2263-2898

การเพิม่ เงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (“ผู้จัดจาหน่าย”)
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ชื่อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2777-7777 และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
และหน่วยงาน Corporate Advisory สายธุรกิจตลาดทุน
สานักงานใหญ่ ชั้น 9 โซน C

โทรศัพท์

:

0-2544-1628

โทรสาร

:

0-2544-2185

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

:

87/2 ชั้น 28 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

:

0-2694-7999

โทรสาร

:

0-2694-7878

ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 20-21 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

:

0-2658-6300

โทรสาร

:

0-2658-6855, 0-2658-6862
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ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการการจาหน่าย และรับประกันการจาหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน
การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

0-2231-3777 ต่อ 2002

โทรสาร

:

0-2632-0741

ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

โทรศัพท์ :

0-2217-8888

โทรสาร

:

0-2216-9261

ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

ชั้น 6, 8-11 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ :

0-2305-9000

โทรสาร

:

0-2305-9519

ชื่อ

:

บริษัทเอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

ชั้น 11 อาคารสารทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :

0-2680-1111
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โทรสาร

:

0-2670-9291

ชื่อที่อยู่ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ชื่อ

:

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด

ที่อยู่

:

121/47-48 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

0-2641-2128-32

โทรสาร

:

0-2641-2134

ชื่อ

:

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด

ที่อยู่

:

121 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์

:

0-2641-3800

โทรสาร

:

0-2641-2801

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรก
ชื่อ

:

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

:

ชั้น 46 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

:

0-2654-1111

โทรสาร

:

0-2685-3300-1
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ชื่อ

:

บริษัท อเมริกันแอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

:

ชั้น 31 อาคารไทยซีซี 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120

โทรศัพท์

:

0-2675-8403

โทรสาร

:

0-2675-8427-8
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การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(1)

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 ที่จองซื้อและได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุ
ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้ รับชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชาระเป็นเกณฑ์
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนประเภทที่ 1 และผู้ลงทุนประเภทที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1.1) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนประเภทที่ 1
(1.1.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนประเภทที่ 1 ทุกรายตามจานวนที่จองซื้อ แต่ทั้งนี้ จานวนหน่วย
ลงทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทที่ 1 ทุกรายจะไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมด
(1.2) การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนประเภทที่ 2
(1.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนประเภทที่ 2 ทุกรายตามมูลค่าขั้นต่าของการจองซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยหากผู้จองซื้อทาการจองซื้อมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1.2.1)โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจานวนพหุคูณของ
1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย) หรือตามจานวนที่จองซื้อไว้ แล้วแต่ยอดใดจะต่ากว่าให้แก่ผู้จอง
ซื้อประเภทที่ 2 ทุกรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจัดสรรวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจานวน
เงินทุนของโครงการที่เสนอขาย
(1.2.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่ เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (1.2.2) ทุกรายได้ บริษัท
จัดการจะใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จอง
ซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื้อ
(1.2.4) ในกรณีที่มีผู้ลงทุนประเภทที่ 2 เป็นจานวนมาก จนบริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทที่ 2 ทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตามมูลค่าขั้นต่าของการจองซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทที่ 2 โดย
ใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อทาการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อที่ได้รับเลือก
จากการสุ่มรายชื่อตามมูลค่าขั้นต่าของการจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยไม่
จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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(1.3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่จองซื้อ หรือตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร โดย
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร
(2)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
(2.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
(2.2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(2.3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น

(3)

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบยืนยันการจองซื้อหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี(ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันทาการถัดจากวันเสร็จสิ้นการ
จัดสรรหน่วยลงทุน
การเพิม่ เงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมครัง้ ที่ 1
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้บุคคลใดหรือกล่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมด เว้นแต่ผู้จองซื้อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สน. 25/2552 รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
(ก)

บุคคลที่ได้รับการจัดสรรเป็นกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ข)

บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ค)

บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร

บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการดังต่อไปนี้
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(1)

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ที่จองซื้อ
และได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชาระเป็นเกณฑ์
การจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1.1)

