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ชื่อบริษทัจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ที่อยู ่ : ไทยพาณิชย์ ปารค์พลาซา่ อาคาร 3 ชั้น 21 – 22 

  เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจักร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์ : 0-2949-1500 

โทรสาร : 0-2949-1501 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 
โกรท 

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 

1.3 ชื่อย่อ  : CPNCG 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 
วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

1.7 อายุโครงการ : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

1.8 วันท่ีที่ได้รับอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจดัการ : 31 สิงหาคม 2555 

1.9 วันเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุน : 4-10 กันยายน 2555 
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ าในการจองซื้อ 

2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ : ไม่เกิน 4,394,381,700 บาท 

2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน : 10.30 บาท (เท่ากับราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย)  

2.3 จ านวนหน่วยลงทุน : 426,639,000 หน่วย 

2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  10.30 บาท 

2.6 จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการจองซื้อ  : 4,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนท่ัวไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวม
จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ /หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุน
รวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้างและ /หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือด าเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น
และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 
3.2.1 การลงทุนครั้งแรก 

 กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของอาคารส านักงาน ดิ 
ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บางส่วน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก”) ได้แก่ 
ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่ของ อาคาร
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ส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยกเว้นพื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น 3 และพื้นที่
ให้เช่าชั้นใต้ดิน B1 – B3 ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (“CPN”) จะได้ท า
สัญญาเช่าช่วงกับกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“TBF4”) ส าหรับการพัฒนาพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า 
(ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรก  กองทุนรวมไม่ลงทุนในพื้นท่ีให้เช่าเพื่อการค้าดังกล่าวเนื่องจาก TBF4 
มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าเพิ่มเติม  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าดังกล่าวได้)  นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครั้งแรกจะรวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจ านวน 1,271 คัน โดยจ านวนเงินที่
กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส  แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะก าหนด
จากจ านวนเงินที่สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ
จ านวนเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

 บริษัทจัดการจะก าหนดราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเป็นราคาเดียว ซึ่งสะท้อน
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการ
ประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริมาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะท าการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายดังกล่าว ให้กับผู้จองซื้อพิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งที่
เป็นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอาคารส านักงานเกรดเอขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
บนถนนพระราม 1 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร โดยอาคารส านักงาน
ดังกล่าวเป็นอาคารสูง 46 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 4 ตาราง
วา มีพื้นที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ  127,383 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ประมาณ 84,086 ตารางเมตร และเปิดด าเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2547  (หมายเหตุ: พื้นที่รวมและพื้นที่ให้เช่าดังกล่าวได้รวมพื้นที่รวมประมาณ 5,394  ตารางเมตร 
และพื้นที่ให้เช่าประมาณ 3,520 ตารางเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก) 

 อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยพื้นที่ส านักงานให้เช่า พื้นที่ค้า
ปลีก และพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีมีการ
ออกแบบอย่างสวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประโยชน์ใช้สอยสูง สามารถเดินทางไปมาได้
อย่างสะดวกหลายช่องทาง เช่น รถยนต์ รถไฟฟ้า และรถสาธารณะ รวมทั้งมีทางเข้าออกหลาย
ด้านเชื่อมต่อกับทั้งถนนพระราม 1 และถนนราชด าริ อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
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พาณิชย์ (Commercial Property) ขนาดใหญ่ชั้นน าแห่งหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ประกอบด้วยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม นอกจากนี้ 
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ยังตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งการค้าย่านราชประสงค์ รายรอบด้วยศูนย์การค้า
ชั้นน าและโรงแรมระดับห้าดาวหลายแห่ง ซึ่งสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้โดยใช้สะพานเชื่อมต่อ
อาคารและสถานีรถไฟฟ้า (Sky Walk) 

 ในปัจจุบัน TBF4 ได้เช่าที่ดินและอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์จาก
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (“ส านักงานทรัพย์สินฯ”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และอาคารส านักงานดังกล่าว โดย TBF4 ได้ปล่อยเช่าช่วงอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ ให้แก่บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด (“บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์”) โดย บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์
ได้รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
มาโดยตลอด 

4. กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด 

เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจ าใน
รูปเงินปันผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 

5. กองทุนรวมน้ีจะน าเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดและ
มีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นอย่างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต 

รายละเอียดของทรัพย์สินของกองทุนรวม  ราคาที่จะลงทุน ราคาประเมินและประมาณการรายได้จากค่า
เช่าปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 โครงสร้างการลงทุน 
ลักษณะทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทนุ สิทธิการเชา่ชว่งทีด่ิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค 

พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมสิทธิ์
ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ 

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์/เจ้าของกรรมสิทธิ ์  
- ที่ดิน ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
- อาคาร ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
- ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์

- เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าชว่ง  

- ที่ดิน ประมาณ 20 ปี (ส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2575) 
- อาคาร ประมาณ 20 ปี (ส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2575) 
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- ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประมาณ 20 ปี (ส้ินสุดวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2575) 

มูลค่าทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุ (การลงทนุครั้ง
แรกส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) 

ไม่เกิน 4,764,381,700 บาท 
ทั้งนี้ มูลค่าดงักลา่วได้รวมถงึ (i) ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิการเชา่ชว่ง อากรแสตมป์ ภาษีมูลคา่เพิม่ ที่
กองทุนรวมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึง่มมีูลค่ารวมประมาณ 26 
ล้านบาท และ (ii) ค่าใช้จา่ยทีเ่กีย่วเนื่องกับการจดัตั้งและ
ออกเสนอขายหน่วยลงทุนที่ CPN เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

5.2 สถานที่ตั้ง 
อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

  

 ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

5.3 รายละเอียดของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ในส่วนที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก 
ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ TBF4 จะท าการยกเลิก
สัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารส านักงานท่ี TBF4 ท ากับ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และกองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญา
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ในฐานะผู้เช่าช่วงกับ TBF4 โดยหลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในอาคารส านักงานดังกล่าวแล้ว กองทุนรวมจะ
แต่งตั้ง CPN ให้ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในส่วนที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนเป็นครั้งแรก เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม ต่อไป   

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนในอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในครั้งนี้ กองทุนรวมจะเข้าลงทุนใน
อาคารส านักงานดังกล่าวบางส่วน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรก”) โดยทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1) การลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 1  
 ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนดังต่อไปนี้ 

1.1) ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จ านวนเนื้อที่ประมาณ  2 
ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา  

1.2) อาคารส านักงานบางส่วน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ภายในอาคารส านักงาน ดิ  ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ บางส่วน ยกเว้นพื้นที่ให้เช่าชั้นใต้ดิน B1-B3 พื้นที่บางส่วนของชั้น G ชั้น 3 และชั้น 6 
พื้นที่ของชั้น 7 ชั้น 25 และชั้น 44 คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 113,328 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ให้เช่าประมาณ 74,605 ตารางเมตร 

1.3) งานระบบของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทรัพย์สินในส่วนนี้ท่ีกองทุนรวม
จะเข้าลงทุนประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล  ระบบป้องกันและแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบโทรศัพท์ และระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน โดยอาคารส านักงาน ดิ 
ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีลิฟท์โดยสารจ านวน 24 ชุด ลิฟท์ส าหรับขนส่งสินค้าจ านวน 2 ชุด 
และบันไดเล่ือนจ านวน 7 ตัว 

1.4) สิทธิในการใช้บริการพ้ืนท่ีจอดรถจ านวน 1,218  คัน   

2) การลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 
 หลังจากที่กองทุนรวมด าเนินการลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่

กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่เหลือ (“การลงทุนคร้ังแรกส่วนที่ 2”) เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะลงทุนในการลงทุนครั้งแรกส่วนท่ี 2 น้ี เป็นพ้ืนท่ีที่ CPN อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับผังพื้นที่เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เช่า โดยในเบื้องต้นคาดว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จและมีความพร้อมที่จะให้กองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ การลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 จะ
ด าเนินการโดยใช้เงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 การลงทุนครั้งแรกส่วนท่ี 2 มีรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน ได้แก่ พ้ืนท่ีบางส่วนของชั้น 
6 (ส่วนที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนในการลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 1) พื้นที่ของชั้น 7 ชั้น 25 และ 44  ซึ่งเป็น
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พื้นที่ส านักงานให้เช่า คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 8,662 ตารางเมตร และคิดเป็นพื้นที่ให้เช่าประมาณ 5,961 
ตารางเมตร รวมถึงสิทธิในการใช้บริการพ้ืนท่ีจอดรถจ านวน 53 คัน  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ี CPN ซึ่งจะด าเนินการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 
ไม่สามารถจัดหาผู้เช่าพื้นที่ได้ครบภายในก าหนดเวลาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  CPN จะเป็นผู้เช่าพื้นที่ในส่วนที่ 
CPN จัดหาผู้เช่าพื้นที่ได้ไม่ครบ เพื่อให้กองทุนรวมสามารถจัดหาประโยชน์จากการเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 
2 ได้ตามก าหนดเวลา ซึ่ง CPN จะเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่ารายอื่นได้ 
แต่ทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการของพื้นท่ีที่ CPN จะเช่าดังกล่าวจะไม่ต่ ากวา่ 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งอ้างอิงจากอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียโดยประมาณของพื้นที่ให้เช่าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และภายใต้สภาวะตลาดที่
คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายอื่นจะมีการก าหนดโดยกลไกของตลาดโดยค านึงถึงพื้นที่
เช่าและระยะเวลาการเช่าเป็นส าคัญ 

ในการเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนท่ี 2 น้ี กองทุนรวมจะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ทั้งจ านวน โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา
กู้ยืมเงินระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ การเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 จะด าเนินการโดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม 

ทั้งนี้ ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมจะประสานงานกับผู้ให้เช่าช่วงเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสามารถด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากภาระผูกพันหรือการรอนสิทธิใดๆ เว้นแต่ การเช่าทรัพย์สิน
โดยผู้เช่ารายย่อยที่มีอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะลงทุนและทรัพย์สินดังกล่าวมีสภาพพร้อมในการจัดหา
ผลประโยชน์ได้ รวมถึงเป็นไปตามข้อมูลของการลงทุนที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการลงทุน 

รายละเอียดของเงื่อนไขของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติในเบื้องต้น 

ธนาคารผู้ให้เงินกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ขอสินเชื่อ กองทุนรวมสิทธิการเช่า CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (กองทุนรวม) 

วงเงินกู้ (ล้านบาท) ไม่เกิน 370 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย (%) MLR- 2% 

ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ ไม่เกิน  12 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเบิกเงินมาใช้ครั้งแรก 

การช าระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน 

หลักประกันการกู้ยืมเงิน ไม่มี 
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หมายเหตุ: ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่เงื่อนไขของเงินกู้ที่
แท้จริงมีการเปล่ียนแปลงจากเงื่อนไขข้างต้นในทางที่ดีขึ้นส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตัวอย่างเช่นได้อัตราดอกเบี้ย
ทีถู่กลง   

ทั้งนี้ ทางบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรกส่วนที่ 2 นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนรวมต้องช าระในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับ
อัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้าชั้นดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลูกค้าของตนและอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน (เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิระหว่างเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น/ หน่วยลงทุน และ ปัจจัยความเส่ียง
อื่นๆ) 

 

5.4 สรุปข้อมูลที่ส าคัญของทรัพยส์ินทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก 
 
โครงสร้างของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทุนครั้งแรก 
ในปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ส านักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมด โดยมี TBF4 เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าจากส านักงานทรัพย์สินฯ และได้น าโครงการอาคารส านักงานดังกล่าว
ให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าอยู่ในขณะหรือก่อนวันที่กองทุนรวมจะลงทุน ทั้งนี้ สัญญา
เช่าระหว่าง TBF4 และส านักงานทรัพย์สินฯ เป็นการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารภายในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์
ทั้งหมดภายในสัญญาเดียว โดย TBF4 ได้แบ่งการบริหารจัดการทรัพยสิ์นท่ีเช่าตามสัญญาเช่าหลักเป็นสามส่วนแก่
ผู้ด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาอาคารในแต่ละส่วน ซึ่งประกอบด้วยส่วนอาคารส านักงาน อาคารศูนย์การค้า และ
อาคารโรงแรม โดยมี CPN เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าของ TBF4 โดยตรงแก่ส านักงานทรัพย์สินฯ 
และเมื่ออาคารส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดกอ่สร้างแล้วเสร็จ กรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวจะตกเป็นของส านักงานทรัพย์สิน
ฯ ทันทีที่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น สัญญาเช่าในปัจจุบัน ระหว่าง TBF4 และส านักงานทรัพย์สินฯ จึงมีผล
เป็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโดยผลของข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว (“สัญญาเช่าหลัก”) 
ในปัจจุบันมีสถานะเป็นสัญญาเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
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เนื่องจาก  ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่าง ส านักงานทรัพย์สิน และ
TBF 4 ได้ก าหนดให้ CPN เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ TBF4  และได้ก าหนดให้ความด ารงอยู่ของ  CPN 
เกี่ยวเนื่องกับเหตุของการเลิกสัญญาดังนั้น ความมั่นคงทางการเงินของ CPN จึงส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่ของ
สัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงาน ระหว่างกองทุนรวม และ TBF4    ในการนี้ กองทุนรวมและ CPN จึงได้จัดให้มี
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มาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าว  โดยจัดให้มีมาตรการเตือน (Warning Signal)  และ
มาตรการบังคับ (Force Signal)  ดังรายละเอียดในส่วนสรุปร่างสัญญาตกลงท าสัญญาตกลงกระท าการ และ
ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ ความเส่ียงในการลงทุนในกองทุนรวม 

 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเขา้ลงทุนครัง้แรก 

ชื่อโครงการ ประเภท
ทรัพย์สิน 

ที่ดนิโฉนด
เลขที ่

พื้นที ่
(ไร่-งาน-
ตารางวา) 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ใน

ที่ดนิ 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในสิ่ง

ปลูกสร้าง 

ปีที่
สร้าง
เสร็จ 

พื้นที่ให้เช่า 
ณ วันที่ 31 
มีนาคม 
พ.ศ. 2555 

(ตาราง
เมตร) 

อาคาร
ส านักงาน ดิ 
ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัล 

เวิลด ์

อาคาร
ส านักงาน 

3008 2-1-4 ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วน
พระมหา 
กษัตริย ์

ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย ์

พ.ศ. 
2547 

80,566 

ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับรอบ 12 เดือนของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

ผลการด าเนินงาน (หน่วย: ล้าน
บาท) 

ปี พ.ศ. 
2550 

ปี พ.ศ. 
2551 

ปี พ.ศ. 
2552 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ไตรมาสที่ 1 ปี 
พ.ศ. 2555 

อัตราการเชา่พื้นที่ (ร้อยละ) 96.4 95.5 94.9 92.7 92.6 94.4 

รายได ้ 551 588 600 530 605 153 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และ
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 

189 157 185 184 199 41 

ก าไรจากการด าเนินงาน (ก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี คา่เส่ือมราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย) 

363 431 415 346 406 112 

ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
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หมายเหต:ุ  

1. ผลการด าเนินงานที่แสดงในตารางข้างต้น เป็นอัตราการเช่า รายได้ค่าเช่าและค่าบริการซึ่งได้รับจากพื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมดของอาคาร หรือประมาณ 84,086 ตารางเมตร (ทั้งนี้ พื้นที่เช่าที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอยู่ที่ 
80,566 ตารางเมตร) 

2. สาเหตุหลักที่รายได้ส าหรับปี 2553 ลดลงประมาณร้อยละ 11.7 จากปีก่อนหน้านั้น มีมาจากการที่ปีดังกล่าวมีการ
ชุมนุมทางการเมืองในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของอาคารส านักงาน ท าให้ผู้เช่าเดินทางเข้ามาใช้บริการ
อาคารส านักงานไม่สะดวกเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงมีการให้ส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการในสัดส่วนที่มากกว่าปีอื่นๆ 
เพื่อดึงดูดให้ผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่า และใช้บริการอาคารส านักงานต่อไป  

3. ภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนรวม องค์ประกอบของรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินจะเปล่ียนแปลงไป
จากที่แสดงข้างต้น โดยจะก าหนดให้ผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้รับรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าบริการระบบปรับอากาศ และค่าบริการรักษาความสะอาด เป็นต้น  

4. ภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนรวม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนรวม เช่น 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

5. การเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 จะท าให้กองทุนรวมมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากมีการใช้เงินกู้ซึ่งมีเงื่อนไข
ตามที่เปิดเผยในส่วนท่ี 5.3(2)  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีรวม พ้ืนท่ีให้เช่า และอัตราค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ทรัพย์สิน อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

จ านวนพืน้ที่รวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
(ตารางเมตร) 121,989 

จ านวนพืน้ที่ให้เช่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
(ตารางเมตร) 80,566 

อัตราค่าเช่าและค่าบริการรายเดือนเฉลี่ยต่อ
ตารางเมตร (บาท) ส าหรับรอบ 3 เดือน สิน้สดุ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 

588 

ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก 

ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภคหลักของอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบโทรศัพท์ และระบบ
ลิฟท์และบันไดเล่ือน โดยอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีลิฟท์โดยสารจ านวน 24 ชุด ลิฟท์
ส าหรับขนส่งสินค้าจ านวน 2 ชุด และบันไดเล่ือนจ านวน 7 ตัว 

 
การจัดการ 

ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ด าเนินการและ
บริหารจัดการโดยบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารส านักงานดังกล่าวเป็น
ครั้งแรก กองทุนรวมจะแต่งตั้ง CPN ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สิน อัตราการเช่าพื้นที ่ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราการเช่าพื้นที่  
ณ วันที่  

31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศ

เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

94.7 92.5 93.0 95.4 
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ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผู้เช่าพื้นที่ 10 อันดับแรกของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก พิจารณา
จากพื้นท่ีให้เช่า เป็นดังนี้ 

ล าดับที ่ บริษัท ร้อยละของพืน้ที่ให้เช่า ระยะเวลาที่สัญญา 
เช่าจะหมดอายุ (พ.ศ.) 

1 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั 16 2557 
2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 9 2556 
3 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากัด 6 2556, 2557 
4 บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
6 2556, 2558 

5 บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(สาขาที่ 1 โอกิลวี่ แอนด์เมเธอร)์ 

6 2556 

6 บริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จ ากดั 5 2556, 2558 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 4 2556, 2557 
8 บริษัท เซอร์ฟคอร์ป จ ากัด 3 2556 
9 บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ ากัด 3 2558 
10 บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด)์ ลิมิเตด็ 3 2556 
 รวม 61  

ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ: สัญญาที่ท ากับผู้เชา่ชว่งรายย่อยมีอายุ 3 ปีเป็นส่วนใหญ่ 

 

ปีที่ครบก าหนดอายุสัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2555  

ปี พ.ศ. พื้นที่เช่าของผู้เช่ารายย่อยที่ครบก าหนดอายุสัญญาเช่า 
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของพืน้ที่ให้เช่า 

2555 6,566 8.15 
2556 33,705 41.84 
2557 34,122 42.35 
2558 3,018 3.75 
ว่าง 3,155 3.92 
ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกและสัดส่วนการเช่าพื้นที่
ของผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละประเภท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพื้นที ่ พื้นที่ให้เช่าทีเ่ช่า  
(ตารางเมตร) 

ร้อยละของยอดรวมพืน้ที่ให้เช่าของ
อาคารส านกังานในสว่นทีก่องทุนรวม

จะเข้าลงทนุครั้งแรก  
อุตสาหกรรมการผลิต 13,129 16.30 
สถาบันการเงินและบริการทางการเงิน 12,757 15.83 
ผู้จัดจ าหน่าย/ตวัแทนจ าหน่าย 11,416 14.17 
บริการ 10,838 13.45 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 7,261 9.01 
บริษัท เอเจนซี่ โฆษณา 4,498 5.58 
ที่ปรึกษา 4,152 5.15 
คอมพิวเตอร ์บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3,014 3.74 
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 2,362 2.93 
เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ ์ 2,250 2.79 
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย ์ 815 1.01 
หน่วยงานรัฐบาล 771 0.96 
ออกแบบตกแต่ง 476 0.59 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 132 0.16 
อื่นๆ 3,033 3.76 
ว่าง 3,663 4.55 
รวม 80,566 100.00 

 
ที่มา: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
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5.5 สรุปข้อมูลการประเมิน 
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

*รวมถึง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 22 
ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ส าหรับส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ตามล าดับ 

 ที่มา: บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด และ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด 

หมายเหตุ:  

1. การเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 จะท าให้กองทุนรวมมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากมีการใช้เงินกู้ซึ่งมี
เงื่อนไขตามที่เปิดเผยในส่วนท่ี 5.3(2)  

2. มูลค่าประเมินรวมของการลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ 
จ ากัด เท่ากับ 4,191.9 ล้านบาท  และบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด เท่ากับ 4,522 ล้านบาท  

 
ทรัพย์สิน 

มูลค่าที่
กองทุน
รวมเข้า
ลงทนุไม่
เกิน* 

(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมิน 

(ล้านบาท) 

ผู้ประเมินราคา วิธีการ  
ประเมิน 

วันที่ประเมิน 

อาคารส านักงาน 
ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ส่วนท่ี 1 
(รายละเอียด

ตามข้อ 5.3 (1)) 

4,394.4 3,853.8 บริษัท ไทยประเมินราคา 
ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด  

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

9 กรกฎาคม 
2555 

4,157.0 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท 
จ ากดั 

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

2 กรกฎาคม 
2555 

อาคารส านักงาน 
ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ส่วนท่ี 2 
(รายละเอียด

ตามข้อ 5.3 (2)) 

370.0 338.1 บริษัท ไทยประเมินราคา 
ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด  

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

9 กรกฎาคม 
2555 

365.0 บริษัท บรูค เรียลเอสเตท 
จ ากดั 

วิธีรายได ้
(Income 

Approach) 

2 กรกฎาคม 
2555 
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ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามผลประกอบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้   
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีความเห็นว่าอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอาคารส านักงานเกรดเอ
ขนาดใหญ่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากอาคารส านักงานเกรดเอทั่วไป โดยมีท าเลตั้งอยู่ในใจกลาง
กรุงเทพมหานครท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งมีทางเข้าออกหลายด้าน
เชื่อมต่อกับถนนที่ส าคัญหลายสาย ภายในอาคารส านักงานก็มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่มีการออกแบบอย่างสวยงามและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยสูง นอกจากนี้ อาคาร
ส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) ขนาดใหญ่ชั้นน าแห่งหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม ดังนั้น จึงส่งผลให้
ราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนสูงกว่าราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละสิบ 
 
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมกันมี
มูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 4,764.4 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาต่ าสุดของรายงานการประเมินค่าร้อยละสิบส่ี (14%) บริษัท
จัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งสามารถยอมรับได้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return หรือ IRR) ตลอดระยะเวลาการลงทุนประมาณ 20 ปีที่กองทุนรวมจะได้จากการลงทุนที่
ราคาดังกล่าวอยู่ในอัตราประมาณ ร้อยละ 9.4 (9.4%) ต่อปี (โดยค านวณจากกระแสเงินสดสุทธิจากทรัพย์สินที่
ประมาณการโดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่ให้ราคาประเมินต่ าสุด) ซึ่ง
ถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่า IRR ที่กองทุนรวมอาจได้รับในกรณีที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในมูลค่า
เท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินรายดังกล่าว (ที่ใช้อัตราคิดลดกระแสเงินสดสุทธิที่ร้อยละ 11 ซึ่งเทียบเท่ากับ 
IRR ที่ร้อยละ 11 เช่นกัน) กองทุนรวมนี้ยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าพอใจแก่นักลงทุน
เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตราสารหน้ีรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมีความน่าเชื่อถือ
ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที่แสดงในตารางข้างล่าง 

ตารางแสดงอตัราผลตอบแทน ณ วนัที่ 22 สิงหาคม 2555 

ประเภท อายุ 10 ปี อายุ 15 ปี อายุ 20 ปี 

ตราสารหนี้รัฐบาล 3.47% 3.63% 3.80% 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถือระดับ A+) 4.34% 4.64% 4.96% 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถือระดับ BBB+) 5.33% 5.75% 6.15% 

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
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อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในราคาที่
สูงกว่าราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละสิบ กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งท าให้
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPN เกินกว่าอัตราตามที่ก าหนดในมาตรการแก้ไข 
(Force Signal) และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติเห็นชอบให้ CPN รับซื้อคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก ซึ่งราคาซื้อคืนดังกล่าวนั้นก าหนดให้เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยการ
เส่ือมค่าทรัพย์สินจากการประเมินราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (ถ้ามี) ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ ความเส่ียงในการ
ลงทุนในกองทุนรวม  ดังนั้น โอกาสที่ราคาซื้อคืนจะต่ ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นของกองทุนรวมจึงอาจมีได้  
นอกจากนี้ เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าราคาประเมิน ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้มากขึ้นว่ามูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินในรอบ
ต่อๆไป และท าให้บริษัทจัดการอาจต้องด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลดสภาพคล่อง
ส่วนเกินท่ีเกิดจากการท่ีมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งภายหลังการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะลดลงด้วย 