จัดสรรหน่วยลงทุนจานวนไม่ต่ากว่า 273,300,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
(Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนซึ่ง
บริษัทจัดการจะได้กาหนดต่อไป ในอัตราส่วนการเสนอขาย 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.2505 หน่วย
ลงทุนใหม่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม
ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้รับสิทธิ
จองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจานวนที่มีเศษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็น
จานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดลงเป็นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด โดยบริษัทจัดการจะนาหน่วย
ลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปรวมกับหน่วยลงทุนที่มไิ ด้รับการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมสละสิทธิหรือไม่จองซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือจองซื้อไม่เต็มสิทธิหรือเหตุอื่นใดก็
ตาม มาเสนอขายและจัดสรรตามลาดับดังต่อไปนี้
(1.1.1) ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยลงทุ น ที่ เ หลื อ จากการจั ด สรรให้ กั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เดิ ม ตามสิ ท ธิ
(Rights Offering) มีจานวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะ
จองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตนได้ครบทุกราย ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละรายตาม
จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวแสดงความจานงไว้ หรือ
(1.1.2) ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยลงทุ น ที่ เ หลื อ จากการจั ด สรรให้ กั บ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เดิ ม ตามสิ ท ธิ
(Rights Offering) มีจานวนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์
จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตนได้ครบทุกราย ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิดังกล่าวแต่ละราย
ตามสัดส่วนของจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนแต่ละรายแสดงความประสงค์จะ
จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว
(1.1.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)
ตามที่กาหนดไว้ใน (1.2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดง
ความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิดั งกล่าวแต่ละรายตามสัดส่วนของจานวน
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หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิแต่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจานวนตามความประสงค์ดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายตามข้อ (1.1.1) หรือ (1.1.2) ข้างต้น ให้
บริษัทจัดการมีอานาจจัดสรรหน่วยลงทุนคงเหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) หรือผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ภายใต้วิธีการตามที่เห็นสมควร
อนึ่ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเกินสิทธิ แสดง
ความจานงในการจองซื้อเกิ นสิทธิพร้อมกับชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อ
ทั้งหมด ทั้ง จานวนที่จ องซื้อตามสิท ธิแ ละจ านวนที่จ องซื้ อเกิน สิท ธิ ตามวิ ธีการที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาหนดสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะเป็นวันที่ภายหลังจากที่สานักงาน ก.ล.ต. จะได้
อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน
รวมจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ภายหลังจากที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันปิดสมุด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป
(1.2)