 

 

5.6 การลงทุนในอนาคต 
ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใด โดยในเบื้องต้นจะ
มุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์และการลงทุนที่
ใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ที่ CPN และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีกรรมสิทธิ์และ/หรือ
สิทธิครอบครองและ/หรือบริหาร ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะได้มีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดังต่อไปนี ้

1. ในกรณีที่ TBF4 ได้รับสิทธิ และ/หรือ ได้ต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไปได้ เมื่อสัญญาเช่าหลักครบ
ก าหนดและ TBF4 สามารถตกลงในเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญาหลักและได้รับความยินยอม
จากส านักงานทรัพย์สินฯ ให้เช่าช่วงต่อได้ TBF4 ตกลงที่จะแจ้งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสัญญา
ฉบับนี้ให้กองทุนรวมทราบภายใน 12 (สิบสอง) เดือนก่อนวันที่สัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงานจะ
ส้ินสุดลง  โดย TBF4 ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการ
พิจารณารับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง ทรัพย์สินที่เช่าช่วงตามสัญญาเช่า
ช่วงอาคารส านักงาน และ CPN และ/หรือ บริษัทที่ CPN มีอ านาจควบคุมยังคงมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของอาคารส านักงานดังกล่าว ในการนี้ กองทุนรวมจะบอกกล่าวความประสงค์ในการ
รับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอาคารส านักงาน รวมทั้งมูลค่าและเงื่อนไข
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง TBF4 ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวม
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ได้รับการแจ้งจาก TBF4 หลังจากนั้น กองทุนรวมจะด าเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื่ออนุมัติการโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง อาคารส านักงาน ภายใน 90 
(เก้าสิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมบอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามที่ก าหนดข้างต้น หากกองทุน
รวมได้รับมติอนุมัติการโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง อาคารส านักงานดังกล่าว
จากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามในด าเนินการต่างๆ 
ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/
หรือ เช่าช่วง อาคารส านักงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 250 (สองร้อยห้าสิบ) วันนับจากวันที่กองทุน
รวมได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว  

2.    สิทธใินการซื้อและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองส าหรับโครงการต่างๆ ใน
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารส านักงานแห่งอื่น (ทั้งนี้จะไม่รวมถึงอาคารโรงแรมและอาคาร
ห้างสรรพสินค้า ZEN ที่ตั้งอยู่ในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์)  

 ตลอดระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะได้รับสิทธิปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) จาก CPN ในการซื้อและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิการ
เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าช่วงส าหรับอาคารใดๆ ในโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ (ยกเว้นอาคาร
โรงแรมและอาคารห้างสรรพสินค้า ZEN) และอาคารส านักงานใดๆ ท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะได้
มีขึ้นในอนาคต ซึ่งมี CPN และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ CPN มีอ านาจควบคุมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอยู่ก่อนวันท่ีกองทุนรวมจะลงทุน  

 อย่างไรก็ดี CPN สงวนสิทธิในการที่จะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวม ในกรณีท่ี CPN  พ้นจากการท าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า หรือจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ท้ังนี้ รวมถึงการลงทุนในโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

 

6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเป็นอย่างไร และ กลยุทธ์
หรือนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 

 

6.1 วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญาภายใต้
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน รวมทั้งสัญญาการให้บริการสาธารณูปโภค ในฐานะผู้ให้
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เช่าช่วงและผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
สัญญาคล้ายคลึงกันส าหรับผู้เช่าทุกราย อาทิ การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบื้องต้นส่วนใหญ่
เป็นเวลา 3 ปี การก าหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องวางเงินมัดจ า และผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าช่วง
ผิดสัญญา เป็นต้น โดยการท าสัญญาดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าว 

6.2 กลยุทธ์ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 

วัตถุประสงค์หลัก 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในระยะ
ยาว โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยมีกล
ยุทธ์การบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ดังนี้ 

กลยทุธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะด าเนินการบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยกองทุนรวมและบริษัท
จัดการจะติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจ าปี รวมถึงผลประกอบการ
ของกองทุนรวมในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนได้รับผลก าไร ในกรณี
ที่ผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ กองทุนรวมจะวิเคราะห์
อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ และจะด าเนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในการพัฒนา
แผนงานในการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือที่คาดการณ์ไว้  

นอกจากนั้น กองทุนรวมจะร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและ
พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งบริหารจัดการให้อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริษัทจัดการจะควบคุมและบริหารต้นทุนด้านการตลาดและ
ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน 

ในการสร้างผลก าไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึงการประเมินและการใช้กล
ยุทธ์การก าหนดอตัราค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

บริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ี
กองทุนรวมเข้าลงทุน พร้อมทั้งควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของการให้บริการ   
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การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้าลงทุน ซึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง 

 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ระดับการบริการ และการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าใน
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 การดูแลรักษาพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เช่น การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่
ส่วนกลาง การปรับปรุงพื้นที่เฉพาะส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 การปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน การบ ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ได้
มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า  

 
7. ปัจจัยความส าเร็จของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท  

7.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นอาคารส านักงานที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลาง
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที่สะดวก 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นอาคารส านักงานที่มีความสวยงาม โดดเด่น และทันสมัยในด้าน
สถาปัตยกรรม รูปแบบ และการตกแต่ง ซึ่งสามารถดึงดูดผู้เช่าได้เป็นอย่างดี รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกได้รับการบริหารที่เน้นด้านคุณภาพ โดยได้รับการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกัน
อัคคีภัย ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์บริการท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีช่างซ่อมบ ารุง เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สิน และ
ยังมีทีมงานที่คอยตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย อย่าง
สม่ าเสมอ และตามระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรฐาน 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกถือได้ว่าเป็นอาคารส านักงานชั้นน าแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดย
อาคารส านักงานดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจ และมีการคมนาคมที่สะดวก อาทิ ระบบคมนาคม
สาธารณะ รถไฟฟ้าของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  รถแท็กซี่ และรถประจ าทาง และอยู่ริม
ถนนพระรามที่ 1 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร 

 
7.2 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนคร้ังแรกจะได้รับการบริหารจัดการโดย CPN ซึ่งมีประสบการณ์
และชื่อเสียงในด้านการพัฒนา บริหาร และให้เช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 
(Commercial Property) 

ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารส านั กงาน
ดังกล่าวได้รับการพัฒนาและบริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม CPN ทั้งนี้ 
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หลังจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกแล้ว กองทุนรวมจะแต่งตั้ง CPN เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยที่ CPN เป็น
ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) ชั้นน าของประเทศไทยที่มี
ประสบการณ์และชื่อเสียง ในด้านการพัฒนา บริหารและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและอาคารส านักงานใน
กรุงเทพมหานคร และหลายๆ จังหวัด ในประเทศไทย โดยมีการด าเนินงานท่ีมีความต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี  

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก CPN จะดูแลในด้านการให้บริการและให้ความ
สะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ใช้บริการในอาคารส านักงาน การบ ารุงรักษาอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก การจัดหาผู้เช่าที่มีความเหมาะสม การจัดเก็บรายได้ให้แก่กองทุนรวม และระบบการบริหาร
จัดการทางการเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้กองทุนรวมได้รับผลประโยชน์อันเกิด
จากประสบการณ์และชื่อเสียงในการด าเนินธุรกิจของ CPN ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัท CPN ได้บริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2547 ท าให้ CPN มีความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นอย่างดี รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับและได้รับ
การยอมรับและความเชื่อถือจากผู้เช่ามาเป็นระยะเวลานาน 
 
7.3 มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีอัตราการเช่าพื้นที่โดยเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 90 ในปี พ.ศ. 
2553, พ.ศ. 2554 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ. 2553 , พ.ศ. 2554 และในช่วง 3 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2555 อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีรายได้รวมเป็นจ านวนเงิน 530 , 605 
และ 153 ล้านบาท ตามล าดับ  โดยก าไรจากการด าเนินงาน (ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันอยู่ที่ 346, 406 และ 112 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
7.4 มีผู้เช่าที่มีความหลากหลายและมีความม่ันคง 

เนื่องจากผู้เช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมีหลายประเภทธุรกิจ ประกอบด้วยบริษัทไทยที่
มีชื่อเสียง บริษัทข้ามชาติ และสถาบันการเงิน เช่น บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  บริษัท 
เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ ากัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด และบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ฯลฯ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเหล่านี้ได้มีการเช่าพื้นที่
ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก รวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมเองด้วย 
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7.5 แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงานในอนาคต 

จากการวิเคราะห์ของ บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด กรุงเทพมหานครมีพื้นที่อาคารส านักงานให้เช่าที่จะเพิ่มขึ้น
อย่างค่อนข้างจ ากัดในระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 (รวมทั้งส้ินประมาณ 265,200 ตารางเมตร โดยจะมาจาก
โครงการอาคารส านักงานที่ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจ านวน 8 
โครงการ) ในขณะท่ีความต้องการพ้ืนท่ีอาคารส านักงานให้เช่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าเช่าพื้นที่ของอาคารส านักงานในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาคารส านักงานเกรดเอ ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร   

 
7.6 การประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ในเบื้องต้น CPN ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกมีความประสงค์ที่จะลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ
กองทุนรวม โดยจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีได้มีการลงทุนในหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกองทุนรวม ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย และผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆ นอกจากนี้ 
CPN ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก จะได้รับค่าตอบแทนในการ
ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามบริหารทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 

 
7.7 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ท าให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพย์สินอื่นของโครงการเซ็นทรัล
เวิลด์ 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้า 
โรงแรมและอาคารส านักงาน ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยกราชประสงค์ ถนนราชด าริ ตัดกับถนนพระราม 1 โครงการเซ็นทรัล
เวิลด์ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน
ประเทศไทยโครงการหนึ่ง ประกอบด้วยทรัพย์สินที่ส าคัญ 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  อาคาร
ส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์ การที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่ง
ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทั้งที่เป็นศูนย์การค้า อาคารส านักงาน และโรงแรมระดับ 5 ดาว 
รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย และมีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วและสะดวกสบาย มีส่วนที่
ช่วยดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่ให้เช่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก อย่างสม่ าเสมอ  
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นอกจากนี้ การที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จะท าให้
ทรัพย์สินดังกล่าวได้รับผลดีจากการประสานประโยชน์ร่วมกันกบัส่วนอื่นของโครงการเซ็นทรัลเวลิด์ เช่น การบริหาร
ที่จอดรถ การก าหนดและประยุกต์ใช้แผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน   

 
8. กองทุนรวมน้ีมีการประกันภัยอย่างไร 

กรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรกซึ่ง TBF4 และ/หรือ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN ได้เอาประกันภัยไว้ ประกอบด้วยการ
ประกันภัยดังต่อไปนี้  
(ก)  การประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risk Insurance) โดยบริษัท เทเวศ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยหลักเพื่อประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 
3,977,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2556 โดยมีบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงและผู้เอาประกนัภัยรายอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์เป็นผู้
ช าระค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งมีผู้เอาประกันได้แก่ ส านักงานทรัพย์สินฯ และ/หรือ TBF4 และ/หรือบริษัท 
เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จ ากัด และ/หรือบริษัทในกลุ่ม CPN โดยมี
ผู้รับผลประโยชน์คือ ส านักงานทรัพย์สินฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

(ข)  การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) โดย
บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้รับประกันภัยหลักในวงเงินคุ้มครองจ านวน 
50,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2556 โดยมีบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงเป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งมีผู้เอาประกันได้แก่ 
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN 

(ค)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยบริษัท เทเวศประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยหลักในวงเงินคุ้มครองธุรกิจหยุดชะงักจ านวน 1,527,000,000 
บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผู้เอา
ประกันได้แก่ ส านักงานทรัพย์สินฯ และ/หรือ TBF4 และ/หรือบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรือ บริษัท 
เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จ ากัด และ/หรือบริษัทในกลุ่ม CPN โดยมีผู้รับผลประโยชน์คือ ส านักงาน
ทรัพย์สินฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และ  

(ง)  การประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) โดยบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน)  เป็นผู้รับประกันภัยหลักในวงเงินจ ากัดความรับผิดรวมทุกสาขาภายใต้กรมธรรม์ไม่เกิน 
5,000,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองเริ่ม
ตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผู้เอาประกันได้แก่ CPN และ/หรือ
บริษัทในกลุ่ม CPN 

 
ในปัจจุบัน กรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกได้รับความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส านักงาน
ทรัพย์สินฯ จะเป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยจากบริษัทประกันภัยตกลงที่จะน าค่าสินไหมทดแทน
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ดังกล่าวมามอบให้แก่ TBF 4 เพื่อเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือก่อสร้างทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนครั้งแรกขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาหลัก ส่วนบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์จะผู้ได้รับเงิน
ค่าชดเชยจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักระหว่างที่มีการซ่อมแซมหรือการก่อสร้างทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนครั้งแรกดังกล่าว  
 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมและ/หรือผู้
เช่าช่วงรายอื่น และ/หรือ TBF 4 จะเป็นผู้เอาประกันร่วมและร่วมกันช าระค่าเบี้ยประกันภัยความเส่ียงภัยใน
ทรัพย์สินตามข้อ (ก) ตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ที่เช่าช่วงและ/หรือพื้นที่ให้เช่า  โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์จากการประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สินดังกล่าว ร่วมกับส านักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งในกรณีที่เกิดความ
เสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส านักงานทรัพย์สินฯ ก็จะน า
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยมามอบให้แก่ TBF 4 เป็นการช่วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือ
ก่อสร้างทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาหลัก และ 
TBF4 ก็จะน าเงินค่าสินไหมทดแทนมามอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือก่อสร้าง
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกขึ้นใหม่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงาน
ระหว่างกองทุนรวมและ TBF 4 
 
ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ (ค)  กองทุนรวมและ/หรือผู้เช่าช่วงรายอื่น และ/หรือ TBF 4 จะร่วมกันช าระค่า
เบี้ยประกันภัยตามอัตราส่วนรายได้ที่ได้รับ    ส่วนการช าระค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ (ข) จะแบ่งตามสัดส่วนการ
ครอบครองพื้นที่ที่เช่าช่วงและหรือพื้นที่ให้เช่าของแต่ละราย และการช าระเบี้ยประกันภัยตามข้อ (ง) จะช าระโดย
แบ่งตามสัดส่วนทุนประกันของกรมธรรม์ความเส่ียงภัยและกรมธรรม์การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ก าหนดใน
กรมธรรม์การประกันภัยการก่อการร้ายรวมกันในของแต่ละสาขาซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาประกันภัยตามที่ก าหนดใน
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว   
 
 ทั้งนี้ในปัจจุบันการประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภทในวงเงิน 3,977,000,000 บาทน่าจะเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Value) ของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งประเมินการโดย บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 
2555 และ บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 อยู่ที่ 3,870,000,000 บาท 
และ 3,784,500,000 บาท ตามล าดับ ในขณะที่วงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็น่าจะเพียงพอในการชดเชย
ความเสียหายระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ซึ่งไม่ควรจะใช้เวลาเกินกว่า 3 ปี 
 

9.  ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วง    
อสังหาริมทรัพย์ หรือการเช่าในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
ตามโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และหากต่อมาผู้มี
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์บอกเลิก
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สัญญาโดยมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกล่าว 

ในการเข้าท าสัญญาเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาเช่า
ช่วงกับ TBF4 ซึ่งเป็นคู่สัญญากับส านักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินโครงการอาคารส านักงาน ภายใต้
สัญญาเช่าหลัก โดยในการเข้าท าสัญญาเช่าช่วงกับ TBF4 กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญากับ TBF4 ทั้งนี้ ตาม
สัญญาเช่าหลักที่จัดท าขึ้นระหว่างส านักงานทรัพย์สินฯ และ TBF4 นั้น CPN จะเป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลัก ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TBF4 ทั้งนี้ จนกว่า TBF4 จะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาเช่าหลัก โดยครบถ้วน โดยการค้ าประกันจะผูกพัน CPN อย่างสมบูรณ์   
 
ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าหลักซึ่งจัดท าขึ้นระหว่างส านักงานทรัพย์สินฯและ TBF4 ได้มีการก าหนดเงื่อนไข/สาเหตุที่จะ
ท าให้สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ซึ่งก็จะส่งผลให้สัญญาเช่าช่วงถกูยกเลิกด้วยเช่นกัน) อยู่หลายเงื่อนไข/สาเหตุ โดย
เงื่อนไข/สาเหตุที่จะท าให้สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (และท าให้สัญญาเช่าช่วงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เช่นกัน) 
เกี่ยวข้องกับ CPN กล่าวคือสัญญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 ได้มีการยื่นค าขอต่อศาลเกี่ยวกับการขอฟ้ืนฟูกิจการของ CPN ไม่ว่าโดยบุคคลใด หรือ 

 CPN ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือส่ังให้ล้มละลาย หรือ 

 CPN เลิกกิจการหรือช าระบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

  
ทั้งนี้ หาก CPN ในฐานะผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลักประสบปัญหาทางการเงิน จน
เข้าข่ายที่จะท าให้สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก กองทุนรวมในฐานะผู้เช่าช่วงทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกตามสัญญาเช่าช่วง ก็จะมีความเส่ียงจากการที่สัญญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย และอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีนโยบายลดความเส่ียงจากการเช่าช่วงโดยข้อตกลงที่ก าหนดไว้ระหว่างกองทุนรวมและ 
CPN ซึ่งมีนัยส าคัญดังที่เปิดเผยตามข้อ (ก) (1) (1.1) “ความเส่ียงจากการที่สัญญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ซึ่งท าให้
สัญญาเช่าช่วงอาจถูกยกเลิกไปด้วย” ในหัวข้อความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมของหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบฉบับนี ้     
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10. รายชื่อหรือลักษณะของเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุน และหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ท่ีจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจ านวน
และสัดส่วนเทา่ใด 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับ CPN และหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่เป็นท่ีตั้งของอาคารส านักงาน ดิ 
ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 
11. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาเสนอซื้อ หรือ เสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลัง จากที่มีการน าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบุไว้ใน
โครงการนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็น
กรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมี
ความเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควร 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจ ารอบระยะเวลาบัญชีนั้น    

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
จากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลนั้น 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 
วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   
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เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดส้ินปีบัญชี 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  
และยังสามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนได้ เช่น การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์  
ลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอ านาจของคณะกรรมการลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่สามารถกระท า
ได้  และกองทุนรวมต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินประกันการเช่าให้มีพร้อมเมื่อผู้เช่าใช้สิทธิเรียกคืนเงินประกันการ
เช่าดังกล่าว  

 
12. ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้ภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลอดจนการลดลงของ
ความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ ากว่าราคา
ที่ได้เสนอขาย  

 
13. การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกับกองทุนรวมอ่ืนท่ีมิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง

แตกต่างกันอย่างไร 

 การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวม
ประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆอย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าช่วงที่มีการกระจายของประเภทผู้เช่าในหลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเส่ียงได้
ในระดับหน่ึง 

 

14. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ท่ีปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกัน มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ หรือผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ใ ห้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
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การลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมโดยการรับโอนสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่บุคคลที่
เกี่ยวข้องของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
รวมทั้ งงานระบบสาธารณูปโภคที่ เกี่ยวข้องกับอาคารดังกล่าวจาก TBF4 ซึ่ ง เป็นกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องที่มี CPN เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม ทั้งนี้ มูลค่า
ลงทุนรวมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 นั้นอยู่ที่ 4,764,381,700 
บาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละสิบของมูลค่าต่ าสุดที่ได้จากการประเมิน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีความเห็น
ว่าอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอาคารส านักงานเกรดเอขนาดใหญ่ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากอาคารส านักงานเกรดเอทั่วไป โดยมีท าเลตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครท า
ให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งมีทางเข้าออกหลายด้านเชื่อมต่อกับถนน
ที่ส าคัญหลายสาย ภายในอาคารส านักงานก็มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่มี
การออกแบบอย่างสวยงามและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยสูง นอกจากนี้ อาคาร
ส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) ขนาดใหญ่ชั้นน าแห่งหนึ่งของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม 
ดังนั้น จึงส่งผลให้ราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนสูงกว่าราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่า
ร้อยละสิบ 

 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
รวมกันมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 4,764.4 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาต่ าสุดของรายงานการประเมินค่าร้อยละ
สิบส่ี (14%) บริษัทจัดการมีความเห็นวา่ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมซึ่งสามารถยอมรับได้ เนื่องจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) ตลอดระยะเวลาการลงทุนประมาณ 20 ปีท่ี
กองทุนรวมจะได้จากการลงทุนที่ราคาดังกล่าวอยู่ในอัตราประมาณ ร้อยละ 9.4 (9.4%) ต่อปี (โดยค านวณ
จากกระแสเงินสดสุทธิจากทรัพย์สินที่ประมาณการโดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินราคาที่ให้ราคาประเมินต่ าสุด) ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่า IRR ที่กองทุน
รวมอาจได้รับในกรณีที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในมูลค่าเท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินรายดังกล่าว (ที่ใช้
อัตราคิดลดกระแสเงินสดสุทธิที่ร้อยละ 11 ซึ่งเทียบเท่ากับ IRR ที่ร้อยละ 11 เช่นกัน) กองทุนรวมนี้ยังคง
เป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าพอใจแก่นักลงทุนเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของตราสารหน้ีรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ดังที่แสดงในตารางข้างล่าง 

        ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 
ประเภท อายุ 10 ปี อายุ 15 ปี อายุ 20 ปี 

ตราสารหนี้รัฐบาล 3.47% 3.63% 3.80% 
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ประเภท อายุ 10 ปี อายุ 15 ปี อายุ 20 ปี 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถือระดับ A+) 4.34% 4.64% 4.96% 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ความน่าเชื่อถือระดับ BBB+) 5.33% 5.75% 6.15% 

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 
2. กองทุนรวมจะลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกในอาคาร
ส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จาก บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มี CPN ถือหุ้นอยู่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในโครงการแล้ว 
กองทุนรวมจะแต่งตั้งให้ CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยทางกองทุนรวมมีการ
ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พยายามเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และดูแลสภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

4. ปัจจุบัน CPN และบริษัทในเครือเป็นผู้เช่าพื้นที่ในอาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
ประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ CPN และบริษัทใน
เครือเช่าพื้นที่นั้นอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่ าพื้นที่รายใหญ่ในอาคาร
ส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

5. ในการที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2 (ดังมีรายละเอียดในส่วนที่ 5.3 (2)) กองทุนรวมจะใช้
แหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 90 
ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการกู้เงินดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่เอื้อให้ประโยชน์แก่
กองทุนรวม เช่น เป็นการกู้ยืมที่ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย ข้อก าหนด และ
เงื่อนไขภายใต้สัญญาก็จะมีการก าหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงโดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะตัวของ
กองทุนรวม ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) รับทราบและมีความเข้าใจในเงื่อนไขดังกล่าวเป็น
อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นลาย
ลักษณอ์ักษร ก่อนการกู้ยืมเงินดังกล่าว 

 
 

15. กองทุนรวมน้ี ก าหนดนโยบายการกู้ยืมเงินไว้อย่างไร  

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการให้หลักประกันไว้ด้วย
หรือไม่ก็ตาม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์  

(ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวม หรือที่ กองทุนรวมมี
สิทธิการเช่า เพื่อประโยชนใ์นการจัดหาผลประโยชน์ของ กองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

2. เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อ
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่
เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย  และ 

3. จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ต่อมาภายหลัง
จ านวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนั้นมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะด าเนินการจัดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 2  ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเ งินจะเป็นไปตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบฉบับนี้ฉบับนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการ
ลงทุน 
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ข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องวิธีการลงทุนในหน่วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และ 
บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

การออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 

1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนและวันเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน และชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน 2555 ภายในวันและเวลาท าการของ
บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วม
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.00 น.  ของวันท่ี 10 กันยายน 2555 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ 
ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 
3 กันยายน 2555 ภายในวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมจัดการการจัดจ าหน่ายและร่วมรับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.00 น.  ของวันท่ี 10 กันยายน 2555 

1.2 วัน เวลา ท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ ท่ีประสงค์จะจองซื้อ
หน่วย  ลงทุนแบบผู้จองซื้อทั่วไป 

ตั้งแต่วันท่ี  4 กันยายน 2555 ระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 10 กันยายน 2555  

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 
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 ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2555  ระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.00 น.  ของวันท่ี 10 กันยายน 2555 

 

2 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

2.1 การก าหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.3 บาทต่อหน่วย  

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว  

ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ทุกราย
จะต้องช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 10.3 บาทต่อหน่วย 

2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(2) เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3)  เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) 
และ (ค) ตามรายละเอียดด้านล่าง 

(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและ
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จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภท
กองทุน และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อ
ทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป ผู้จองซื้อประเภท
กองทุน และผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่
ก าหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามล าดับ 