จัดสรรหน่วยลงทุนจานวนไม่เกิน 273,300,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนผู้ลงทุนทั่วไป
(Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่เป็น (1) ผู้ลงทุนประเภท
สถาบันที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม และ/หรือ (2) ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตามปริมาณความ
ต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละประเภท และจะจัดสรรให้ประชาชนผู้ลงทุน
ทั่วไป (Public Offering) โดยวิธีการที่ให้ผู้จองซื้อจานวนน้อยได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนก่อน ใน
ราคาต่อหน่วยตามที่คณะกรรมการลงทุนจะได้กาหนดต่อไป
ในกรณีที่มีปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็น
จานวนมากจนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ทุกรายตามจานวนที่จอง
ซื้อได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ หากมีหน่วยลงทุนเพิ่มเติมที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)
บริษัทจัดการจะนามาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ยัง
ไม่ได้รับจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป
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อย่างไรก็ตามการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวของบริษัทจัดการจะไม่ทาให้ผู้ลงทุนรายใด หรือกลุ่ม
บุคคลใดๆ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วย
ลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจานวนที่จองซื้อ หรือตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร โดย
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร
กลยุทธ์การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
เป้าหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน อย่าง
สม่าเสมอและการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยบริษัทจัดการและ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
การจัดสัดส่วนของประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และการจัดแบ่งพื้นที่เช่า (Zoning Arrangement)
จะมีการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนของประเภทผู้เช่าและการจัดแบ่งพื้นที่เช่าอย่างเป็นประจาเพื่อ
เพิ่มรายได้จากการเช่า โดยจะมีการศึกษาและวิจัยข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้
สามารถจัดสัดส่วนของประเภทผู้เช่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
การจัดหาผู้เช่าให้มีความหลากหลาย
จะมีการจัดหาผู้เช่าให้มีความหลากหลายทั้งในด้านของประเภทธุรกิจ และผู้เช่า เพื่อกระจายความเสี่ยงของ
กองทุนรวมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของผู้เช่าประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือรายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป และเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เช่าที่มีสินค้าประเภทเดียวกันอย่างรุนแรง
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้พื้นที่เช่า
จะแสวงหาโอกาสในการเพิ่มรายได้จากพื้นที่เช่าที่มีอยู่ โดยการจัดวางผังพื้นที่เช่าให้เหมาะสมกับอัตราค่า
เช่า และธุรกิจของร้านค้าผู้เช่า รวมถึงการจัดวางผังพื้นที่เช่าเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเดินเลือกชม
สินค้า (Shopping Opportunities) เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้องสอดคล้องกับอายุสัญญาเช่ า และขนาดพื้นที่
เช่น อาจมีการแบ่งพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ซึ่งยังว่างอยู่เป็นพื้นที่เช่าระยะสั้นขนาดเล็ก
การเพิ่มพื้นที่เช่า
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จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ส่วนกลางที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์มาเป็นพื้นที่เช่า ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวจะต้ องไม่ขัดต่อภาพลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และไม่ขัดกับ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มช่องทางและอานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเดินทางมาที่ศูนย์การค้า
จะแสวงหาโอกาสในการเพิ่มจานวนผู้บริโภค (Customer Traffic) ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้ า โดยเพิ่ม
ช่องทางและอานวยสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเดินทางเข้ามาในศูนย์การค้า เช่น ในปัจจุบันศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามจากห้าง บิ๊กซี สาขาพระราม 2 มาที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งจะช่วยเพิ่มจานวนผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมีการวางแผนและดาเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นประจาและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์การค้า และเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์สร้างการเติบโตจากภายใน
จะดาเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการรักษาและ
เพิ่มอัตราการต่อสัญญาเช่า เพื่อลดอัตราพื้นที่ว่างและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการหาผู้เช่ารายใหม่ นอกจากนี้
บริษัทจัดการและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
กลยุทธ์สร้างการเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นเพิ่ม
บริษัทจัดการจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นเพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มผลตอบแทนการ
ลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) ในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จ ากั ด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จ ากั ด (มหาชน) มี อ านาจควบคุ ม ส าหรั บ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน) และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ลพั ฒ นา จ ากั ด (มหาชน) มี อ านาจควบคุ ม ตกลงที่ จ ะขาย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บุคคลใด โดยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทที่บริษัท
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จ ากั ด (มหาชน) มี อ านาจควบคุ ม ยั ง คงมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
อสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) ดังกล่าวแก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
อย่างไรก็ดีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการที่จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of
First Refusal) แก่กองทุนรวมในกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) พ้นจากการทาหน้าที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนใน
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ด้านต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ อัตราการเช่าพื้นที่และลักษณะผู้เช่า ทาเลที่ตั้ง โอกาส
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สภาพที่ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กองทุนรวมมีความประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี หากในอนาคต
อสั งหาริ ม ทรั พย์ ที่ก องทุ นรวมลงทุ นมี ข้อ จ ากั ดในการสร้า งรายได้ห รือ การเติ บโต บริษั ทจั ด การอาจจะ
พิจารณาขายอสังหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนาเงินที่ได้รับจากการขายไปใช้
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงกว่า
ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
1. การวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

„ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2552 หดตัวลดลงน้อยกว่าไตรมาส 1 ที่ร้อยละ 4.9 จากที่หดตัวร้อยละ 7.1 ใน
ไตรมาสแรก จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยเริ่ม
ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการช่วยค่า
ครองชีพในรูปแบบต่างๆ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 การปรับลดราคาสินค้า
และบริการที่จาเป็นหลายรายการตามนโยบาย 5 มาตราการ 6 เดือน โครงการเช็คช่วยชาติ และโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มดีขึ้น
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สาหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 2 ปี 2552 ลดลงร้อยละ -2.8 เนื่องจากราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลง
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา ราคาสินค้าและบริการบางรายการปรับตัวลดลงตามนโยบาย 5 มาตราการ 6
เดือน และผลจากการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือค่าครองชี พของประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่
ความต้องการสินค้าและบริการยังคงชะลอ ซึ่งเป็นผลจากอัตราการว่างงานต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา
และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งการระบาดโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) 2009
ที่กระทบต่อการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ทาให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

„ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงิน แต่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อที่ติดลบมากขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2552
พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาแบบ 12 เดือน ยังคงทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี
ในขณะที่ มีการออกพันธบัตรรัฐ บาลเพื่ อจาหน่ ายแก่ป ระชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์ ที่รัฐบาล
จาเป็น ต้ องระดมเงิ น เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณ สาหรับ ด้ านอั ตราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ลูก ค้า ชั้ น ดี
(Minimum Loan Rate: MLR) ลดลงเล็กน้อยจาก ร้อยละ 6.50 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี
อย่างไรก็ดีสินเชื่อรวมของสถาบันรับฝากเงินทั้งหมดมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากความ
ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ และสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อต่อภาคธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็น
ผลจากการหดตัวในสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาคัญ

93

„ ดัชนีความเชือ่ มั่นผู้บริโภคโดยรวม
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ณ ไตรมาส 2 ปี 2552 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 72.0 เนื่องจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อภาคธุรกิจที่ลดการผลิตและการจ้างงาน เกิดการ
ว่างงานเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่องนี้จาก ความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้าง และความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนที่พัทยา จากปัจจัยดังกล่าวจึงทาให้ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคโดยรวมต่อการใช้จ่ายของประชาชนยังคงลดลง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน ได้แก่ การดาเนินการมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะที่ 1 การปรับลดราคาตามนโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือนของรัฐบาลที่ช่วยพยุงไม่ให้การใช้จ่าย
ของประชาชนลดลง และเร่งรัดการดาเนินงานตามมาตรการดูแลแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ให้มีสวัสดิการรองรับที่
เหมาะสม พร้อมทั้งดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงิ น
อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต
1.2 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต
เศรษฐกิจโลกในปี 2552 มีแนวโน้มขยายตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ในช่วงครึ่งปีหลังมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แรงสนับสนุนจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะยังมีจากัด และกระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งจะทาให้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบอาจจะล่าช้า เนื่องจาก การขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งเน้น
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หลักการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการใช้สินค้าประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ์ สาหรับด้านการ
ท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบ
ทางการเมืองภายในประเทศ และสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) 2009 ที่
กระทบต่อการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย สาหรับเศรษฐกิจไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2552 มีแนวโน้มดีขึ้น ตามการ
คาดการณ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ว่า เศรษฐกิจกาลังฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะที่เป็นบวกได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี หลังจากผ่านจุดต่าสุดในไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีปัจจัย
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทย การใช้
จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 การ
เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การเร่งรัดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐขยายสินเชื่อให้ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขาดสินเชือ่ ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แก่
การประกันราคาสินค้าเกษตร และการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
นอกจากนี้ การบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี จะต้องมุ่งเน้นในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจนั้นจะต้องขึ้นอยู่
กับความเชื่อมั่นของประชาชน และเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสาคัญ
2. การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมพื้นที่อาคารสานักงาน
2.1 ภาพรวมพื้นที่อาคารสานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ ไตรมาส 2 ปี 2552 พื้นที่อาคารสานักงานทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวมประมาณ 7.86 ล้าน
ตารางเมตร โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการย้ายที่ทาการใหม่ของดีแทค
ภายในอาคารจามจุรี สแควร์ พื้นที่ประมาณ 61,000 ตารางเมตร สาหรับอาคารสานักงานนอกเขตศูนย์กลาง
ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นใหม่ยังคงที่จากไตรมาสที่ผ่านมา จากอาคารสานักงาน เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ มีพื้นที่
ประมาณ 27,000 ตารางเมตร และอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ มีพื้นที่ประมาณ 30,000
ตารางเมตร
สาหรับช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก จากอาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ พื้นที่ประมาณ 119,000
ตารางเมตร ซึ่งกาลังจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4 ปี 2552 ซึ่งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และบริษัท
ในเครือจะเข้าใช้พื้นที่ทั้งหมด
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สาหรับอาคารที่อยู่ระหว่างทาการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2553 ได้แก่ อาคารสาทรส
แควร์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนสาทร-นราธิวาส มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 73,500 ตารางเมตร
และอาคารสิวาเทล บนถนนวิทยุ มีพื้นที่โดยประมาณ 5,880 ตารางเมตร นอกจากนี้อาคารปาร์ค เวนเจอร์
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บนถนนวิทยุ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2554 มีพื้นที่ส่วนอาคารสานักงานประมาณ 28,000 ตาราง
เมตร
2.2 ภาพรวมพื้นที่อาคารสานักงานในเขตธนบุรี
สาหรับพื้นที่ในเขตธนบุรี มีอาคารสานักงานหลัก ได้แก่ อาคารธนาลงกรณ์ อาคารสานักงานเซ็นทรัลทาว
เวอร์เอ และทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า และอาคารไทยวีรวัฒน์
„ อาคารธนาลงกรณ์ เป็นอาคารสานักงานตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี ลักษณะอาคารสูง 27 ชั้น มีพื้นที่รวม
ประมาณ 46,197 ตารางเมตร ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ อายุการใช้งานอาคารประมาณ 26 ปี
ปัจจุบันมีอัตราการเข้าใช้ (Occupancy Rate) ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีสภาพ
ค่อนข้างทรุดโทรม
„ อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์เอ และทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่ ทาวเวอร์เอ (สูง26
ชั้น) และทาวเวอร์บี (สูง 18 ชั้น) ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี มีพื้นที่รวมประมาณ 50,653 ตารางเมตร อายุ
อาคารประมาณ 14 ปี พื้นที่ปล่อยให้เช่าประมาณ 33,760 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอัตราการเข้าใช้
(Occupancy Rate) เฉลี่ยทั้ง 2 ทาวเวอร์ ประมาณร้อยละ 90
„ สาหรับอาคารไทยวีรวัฒน์ เป็นอาคารสานักงาน ตั้งอยู่บนถนนกรุงธนบุรี ลักษณะอาคารสูง 17 ชั้น มีพื้นที่
รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร มีผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน อายุการใช้งานอาคารประมาณ 12
ปี ปัจจุบันมีอัตราการเข้าใช้ (Occupancy Rate) ประมาณร้อยละ 75
3. แนวโน้มอุตสาหกรรมพื้นทีอ่ าคารสานักงาน
สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์อาคารสานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มการเติบโตใน
อัตราที่ชะลอตัวลงบ้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