(ก) ผู้จองซื้อพิเศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ที่ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทั้งเจ้าของที่ดินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน 
หรือเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค) ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจ าหน่าย 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4) (ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี ้

 ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน ได้ตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 “วัน เวลา ท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” 
โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 4,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณ
ของ 1,000 หน่วย โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อ  ทั้งนี้หากผู้จองซื้อท าการจองซื้อ
มากกว่า 1 รายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์  น ามารวมและท าการจัดสรรให้เพียงรายการเดียว  
รวมถึงไม่สามารถใช้ชื่อร่วมในการจองซื้อหน่วยลงทุนได้ 

(2) ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อในวันจองซื้อ
ให้แก่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยจะต้องช าระท่ีราคา 10.3 
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บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

 ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว  

 ให้ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ และเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมรับประกันการจัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน โดยต้องน าส่งชุดเอกสารจองซื้อที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน หรือผู้จองซื้อพิเศษ หรือ
เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน  
ให้แก่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า 
ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าวจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ราคา  10.3 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้มี
ก าหนดการต่อไป หากผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว จองซื้อมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิน ามารวมและท าการจัดสรรให้เพียง
รายการเดียว 

 ในกรณผู้ีจองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษและเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 8  

ในการจองซื้อผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการกับหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้วิธีใด
วิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(1)   ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุ
ในข้อ 8    
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(2)  ฝากหน่วยลงทุนไว้ที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะน าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อนั้น 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนตามชุดเอกสารจองซื้อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไมจ าเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป  

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยช าระเป็น
เงินสด เช็ค ดราฟท ์แคชเชียร์เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร  หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรือค าส่ังหักบัญชีจากบัญชีที่เปิดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรือ
วิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้รับ
ประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องลงวันท่ีที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย
บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน  ตามที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้
เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็คดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีที่จองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะส้ินสุดลง (ก่อนเวลา  15.00 น. ของวันที่10 กันยายน 2555) 

ทั้งนี ้รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินท่ีบริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วม
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
รายก าหนด อาจมีความแตกต่างกันบ้าง ขอให้ผู้จองซื้อทั่วไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายแต่ละรายจะก าหนด 

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้รับชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุน 
จะออกส าเนาใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน 
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(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ซึ่ง
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนท าการจองซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวันและ/หรือเวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซื้อรายนั้น 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น 

(4) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ /หรือขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จะน าเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วย
ลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  เปิดไว้เพื่อการช าระ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อพิเศษ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้องจองซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและช าระค่าจองซื้อตามจ านวน วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดหรือแจ้งโดยผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 

ผู้จองซื้อประเภทเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
และช าระค่าจองซื้อตามจ านวน วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจ้งโดยผู้รับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
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4 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน  

4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 
7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น
ส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานทราบ   

4.2  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุน ท้ังหมดหรือบางส่วน 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า  1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด    

(2) กรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

(3) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ส านักงานประกาศก าหนด  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็น
จริง หรือไม่ครบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงิน  เป็นต้น 

(6) ในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนท าให้บริษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุนรวมระดมทุนได้หรือมูลค่า
ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เช่น  การเจรจาใน
การซื้ออสังหาริมทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความส าเร็จ หรืออาจ
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จน
เป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรือ ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้ง
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจด าเนินการระงับการจองซื้อบางส่วน  หรือทั้งหมด และ/
หรือระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมด แล้วแต่กรณี 
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(7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจัดการเป็นหลัก 

 
5 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อผ่านตนเอง และจะด าเนินการ
ให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้วแต่กรณี คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
แต่ละราย โดยค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ามี) เป็นของผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกัน
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดดังต่อไปนี ้

5.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดใด 

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 7.1 (3) (ข) และ (ค)  

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อได้ไม่ถึง 250 ราย 

(3) จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 7  

(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 7 

(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

 

5.3  กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
ค าส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมี
ค าส่ังให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจ าเป็นท า
ให้ต้องยุติโครงการ 
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5.4  กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และได้ยุติการขายหน่วย
ลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการได้รายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านตนเอง  และจะ
ด าเนินการให้ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้วแต่กรณี ส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อผ่านผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนประเภทผู้จองซื้อทั่วไปภายใน 
14 วัน นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 14 วัน นับแต่วันที่การ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลงตามข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการคืนเงินตาม 
ข้อ 5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าดอกเบี้ยและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจาก
การจองซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
หากบริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อ ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ  ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วม
รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง 
บริษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้วแต่กรณี จะช าระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
แต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีช าระเงินค่าจองซื้อ 
 

6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

ในกรณีที่จองซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่าง ๆ ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 
โกรท พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้บริษัทจัดการ จนครบถ้วน 
ในกรณีท่ีจองซื้อหน่วยลงทุนกับผู้และรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมและร่วมรับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในชุดเอกสารจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้ผู้และรับประกันการ
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จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมร่วมรับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุน จนครบถ้วน 
 
เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็นกรณี ๆ ไป โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น  ๆ เพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

 
6.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง /ใบต่าง
ด้าว (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) หรือส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เอกสารแสดงตนข้างต้น 
ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือที่อยู่ของผู้จองซื้อ) 

(2) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีร่วม  

หมายเหตุ   

ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (2) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง  ทั้งนี้ 
ส าเนา  statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร  (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

6.2 กรณีคณะบุคคล 

(1) ส าเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรในชุดเอกสาร
จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ประสงค์จะจองซื้อแยกต่างหากจากการจองซื้อในชื่อของบุคคล
ธรรมดา) 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  

(4) หนังสือมอบอ านาจ หรือส าเนา(กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
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(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีร่วม  

หมายเหตุ   

(ก) ให้ใช้เอกสารข้อ (1) - (5) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนา
ถูกต้อง  ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและ
ธนาคาร  (ห้ามใช้กระดาษ reused) 

(ข) กองทุนส่วนบุคคลที่จองซื้อโดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนโดยไม่ได้ระบุเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรจะถือเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที่ใช้หมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนเดียวกัน และบริษัทจัดการจะรวมจ านวนจองซื้อในใบจองซื้อทุกใบ
เป็น 1 รายการเพื่อใช้ในการจัดสรร 

 

6.3 กรณีนิติบุคคล  

(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน  

(2) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่า CPN คอมเมอร์เชียล โกรท หรือลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้ 

(3)  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน 

(4)   หนังสือมอบอ านาจหรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 

(5 ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารข้อ 4 ตาม
จ านวนผู้มีอ านาจลงนาม และโดยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน 

(6) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุด
บัญชี เงินฝากออมทรัพย์  หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว 
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(Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้
จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม 

(7) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 

 หมายเหตุ     

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1) - (7) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทั้งนี้ ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร  (ห้ามใช้
กระดาษ reused) 

6.4 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์   

(1) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้  และหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว
ต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล  ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ  ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(2) หนังสือมอบอ านาจที่นิติบุคคลต่างประเทศนั้น  มอบอ านาจให้ custodian หรือส าเนา 

(3) หนังสือมอบอ านาจของ custodian หรือส าเนา (กรณีมอบอ านาจ) ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ (ผู้มีอ านาจลงนามตามเอกสารข้อ 3 ตาม
จ านวนผู้มีอ านาจลงนาม และโดยหนึ่งในน้ันต้องเป็นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อ านาจกระท าการแทน 

(5) เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือส าเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อโดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีร่วม  

หมายเหตุ    

ให้ใช้เอกสารหมายเลข (1)-(5) จ านวน 1 ชุด  และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง  ทั้งนี้ 
ส าเนา statement ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร (ห้ามใช้กระดาษ 
reused)  โดยเอกสารตามข้อ (1) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public  และ
รับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี 

หมายเหตุ  

-   กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  
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-   ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ตามที่
ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไข
เพิ่มเติมในภายหน้า  

-  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
ทดแทน  ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด  หรือระเบียบของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 

7.   การจัดสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น นอกจากนั้น ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้อาจมีปัญหา  อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จสูงสุด 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อ
และได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุใน
ใบจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจ านวนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
 

7.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(2)  เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี ้
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(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 
ข้างล่างนี้ 

(ข)  ในกรณีท่ีผู้จองซื้อพิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม  (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อ
ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุน และ 

(ค)  ในกรณีท่ีเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) 
แล้วบริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จอง
ซื้อประเภทกองทุน ให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป ผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้จองซื้อ
พิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่
ก าหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือแก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามล าดับ 
(ก)  ผู้จองซื้อพิเศษ 
(ข)  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

รวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน หรือเจ้าของ
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 

(ค)  ผู้รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือผู้ร่วมรับประกันการจ าหน่าย 
ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อพิเศษ หมายความว่า บุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์  

 
ผู้จองซื้อประเภทกองทนุ หมายความว่า ผู้จองซื้อพิเศษทีเ่ป็นบคุคลใดบคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ข)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ค)  กองทุนประกันสังคม 
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(ง)  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่
เสนอขายหนว่ยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการท่ัวไป 

 
ทั้งนี ้ ผู้จองซื้อพิเศษ และผู้จองซื้อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บุคคลดังกล่าวได้จองซื้อ
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อประเภทกองทุนและผู้จองซื้อพิเศษ
เท่านั้น หากท าการจองซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ให้ถือ
เป็น “ผู้จองซื้อทั่วไป” 
 
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป และผู้จองซื้อประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลาย ในกรณีท่ีมีบุคคลใดจองซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไปเพื่อ
น าไปขายต่อ หรือเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อก าหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและข้อ 7.2(1) โดยอนุโลม 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็นจ านวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตาม
ข้อ 7.2(2)(ข) และ (ค) ทั้งนี ้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 
การจดัสรรรอบแรก 

(ก)  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุก
รายตามจ านวนที่จองซื้อ  

(ข)  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมาก เป็นผล
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป 
โดยในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดังกล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจ านวนค่าจองซื้อขั้นต่ า
ของผู้จองซื้อ โดยใช้จ านวนค่าจองซื้อขั้นต่ าเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
ทั่วไปทุกราย และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
ข้างต้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจ านวนที่จองซื้อ โดยจะใช้ค่าต่ าสุดของมูลค่าจองซื้อ
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คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรอบที่แล้ว เป็นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป  
โดยจะท าการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย  และส าหรับการจัดสรรในรอบสุดท้าย  หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกราย  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสุ่มรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

  
โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน ามารวม
และท าการจัดสรรให้เพียงรายการเดียวเท่านั้น 
ทั้งนี ้ 
1. ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 และ

จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
และผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อ 

2.  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 แต่
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนเกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
ทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อ และสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน
ตามสัดส่วนของจ านวนท่ีจองซือ้ ซึ่งเมื่อรวมกับจ านวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้
ทั่วไปจะมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 

3.  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมาก เป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และผู้จองซื้อประเภทกองทุน
ตามสัดส่วนจ านวนที่จองซื้อเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
โดยจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้อ (ข) 

4.  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจ านวนผู้จองซื้อทั่วไปมีจ านวนมาก เป็นผลให้
บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น บริษัท
จัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และจะน าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผู้จองซื้อประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป
พร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขของข้อ (ข) ดังกล่าวข้างต้น โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้
จองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณีดังกล่าวในย่อหน้านี้ จะมีจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 
อย่างไรก็ดี  ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อพิเศษ 
และ/หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้อ 7.1(3)(ก) ให้บริษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปจน
ครบจ านวนก่อนจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อประเภทกองทุน(ถ้ามี) หรือจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้  โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ /หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการ นับแต่
วันท่ีผู้ถือหน่วยได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือด าเนินการอื่นใดตามความประสงค์ของลูกค้าที่ระบุในค า
ขอเปิดบัญชีและ/หรือใบจองซื้อแล้วแต่กรณี หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
แก้ไข รูปแบบ ระยะเวลาและ/หรือเนื้อหา ของเอกสารการรับรองสิทธิตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
7.2 ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน    

ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ัง
การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  

 (1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

1.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

1.1.1 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังต่อไปนี้ 
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(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มูลนิธิ 
หรือวัด เป็นต้น 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

1.1.2 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.2 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกัน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1.3 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้องชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวใน
อาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมด
ในอาคารชุดนั้น 

ในการน้ี บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อท าหน้าที่ควบคุมการ
ถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวจะมีขั้นตอนมากกว่าผู้ลงทุน
ไทย ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวทราบทุกราย 
รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลท าให้กองทุนรวม
มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดด้วย 
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ เรื่อง ห้ามมิให้มีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดให้แก่นายหน้าค้าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้นายหน้าค้าหลักทรัพย์
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจะด าเนินการให้การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้    

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลดังกล่าว ตามที่ได้มีการระบุชื่อหรือลักษณะของผู้ที่
จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลส าคัญ เว้นแต่เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อพิเศษได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภท
กองทุน 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภท
กองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้  เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุน และผู้
จองซื้อพิเศษตาม (ข)  

ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดนิ บริษัทจัดการ
จะน าหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวด้วย 
 

8.   การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน  

 
8.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุในเอกสารการจองซื้อว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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1. ใบหน่วยลงทุน 

2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) 

3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 

8.2 เงื่อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ให้ถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

 

กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้แก่ผู้จองซื้อที่แสดงความจ านง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ในกรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีรายการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจ านงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนเพิ่มเงินทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปล่ียนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ตามความประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยัน
การถือหน่วย การท ารายการซื้อหรือขายคืน หรือโอนหน่วยลงทนุของผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น  ใบหน่วย
ลงทุน  และ/หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนแก้ไข หรือเพิ่มเติมส าหรับรูปแบบหรือเงื่อนไขของเอก
สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการภายใต้ขอบเขตตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

กรณีระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
เป็นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถท ารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าหรือตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการก าหนด 

และในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ให้นายทะเบียนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้าบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะน าหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือน า
หน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผู้จองซื้อนั้นที่มีอยู่กับ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ในใบจองซื้อหน่วย
ลงทนุหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือ
ว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

 

9.   ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหนว่ยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  CPN คอมเมอร์
เชียล โกรท ได้  โดยบริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์ทุกวันท าการแรกของเดือน หรือติดตามได้จาก  
Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com 

 

10.  ช่องทางและวิธกีารร้องเรียน  
ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 
0-2949-1500 หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
 

11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะยื่นค าขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

http://www.scbam.com/
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื่อ :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่                    :  เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ             

   กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศัพท์            :           0-2470-3201 

โทรสาร :  0-2470-1996-7 

 
13. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ :  บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด  

ที่อยู่                    :  ชั้น 20 เลขที่ 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที่ 62 ถนนหลังสวน  

   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์            :           0-2652-6300 

โทรสาร :  0-2652-6399 

 

ชื่อ  :  บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด 

ที่อยู่ : 121/47-48 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์  ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ :           0-2641-2128 

โทรสาร :          0-2641-2134 

 

14. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพยอ์าคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์   

ชื่อ                         :  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่  :  999/9 อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31 
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   ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์  :  0-2667-5555 

โทรสาร  :  0-2264-5593 

 
15. ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

 

     ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

ชื่อ  :   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่  :  อาคารส านักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21, 24 

    เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  

    กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์  :  0-2658-6300   

โทรสาร  :  0-2658-6862  

ผู้ร่วมรับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน  

ชื่อ  :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่  :   1. ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

     กรุงเทพมหานคร 10900 

    2.  และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ 

   3.  หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชั้น 9 โซน B  ส านักงานใหญ่ เลขที่ 
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์  :   0-2544-6679   

โทรสาร  :   0-2544-2185  

 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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เพิ่มเติมในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ 
ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

        
16. นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ชื่อ  :  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่  :   ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม) 

    สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์  

   ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์  :  0-2256-2323-8 

โทรสาร  :    0-2256-2405-6  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
17. ผู้สอบบัญชี 

ชื่อ  :   นายวิเชียร ธรรมตระกูล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3183)  

    นายวินิจ ศิลามงคล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3378) 

    นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4068) 

ที่อยู่  :   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

    เอ็มไพร์ทาวเวอร์  195 ถนนสาทรใต้  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์   :  0-2677-2000 

โทรสาร  :  0-2677-2222 

หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวม  และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ความเสี่ยงจากการลงทนุในกองทนุรวม 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการฉบับนี้อย่าง

รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเส่ียงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ก่อนตัดสินใจในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม 

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถงึปัจจัยความเส่ียงที่มนีัยส าคัญบางประการอันอาจมผีลกระทบต่อกองทุนรวมหรือราคาหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้แล้วยังอาจมีปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ซึ่ง

กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส าคัญ แต่ความ

เส่ียงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเส่ียงที่มนีัยส าคญัต่อไปในอนาคต ความเส่ียงทั้งหลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้และ

ความเส่ียงที่อาจมีขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงิ น

ของกองทุนรวม 

ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการในการป้องกันความเส่ียง และ/หรือ ความสามารถ

ของกองทุนรวมในการลดความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะด าเนินมาตรการ

ในการป้องกันความเส่ียงตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่างๆ ตามที่ระบุ

ในโครงการฉบับนี้จะลดลงหรือท าให้หมดไป ทั้งนี้ เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเส่ียงยัง

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ใน

อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาด

ว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์

เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ

กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทจัดการ

กองทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

หรือบุคคลใดๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือ

เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทั้งมิได้เป็นการรับประกันและ/หรือรับรองว่าผลการด าเนินงานจริงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบก าไรขาดทุน นอกจากนี้  ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือ

คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อมูลในส่วนน้ีที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากข้อมูลที่

มีการเปิดเผยหรือจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมอาจไม่สามารถ

ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ 
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เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร

คาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะส้ัน นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนใน

อนาคตอาจลดต่ าลงหรือสูงขึ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนจึงควร

ปรึกษาที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนใน

หน่วยลงทุน 

(ก) ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 1) ความเสี่ยงจากสัญญา 

 1.1) ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ซึ่งท าให้สัญญาเช่าช่วง
อาจถูกยกเลิกไปด้วย 

ในการเข้าท าสัญญาเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวม
จะเข้าท าสัญญาเช่าช่วงกับ  TBF4 ซึ่งเป็นคู่สัญญากับส านักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินโครงการอาคารส านักงาน ภายใต้สัญญาเช่าหลัก โดยในการเข้าท าสัญญาเช่าช่วง
กับ TBF4 กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญากับ TBF4 ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าหลักที่จัดท าขึ้น
ระหว่างส านักงานทรัพย์สินฯ และ TBF4 นั้น CPN จะเป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลัก ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TBF4 ทั้งนี้ จนกว่า 
TBF4 จะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเช่าหลัก โดยครบถ้วน โดยการค้ าประกันจะผูกพัน CPN 
อย่างสมบูรณ์  
ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าหลักซึ่งจัดท าขึ้นระหว่างส านักงานทรัพย์สินฯและ TBF4 ได้มีการ
ก าหนดเงื่อนไข/สาเหตุที่จะท าให้สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ซึ่งก็จะส่งผลให้สัญญาเช่าช่วง
ถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน) อยู่หลายเงื่อนไข/สาเหตุ โดยเงื่อนไข/สาเหตุที่จะท าให้สัญญาเช่าหลัก
ถูกยกเลิก (และท าให้สัญญาเช่าช่วงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เช่นกัน) เกี่ยวข้องกับ CPN 
กล่าวคือสัญญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 ได้มีการยื่นค าขอต่อศาลเกี่ยวกับการขอฟ้ืนฟูกิจการของ CPN ไม่ว่าโดยบุคคลใด หรือ 

 CPN ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือส่ังให้ล้มละลาย 
หรือ 

 CPN เลิกกิจการหรือช าระบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

 
ทั้งนี้ หาก CPN ในฐานะผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลักประสบ
ปัญหาทางการเงิน จนเข้าข่ายที่จะท าให้สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิก กองทุนรวมในฐานะผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตามสัญญาเช่าช่วง ก็จะมีความเส่ียงจากการ
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ที่สัญญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เช่นกัน และเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียง
ดังกล่าว จึงก าหนดให้มีมาตรการอยู่ 2 ประเภท เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 
 
มาตรการป้องกัน (Warning Signal) 
หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ CPN มีหน้าที่จะต้องชี้แจงต่อกองทุนรวมถึง
สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว และก าหนดให้มีมาตรการด าเนินการเพื่อแก้ไข รวมถึงมีหน้าที่
ต้องรายงานถึงผลการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลกระทบดังกล่าวจนกระทั่งสามารถ
แก้ไขได้ลุล่วง: 
1. CPN ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือลงเป็น 

BBB+ (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 CPN ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร 
(Issuer Rating) เท่ากับ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด) 

2. มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ CPN ลดลงจนต่ ากว่า 
10,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 จากข้อมูลบน 
http://www.sse.set  มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของ CPN เท่ากับ 100,225.54 ล้าน
บาท) 

 
มาตรการแก้ไข (Force Signal) 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังตอ่ไปน้ี CPN ในฐานะผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชา่ตามสัญญา
เช่าหลัก ตกลงให้สิทธิแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้แก่ CPN หรือบุคคลที่ CPN มอบหมายในราคาตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
   อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPN เกิน 1.75:1 

         โดยที่   หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หมายถึง ยอดรวมของหนี้สินเฉพาะในส่วนของ
เงินกู้และหุ้นกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ทั้งหมดของ CPN และ
บริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม (Consolidated 
Statement of Financial Position) ของ CPN ฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 
(Audited) แล้ว  

                      
 ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ CPN และ

บริษัทย่อยตามที่ปรากฏ   ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม (Consolidated 
Statement of Financial Position) ของ CPN ฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้ว (Audited) แล้ว อันได้แก่ จ านวนรวมของทุนที่ช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ก าไรสะสมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเงิน
ส ารองต่างๆของ CPN และบริษัทย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่น ามา

http://www.sse.set/
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ค านวณจะไม่รวมรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(Investment Properties) 

  
เงื่อนไขของตัวชี้วัดของ Force Signal จะถูกก าหนดในระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  และหลังจาก
ครบ 5 ปี แล้วระดับของตัวชี้วัดแต่ละตัวจะถูกทบทวนและท าการปรับเปล่ียนให้อยู่ในระดับ
ที่ไม่ด้อยกว่าหรือเสมอกับข้อตกลง (Covenant) ของเงินกู้ระยะยาวหรือหุ้นกู้อายุไม่ต่ ากว่า 
5 ปีของ CPN ในกรณีท่ีตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ได้มกีารใช้ในเงนิกู้ระยะยาวที่มีในขณะน้ัน อาจใช้
ตัวชี้วัดและระดับตัวชี้วัดเดิม หรืออาจปรับเปล่ียนเป็นตัวชี้วัดที่เทียบเคียงกันที่มีการก าหนด
ในเงื่อนไขเงินกู้ใหม่ก็ได้ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน (Investment 
Committee) อนึ่งในกรณีที่มีการปรับปรุงมาตรฐานการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามประกาศ
และบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ในประเทศไทย อันมีผลกระทบต่อการค านวณ
ตัวชี้วัดของ Force Signal บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมโดย
ให้อยู่ในระดับที่ไม่ด้อยกว่าหรือเสมอกับข้อตกลง (Covenant) ของเงินกู้ระยะยาวหรือหุ้นกู้
อายุไม่ต่ ากว่า 5 ปีของ CPN ที่มีในขณะน้ัน 

 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ Force Signal แล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้พิจารณาขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในการให้ CPN รับซื้อทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกหรือ
จะให้กองทุนรวมยังคงลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกต่อไป ทั้งนี้ ใน
การประชุมดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยในการประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว  ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  ทั้ งนี้ จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ในการนับมติ บริษัทจัดการจะไม่นับจ านวนหน่วยลงทุนของCPN และบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์รวมในมติดังกล่าว 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัท
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการให้กองทุนรวมใช้สิทธิให้ CPN ซื้อคืนทรัพย์สิน
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ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก หรือจะให้กองทุนรวมยังคงลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
ในกรณีท่ีที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติเห็นชอบให้ CPN รับซื้อคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะเข้าลงทุนครั้งแรก จะก าหนดให้ราคาซื้อคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยการเส่ือมค่าทรัพย์สินจากการ
ประเมินราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (ถ้ามี) โดยที่การเส่ือมค่าของทรัพย์สินจะค านวณจาก
ส่วนต่างของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นหักด้วยมูลค่ายุติธรรมเฉล่ียตามที่ผู้ประเมินราคา 2 ราย
ที่แต่ละฝ่ายเสนอฝ่ายละ 1 รายก าหนด ซึ่งผู้ประเมินราคาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประเมิน
ราคาที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดย CPN ตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียม และภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคนืทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก
จากกองทุนรวม และไม่คิดค่าธรรมเนียมการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติเห็นชอบให้ CPN รับซื้อคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก และ CPN จ าเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงการกู้ยืมเงิน
โดยใช้ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกนี้เป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวจะต้อง
น ามาช าระค่าซือ้ทรัพย์สินจากกองทุนรวมกอ่นท่ีจะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นได้ ทั้งนี ้การ
ใช้ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นหลักประกันดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบของเจ้าของทรัพย์สินก่อน 