หดตัวอย่างรุนแรง ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่รัฐบาลเร่งดาเนินมาตรการกระตุ้นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ภายหลังการใช้มาตรการภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ตาม
มาตรการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะทาให้มีโอกาสกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ครึ่งหลังของปี
2552 และน่าจะทาให้ภาพรวมดีขึ้นในปี 2553
เมื่อพิจารณาด้านอุปทานแล้วสังเกตได้ว่า ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นใหม่ของอาคารสานักงานที่มีพื้นที่ให้เช่าใน
หลายพื้นที่ก็ตาม อุปสงค์สามารถดูดซับอุปทานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าตลาดอาคาร
สานักงานยังคงมีความต้องการจากหน่วยธุรกิจอย่า งต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราค่าเช่าอาคารสานักงานยังคง
ทรงตัว
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สาหรับแนวโน้มตลาดอาคารสานักงานในเขตธนบุรีในช่วงอีก 1-2 ปีข้างหน้า ไม่น่าจะมีอุปทานเข้าสู่ตลาด
เพิ่มขึ้น และในอนาคตอาคารสานักงานในเขตธนบุรีนี้ จะได้รับผลกระทบในทางบวกอันเนื่องจากระบบ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น และการเชื่อมโยงถึงกัน เช่น โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า บี ที เอส ฝั่งธนบุรี (ช่วง
สะพานตากสิน ถึงแยกถนนตากสิน) ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว และโครงการรถไฟฟ้าไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิ (Airport rail link) ที่มีกาหนดแล้วเสร็จภายในปลายปี 2552 นี้ ซึ่งการคมนาคมดังกล่าว
สามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ที่ผ่านไปยังย่านธุรกิจต่างๆ ซึ่งช่วยให้การคมนาคมมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. การวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมพื้นที่คา้ ปลีก
4.1 ภาพรวมพื้นที่ค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ ไตรมาส 2 ปี 2552 ปริมาณพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 5,226,306 ตารางเมตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.3 ต่อปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวในพื้นที่บริเวณกลางเมือง และ
ชานเมือง ซึ่งพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นลักษณะของช้อปปิ้งมอลล์ สาหรับอัตราค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกยัง คงทรงตัว
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้อัตราค่าเช่ายังคงทรงตัว
นอกจากนี้ การเกิดขึ้นใหม่ของคู่แข่งในอุตสาหกรรมพื้นที่ค้าปลีกที่มีลักษณะการค้าเป็นแบบช็อปปิ้งมอลล์
เพิ่มขึ้นอีกจานวนมากในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสวนทางกับการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มผู้บริโภคที่ระวังการใช้จ่าย
มากขึ้น
จากข้อมูลตลาด พบว่า พื้นที่ค้าปลีกโดยรวมในกรุงเทพมหานครยังคงมีอัตราการเช่าพื้นที่ในระดับสูง ที่ร้อย
ละ 91.1 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 92.9 เนื่องจาก ปริมาณพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับปรุง
พืน้ ที่ค้าปลีกเดิมในพื้นที่กลางเมือง และชานเมือง ซึ่งสอดรับกับความต้องการพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มี
ผลจากการดาเนินมาตราการกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะเร่งด่วนของรัฐบาล และจากการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมจะลดลงจากความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ไทย แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 คาดว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้น ตามมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น
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อุปทาน
พื้นที่ค้าปลีกที่ว่างโดยเฉลี่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาส 2 ปี 2552 ยังคงทรงตัว โดยมีพื้นที่ค้าปลีก
สามารถปล่อยเช่าได้ประมาณ 5,226,306 ตารางเมตร โดยมีการเช่าจริงประมาณ 4,760,220 ตารางเมตร
ทาให้มีพื้นที่ว่างทั้งหมดประมาณ 446,086 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ว่างโดยรวมประมาณร้อยละ
8.9 อย่างไรก็ดี คาดหมายว่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 นี้ น่าจะมีอุปทานทั้งหมดเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากช็อปปิ๊
งมอลล์จะมีการเปิดตัวอีกโดยรวม 6 แห่ง รวมพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 153,000 ตารางเมตร จากคริสตัลดีไซน์
เซ็นเตอร์ นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ โฮมเวิร์ค (ราชพฤกษ์) แม็คโคร (รามอินทรา) และ
Urban Square เป็นต้น
อุปสงค์
ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ความต้องการพื้นที่ค้าปลีกลดลงเล็กน้อยจากอัตราการเช่าพื้นที่ ร้อยละ 91.1 จากไตร
มาสที่ผ่านมา ร้อยละ 92.9 เป็นผลจากการปิดปรับปรุงพื้นที่ค้าปลีกบางส่วน ณ ไตรมาสนี้ และการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ค้าปลีกในย่านชานเมือง สาหรับการใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ไตรมาสนี้ ยังคงหดตัวแต่เริ่มมีสัญญาณ
การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการ
ปรับลดราคาสินค้าที่มีส่วนในการกระตุ้นการใช้จ่ายโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ประจา แต่อย่างไรก็
ตาม ยังคงมีปัจจัยลบจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง จาก ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์
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เศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ และยังมีความเสี่ยงเรื่องการเลิกจ้างงาน รวมทั้ง ความไม่แน่นอนทางการเมือง ยัง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เกิดการชะลอการใช้จ่ายโดยรวมลดลง
ในครึ่งหลังของปี 2552 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อยเป็นผลมาจากการกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย รวมถึง
การเปิดตัวของช็อปปิ๊งมอลล์ และซุปเปอร์สโตร์หลายแห่ง ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบของขนาดและลักษณะที่
ทันสมัย เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่มีจากัด และอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยโดยรอบ ทาให้มีความสะดวกในการ
เดินทางของผู้บริโภค ซึ่งทาให้อัตราการขยายตัวของพื้นที่ค้าปลีกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่จะก่อสร้างขึ้นในเขตพื้นที่ย่านชานเมืองต่างๆ ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการใช้พื้นที่ค้าปลีกในย่านชานเมืองเพิ่มขึ้นหลายโครงการตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยจะเป็นลัก ษณะโครงการพื้นที่ค้ าปลีก ขนาดย่ อม เรียกว่ า คอมมิวนิ ตี้มอลล์ ซึ่ง เป็นการขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เกิดทางเลือกใหม่ที่แตกต่าง พร้อมมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น และมี
สินค้าบริการหลากหลายเหมือนห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่
4.2 ภาพรวมพื้นที่ค้าปลีกในเขตธนบุรี
สาหรับพื้นที่ค้าปลีกในเขตธนบุรี ประกอบด้วย 3 ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ 2 ช็อปปิ้งมอลล์ ได้แก่ ตั้งฮั่วเส็ง
พาต้า ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า และเทสโก้ โลตัส