 
ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินรวมย้อนหลังของ CPN ที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว (Audited Consolidated Financial Statements) และมีความเห็นว่าทาง 
CPN จะยังมีความสามารถในการระดมทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นจนเกินระดับ 
1.75:1 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ CPN ที่น ามาใช้เป็น
ฐานในการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวเป็นมูลค่าที่บันทึกทางบัญชีซึ่งยังไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) ของ CPN  
ซึ่งที่ผ่านมาราคายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี (ราคาต้นทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม) มาก โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนดังกล่าวส่วนใหญ่ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) โดย CPN และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่า
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามระดับรายได้และกระแสเงินสดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การ
ควบคุมระดับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ก าหนดใน Force Signal (ซึ่งเป็นการก าหนดที่
ค านวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของ CPN ที่ไม่ได้รวมการ
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ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ CPN แต่อย่างใด) เป็นระดับ
ที่มีความระมัดระวังและจะเป็นระดับท่ีควบคุมให้ CPN มีความเส่ียงทางการเงิน (Financial 
Risk) ที่ไม่สูง 

 
ดังนั้น ระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ส าหรับ Force Signal น่าจะมีความระมัดระวังที่เพียงพอที่ CPN จะยังคงมีความสามารถ
ในการซื้อคืนทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกได้ 

 
นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงในกรณีท่ี TBF4 ในฐานะผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักผิดนัดช าระ
หนี้ค่าเช่าหรือไม่สามารถช าระค่าเช่าให้แก่ส านักงานทรัพย์สินฯได้ ซึ่งอาจส่งผลท าให้
สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกและอาจท าให้สัญญาเช่าช่วงถูกยกเลิกด้วยในที่สุด อย่างไรก็ดี 
CPN เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลัก
ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ TBF4 จนกว่า TBF4 จะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเช่าหลักอย่าง
ครบถ้วน โดยในกรณีดังกล่าวCPN จะเข้ามารับหน้าที่ช าระค่าเช่าแทน TBF4 ทั้งนี้ ตามที่
กล่าวได้กล่าวข้างต้น หาก CPN ในฐานะผู้ค้ าประกันประสบปัญหาทางการเงิน จนไม่
สามารถช าระค่าเช่าแทน TBF4 ได้ สัญญาเช่าช่วงระหว่างกองทุนรวมส าหรับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกก็จะมีความเส่ียงจากการที่จะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม มาตรการ Warning Signal และ Force Signal ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้นอาจช่วยป้องกันความเส่ียงดังกล่าวได้ 

 
อย่างไรก็ดี ส าหรับกรณีท่ี TBF4 มีปัญหาทางการเงินจนอาจท าให้เกิดการผิดนัดช าระหนี้ค่า
เช่าให้แก่ส านักงานทรัพย์สินฯ ตามที่ก าหนดในสัญญาเช่าหลักนั้นอาจเกิดขึ้นได้ยาก 
เนื่องจาก TBF4 เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการดูแล
ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และประกาศของส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และมีผู้ดูแล
ผลประโยชน์เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน เพื่อป้องกันมิให้ TBF4 ผิด
นัดช าระค่าเช่าให้แก่ส านักงานทรัพย์สินฯ ตามที่ก าหนดในสัญญาเช่าหลัก อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาจากงบการเงินที่ผ่านมาของ TBF4 จะเห็นได้ว่า TBF4 มีกระแสเงินสดที่มีความ
มั่นคงอย่างมาก เนื่องจากมีกระแสเงินรับและกระแสเงินจา่ยที่คอ่นข้างแน่นอน โดยในช่วง 3 
ปีที่ผ่านมา TBF4 มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ เฉล่ียอยู่ในระดับประมาณ 65 
ล้านบาทต่อเดือน (หลังหักค่าเช่าที่ดินและอาคารของโครงการรวมซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 20 
ล้านบาทต่อเดือน) และ TBF4 ยังมีรายได้จากทางอื่นนอกเหนือจากการให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกให้แก่กองทุนรวม เช่น รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่า
รายย่อยในส่วนอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ของโครงการเซ็นทรัลเวิล์ด ในฐานะที่ TBF4 
เป็นผู้เช่าทรัพย์สินในส่วนอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ของโครงการเซ็นทรัลเวิล์ดจาก
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ส านักงานทรัพย์สินฯ เพื่อน าออกหาประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งรายได้จากค่าเช่าดังกล่าว เป็น
รายได้ที่ TBF4 ได้รับอย่างคงที่สม่ าเสมอตลอดอายุของสัญญาเช่าหลัก นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบัน TBF4 ได้มีการจัดให้มีการด ารงเงินในบัญชีเงินฝากของกอง (Cash Reserve)  ซึ่งมี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็นผู้ดูแล เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 46 ล้านบาท 
นอกจากนี้ CPN ซึ่งมีอัตราการจัดอันดับเครดิตที่ A+ ยังเป็นผู้ค้ าประกันการปฎิบัติหน้าที่
ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลักรวมถึงการช าระค่าเช่าให้แก่TBF4 อีกด้วยดังที่กล่าวข้างต้น 
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าโอกาสที่ TBF4 จะเกิดการผิดนัดการช าระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัล
เวิลด์มีค่อนข้างต่ า 

 
หากในกรณีที่ TBF4 มีปัญหาทางการเงินหรือถูกยกเลิกกองทุนนั้น จะไม่มีผลกระทบถึงสิทธิ
ของผู้เช่าช่วง (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น) อันเนื่องมาจากการที่เงื่อนไขของ
สัญญาเช่าหลักก าหนดไว้ดังนี้ 
“ในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลัก 
(TBF4) คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้โอนสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลักจากผู้เช่า 
(TBF4) มาให้ CPN ทันทีโดยอัตโนมัติ และ CPN มีหน้าที่จัดการเรื่องการรับมอบทรัพย์สินที่
เช่าจาก TBF4 โดยไม่ให้ส านักงานทรัพย์สินฯได้รับความเสียหาย และ/หรือมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

(ก) ได้มีการยื่นค าขอต่อศาลอันเกี่ยวกับการขอฟื้นฟูกิจการของ TBF4 ไม่ว่าโดย
บุคคลใด 

(ข) TBF4 ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือส่ังให้
ล้มละลายหรือ 

(ค) TBF4 ถูกยกเลิกกองทุน หรือช าระบัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ “ 
ในกรณีดังกล่าว CPN จะต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าจาก TBF4 ซึ่งท าให้
สัญญาเช่าหลักยังมีผลใช้บังคับอยู่และท าให้สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าช่วงตามสัญญาเช่า
ช่วงจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 

 
1.2) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข้าท าสัญญาเช่า
ช่วงที่ดินและอาคารบางส่วน สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (เฟอร์นิเจอร์และเครื่องอุปกรณ์)  และ
สัญญาตกลงกระท าการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรือ สัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และด าเนินการ
ใดๆ เพื่อให้ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา  
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อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุแห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี้ แม้กองทุนรวมจะ
มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเชา่ที่
ช าระไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คู่สัญญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจท าให้กองทุนรวมไม่ได้
รับผลประโยชน์จากการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือบังคับการให้เป็นไปตาม
สัญญาตามที่ก าหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทุนรวม
ตามข้อก าหนด หรือ ในกรณีที่คู่สัญญาปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่
เกี่ยวข้องแล้ว คู่สัญญาอาจไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทุนรวมเรียกร้อง ดังนั้น กองทุน
รวมจึงอาจต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและ
ผลกระทบในการด าเนินการ รวมถึงจ านวนเงินที่กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา จาก
ความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่เกี่ยวข้อง 
และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้
เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้  

 

 2) ความเสี่ยงจากการประกันภัย  

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก  เนื่องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดท าประกันภัย
ที่คุ้มครองความเส่ียงบางประเภทท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
ได้ แต่อัตราเบี้ยประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ) เช่น ความ
สูญเสียจากสงคราม เป็นต้น หรือกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชย
ความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม 
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวม
อาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภท
ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้การ
ประกันภัยที่มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อให้กองทุนรวมได้รับการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัย
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การก่อการร้าย โดยในส่วนของการประกันภัยส าหรับความเส่ียงภัยทุกประเภท ทางส านักงาน
ทรัพย์สินฯ ซึ่งเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์จะโอนค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที่ได้รับมา
ให้กับ TBF4 และ TBF4 ก็จะน าเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมามอบให้แก่กองทุนรวมในกรณีที่
กองทุนรวมประสงค์จะซ่อมแซมความเสียหาย  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าหลักและ
สัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงาน  ซึ่งในปัจจุบันการประกันภัยทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุก
ประเภทในวงเงิน 3,977,000,000 บาทน่าจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เสียหายเนื่องจากมูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Value) ของทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน
ครั้งแรก ซึ่งประเมินการโดย บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากัด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  2555 และ 
บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 อยู่ที่ 3 ,870,000,000 
บาท และ 3,784,500,000 บาท ตามล าดับในขณะที่วงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็น่าจะ
เพียงพอในการชดเชยความเสียหายระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ซึ่งไม่ควรจะใช้เวลาเกิน
กว่า 3 ปี 

 

 3)  ความเสี่ยงการช าระค่าเช่าพื้นที่ของผู้เช่าช่วงพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก 

ค่าเช่าพื้นที่ที่กองทุนรวมจะได้รับจากผู้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงพื้นที่จะเป็นที่มาของรายได้
หลักของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากฐานะการเงินและความสามารถใน
การช าระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงพื้นที่ได้ หากผู้เช่าช่วงพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่า ไม่ช าระค่าเช่า หรือ ยอมเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อน
ก าหนด และหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้เช่าช่วงดังกล่าวได้ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวมได้ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี ผู้เช่าช่วงพื้นที่ทุกรายที่ท าสัญญาเช่าช่วงพื้นที่กับกองทุนรวมจะต้องวางเงินประกัน
การเช่าช่วงพื ้นที ่ตลอดอายุสัญญาเช่าช่วงพื้นที ่ และกองทุนรวมสามารถยึดเงินประกัน
ดังกล่าวในกรณีที่ผู้เช่าช่วงไม่ช าระค่าเช่าหรือยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด ซึ่งการที่มีการวางเงิน
ประกันในลักษณะนี้จะช่วยลดความเส่ียงและ/หรือผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวม 

 

 4) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมจะแต่งตั้งให้ CPN ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก โดย CPN จะมีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า
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ลงทุนครั้งแรก ตามที่กองทุนรวมจะมอบหมายให้  รวมถึงการร่วมก าหนดนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกของ CPN เช่น การให้บริการแก่ผู้เช่าช่วงพื้นทีอ่ย่างมคีุณภาพ การ
หาผู้เช่าช่วงพื้นที่รายใหมห่รือการตอ่สัญญาเช่าช่วงพื้นที่กับผู้เช่าช่วงพื้นที่ปัจจุบัน การบ ารุงรักษา
หรือพัฒนาทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้อยู่ในสภาพที่ดี และเหมาะแก่การจัดหา
ผลประโยชน์ จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

นอกจากนี้ หาก CPN ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากเหตุผลใดเหตุผล
หน่ึง กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของ CPN ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวม 

 

 5) ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าช่วงพื้นที่ในทรัพย์สินไม่ให้ความยินยอมเข้าเป็นคู่สัญญา
เช่าช่วงพื้นที่และสัญญาบริการกับกองทุนรวม หรือไม่ต่อสัญญาเช่าช่วงพื้นที่และสัญญา
บริการ 

เมื่อกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกแล้ว ผู้เช่าช่วงต้องยินยอม
เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาเช่าช่วงพื้นที่และสัญญาบริการกับกองทุนรวมและช าระค่าเช่าช่วงพื้นที่และ
ค่าบริการให้แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ให้เช่าช่วงและผู้ให้บริการ ทั้งนี้ หากผู้เช่าช่วงพื้นที่ปฏิเสธที่
จะเข้าท าสัญญาดังกล่าวและไม่ช าระค่าเช่าช่วงพื้นที่และค่าบริการให้แก่กองทุนรวม  กองทุนรวม
อาจมีความเส่ียงในส่วนของการไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของกองทุนรวม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
รวม  

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมโดยผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะด าเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมให้ผู้เชา่ช่วง
พื้นที่ได้ทราบ เพื่อประสานงานในการเข้าเป็นคู่สัญญาเช่าช่วงพื้นที่และสัญญาบริการกับกองทุน
รวม และเนื่องจากผู้เช่าช่วงพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นผู้เช่าช่วงพื้นที่อยู่เดิมตั้งแต่ก่อนวันที่กองทุน
รวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และเป็นผู้เช่าช่วงพื้นที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการเข้าเป็นคู่สัญญาเช่าช่วงพื้นที่และสัญญา
บริการกับกองทุนรวมจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย  