5. แนวโน้มอุตสาหกรรมพื้นที่ค้าปลีก
จากอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น ณ ปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์น้ามันส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมพื้นที่ค้าปลีกในเรื่องของการปรับราคาค่าเช่า และเนื่องจากอุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นธุรกิจที่
ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง ภาพพจน์ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการผู้บริหารศูนย์การค้า ดังนั้น ศูนย์การค้าที่
บริ ห ารงานโดยผู้ บ ริ ห ารที่ มี ชื่ อ เสี ย งจะเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพในการปรั บ ค่ า เช่ า ได้ ดี ก ว่ า คู่ แ ข่ ง ทั่ ว ไปใน
อุตสาหกรรม ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต พบว่าในพื้นที่ศูนย์การค้าที่ได้รับการยอมรับสูงจากผู้บริโภค
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เจ้าของ หรือผู้บริหารศูนย์การค้าสามารถปรับค่าเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ในอัตราที่ดีและหลายๆพื้นที่ สามารถ
ปรับค่าเช่าได้เป็นรายปีมากกว่าราย 3 ปี แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปี 2550 ทาให้
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไทยลดลงไปบ้าง แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพของภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว ตั้งแต่สิ้น
ไตรมาส1 ของปี 2551 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นทั้งในด้า นการเมือง และการดูแลเรื่อง
เงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
มากขึ้นและหากพิจารณาอุตสาหกรรมค้าปลีกในภาพรวมแล้ว พบว่า ศูนย์การค้าหลายแห่งมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการค้าปลีกหลายรายมีการเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อจับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะตามสภาพทาเลที่ตั้ง
อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้พื้นที่ค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องด้วย
ผู้บริโภคในชุมชนเมืองยังคงเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการในศูนย์การค้ามากกว่าร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
เนื่องจากความสะดวกสบายที่มีบริการในจุดเดียวของศูนย์การค้า กล่าวคือ มีสินค้าหลากหลาย และมี
บริการต่างๆ ครบครัน ดังนั้น ศูนย์การค้า หรือพื้นที่ค้าปลีกจึงยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
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