นอกจากนี้ สัญญาเช่าช่วงอาคารส านักงานและที่ดินที่เกี่ยวข้องระหว่างกองทุนรวมและ TBF4 ยัง
ก าหนดไว้ว่าหากบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะผู้เช่าช่วงเดิม หรือ CPN (เพื่อประโยชน์ของ TBF4) 
ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งรวมถึงเงินประกันการเช่าจากผู้เช่าพื้นที่ในอาคารส านักงาน อันเป็น
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ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมควรจะได้รับ CPN ต้องด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่
กองทุนรวมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

6) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ด าเนินการให้มีการกู้ยมืเงนิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ กองทุน
รวมอาจมีความเส่ียงเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการช าระหนี้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ท าให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง
กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใช้ความพยายามในการด าเนินการใดๆ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว เช่นการ
ป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือการขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินการใดๆ  ดังกล่าว กองทุนรวมจะด าเนินการโดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

 

7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทุนรวม 

แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้ก าหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ CPN ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ในการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับ CPN ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังอาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจาก CPN ยังท าหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงานแห่ง
อื่นๆ นอกเหนือจากอาคารส านักงานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

อย่างไรก็ดี ด้วยความต้องการของผู้เช่าที่แตกต่างกันในการเลือกสถานที่เช่าเพื่อเป็นส านักงาน 
เช่น สถานที่ตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทาง และความ
สะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้เช่าจึงเป็นผู้ก าหนดว่าจะท าการเช่าอาคารส านักงานแห่ง
ใด และเนื่องจากอาคารส านักงานอื่นๆ ท่ี CPN ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการน้ัน ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขต
ใจกลางย่านธุรกิจ (Central Business District) เช่นเดียวกับอาคารส านักงานดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซ็นทรัลเวิลด์ กลุ่มผู้เช่าที่เป็นเป้าหมายหลักจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกองทุนรวมและ CPN ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จึงมี
ความเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น    
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 (ข)   ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

 1) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   

 กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีมีการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของ

รัฐ ซึ่งท าให้กองทุนรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ

ต่อไปได้ 

ในกรณีท่ีเกิดการเวนคืนดงักล่าว กองทุนรวมจะไม่ได้รับคา่ชดเชยจากการเวนคืน ซึง่อาจส่งผลให้
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ทั้งในส่วน
ของเงินปันผลและเงินคืนเงินลงทนุจากการลดทุน  

อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทจัดการได้ศึกษาข้อมูลแบบแสดงแนวเขตทางพิเศษโครงการระบบทาง
ด่วนขั้นที่ 2 สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ (ช่วงถนนรวมและกระจายการจราจร) จัดท าโดยการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนในท้องที่เขตที่ทรัพย์สินของกองทุน
ที่จะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) ส านักงานโยธา 
กรุงเทพมหานคร 2) กรมทางหลวง 3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ 4) การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้ในเบื้องต้น
พบว่าที่ตั้ งของทรัพย์ สินของกองทุนที่จะลงทุนดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้บริษัทจัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการ
เวนคืนท่ีดินเป็น นโยบายและความจ าเป็นในการใช้พื้นที่ของรัฐบาลในเวลานั้น   

 

 2) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ

ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 นอกจากนี้ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย มหภาคอื่นๆ เช่น 

ปัจจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร หรือการโยกย้ายของ

ชุมชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรือนโยบายของผู้เช่า ท าให้อัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่า

เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกลดลง 

 3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ การ

เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้นของจ านวนอาคารส านักงานให้เช่า การที่มี
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จ านวนผู้ประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ท าให้มีการแข่งขัน

สูงขึ้น 

   

(ค)  ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และ

นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น 

อาจมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี้

ภาวะตกต่ าทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผล

กระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ ากว่าราคาที่

ได้เสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความ

เคลื่อนไหวหรือความเปล่ียนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ

และต่างประเทศ  อัตราแลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อ

น าเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเส่ียงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผัน

ผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของ

รัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหาร

จัดการโครงการของกองทุนรวม 

 2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 แม้ว่าในปัจจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หรือความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
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ของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 

หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่าง

มีนัยส าคัญต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของ

กองทุนรวม 

 3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่

บ่อยครั้งนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน นอกจากจะสร้าง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้เช่าและผู้มาใช้บริการในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุน อย่างประเมินค่าไม่ได้  อย่างไรก็

ดี กองทุนรวมจะได้ท าประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การ

ก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไว้ส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ 

เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งกองทุนรวมได้จัดให้มีตามมาตรฐานทั่วไป

ส าหรับธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า และตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

 ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน บริษัทจัดการได้ท าการศึกษาข้อมูล

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยท าการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) 

ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะ

ทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์  ที่

ได้จัดท าขึ้นจากการด าเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอย่างเต็มที่

ตามมาตรฐานวิชาชีพของที่ปรึกษานั้นๆ  อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย

ของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ

เข้าลงทุนที่บริษัทจัดการใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมี

ข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์อาจจะตรวจ

พบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือ

วิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคา

และวิศวกร     
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 นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะ

ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่บริษัทจัดการได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุนหรือ

ก่อให้เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวที่ถูกก าหนด

โดยหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับ

ใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญช ีซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่

สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ 

ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ ค าส่ัง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มี

อ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม่

สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของ

กองทุนรวม 

 6) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ่มต้น

ของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนน้ันขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย อาทิเช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะ

ขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ของกองทุนรวม 

 7) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะ

ได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 
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 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการ

ประเมินค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมต้องจ าหน่ายทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมเพื่อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวมมูลค่าดังกล่าวอาจ

มิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือ

บางส่วนดังกล่าว 

 8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณความต้องการ

ของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย

ประการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการในการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาด

สภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง 

 9) ความเสี่ยงด้านภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่ เกิดจาก

การซื้อหรือขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่

กองทุนรวมจะต้องช าระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับ

การซื้อขายหน่วยลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอัตราใน

ปัจจุบัน 

10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าจะลดลงตาม

ระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยู ่

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชา่ชว่งทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกซึ่งมูลค่าสิทธิ

การเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าช่วงที่

เหลืออยู่อันเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอัตราการเช่าช่วงพื้นที่ 
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และ/หรือ อัตราค่าเช่าและ/หรือเช่าช่วงพื้นที่ หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม 

 11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน

อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสาร

ทางการเงินประเภทต่างๆ 

 12) ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่ง

ขึ ้นอยู ่ก ับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับ

ทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงิน

ปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงิน

ปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ 

 13) ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการก าหนด

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุน 

 การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการประกาศ เป็นการค านวณ

โดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการ

ก าหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของ

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนและกองทุนรวม 

 

ตารางแสดงคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ไม่มี 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน 

2.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เรียกเก็บตามที่ได้เกิดขึ้นจริงโดยตัดจา่ยจากจ านวนเงิน
ที่โอนเข้าบัญชีนั้นๆ 

2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลคา่หน่วยลงทุนที่โอน  

2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ  

3. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.00  ต่อปีของ NAV 

3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ NAV 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของ NAV 

3.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจริง 

3.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  
      (ในการเสนอขายครั้งแรก) 

ไม่เกินร้อยละ 3.0  ของมูลค่าที่รับประกันการจดั
จ าหน่าย 

3.6 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

3.6.1 ค่าธรรมเนยีมการให้บริการผู้เช่ารายย่อย ร้อยละ 2 ของรายไดค้่าเชา่และคา่บริการสุทธิ (หลัง
ส่วนลดค่าเชา่)  

3.6.2 ค่าธรรมเนยีมพิเศษ (Incentive) ร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิของอสังหาริมทรัพย ์

3.6.3 ค่าธรรมเนยีมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.23 ต่อปขีอง NAV 

3.6.4 ค่านายหน้าในส่วนพ้ืนท่ีส านักงานให้เช่า* 

 

ส าหรับผู้เช่ารายเดิมที่ต่อสัญญา 

- 0.5 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
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* ไม่เก็บในกรณีที่ CPN เป็นผู้เชา่ 

ส าหรับทุกระยะเวลา 

ส าหรับผู้เช่ารายใหม่ 

- 0.5 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการถ้า
ระยะเวลาเช่าน้อยกวา่ 3 ปี 

- 1.0 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการถ้า
ระยะเวลาเช่าเท่ากับหรือมากกวา่ 3 ปี 

3.6.5 ค่านายหน้าในส่วนพ้ืนท่ีเชงิพาณิชย์ใหเ้ชา่* (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ไม่เก็บในกรณีที่ CPN เป็นผู้เชา่ 

ส าหรับผู้เช่ารายเดิมที่ต่อสัญญา 

- 0.5 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
ส าหรับทุกระยะเวลา 

ส าหรับผู้เช่ารายใหม่ 

- 0.5 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการถ้า
ระยะเวลาเช่าน้อยกวา่ 1 ปี 

- 1.0 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการถ้า
ระยะเวลาเช่าเท่ากับหรือมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 
ปี 

- 1.5 ของเดือนของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการถ้า
ระยะเวลาเช่าเท่ากับหรือมากกวา่ 3 ปี 

- ร้อยละ 3.0 ของค่าสิทธิการเชา่ล่วงหน้าที่ได้รับ
จากผู้เช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะยาวทีม่ีอายุ
สัญญามากกวา่ 3 ปีและผู้เช่าไดช้ าระคา่สิทธิการ
เช่าล่วงหน้า (คา่เซ้ง) 

3.7 ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  ช าระตามอตัราที่ก าหนดโดยบรษิัทจัดการร่วมกับ
บุคคลดังกล่าว 

3.8 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของผู้สอบบัญช ี ช าระตามอตัราที่ก าหนดโดยบรษิัทจัดการร่วมกับ
บุคคลดังกล่าว 

3.9 ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่นๆ รวมทั้งที่ปรึกษาอื่นๆ ได้แก่ 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ  

ช าระตามอตัราที่ก าหนดโดยบรษิัทจัดการร่วมกับ
บุคคลดังกล่าว 

4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
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4.1  ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายของกองทุนรวม 

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ ในการออก
และเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรกจะก าหนดให้ไม่เกิน 

10,000,000.00 บาท 
หมายเหต ุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และ/หรือ ภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลา 1 ปีแรกจะรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในกรณีปกติที่ไม่เกิดเหตุสุดวิสัยและการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี้ ประมาณการดังกล่าวเป็นเพียงการ
ประมาณการเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านั้น ผลประกอบการท่ีแท้จริงจะเป็นไปตามรายงาน
ประจ าปีของกองทุนรวม 

 

 



ภาคผนวก 1 

รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งก าไรตามสมมติฐาน 

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
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'���!G�!� ���������:��
%�!��������!��������������	/��� �
����������������!���
�%�A#����
�����' ��&�
:��
%�!��� -��'= �/�
���������J��  

:��
%�!��������!��������������	/
�����
DB����"���A���!��"�#!���������������	�� ����������������
	�����������
�
�&����!�/������������'��&�/��&% �D���������!.� 

(�) �
�����
��������� 

�����!.�;��������
!��"�#��������
%�	���./���
*���
�	�	�������
��	�  ��	�!.�:���������
!��"�#!��
���!.����:����!.��'= �	��� ��������;���	�!�����
���
���/��!.�!�� ���:B� � 
%�	���./���
:��
�������
!��"�#���
������	�'���
�*��&% �'���
�����!����������.
�/���	A����
����-��������!��"�#
���/�������!��"�# ?B� ����!.���
�����;��
����'���
���	�!.����'�  ���������!��!��
����'���
�	���"���
?������������������
!��"�# �����	�'���
���
�������!��
%�	��'���.���*����
!.�'�  ����/�� ��!��
����
'���
���	�	��� ��.�!��� !������  ���'��
�A
%�	���./���
:�������!.�;�'��
�A���:��
%�!�����������
�����������;��
����/.:�� 3 (?) :����������  

(�) �
��� 

������	���������	������������������������������% ��'= �������;����-���:��!.�/�
��AL#	�	��� �-���
����:��!.�������:������!��"�#������% �;����-���:��!.� A ���!����������� 

(�) ��
�����
� 

"#�$���#��$����%%�&�����%'����#(��!��� 

	��;������;��������������:���������!.�!�� ������������:���.J�/��������!���������/���
����!��"�#����'���!G�!�����-�������	A����
����-��������!��"�#���/�������!��"�# (�.�./.) ��
D%�����% ��'= �	��;������;����-���:��!.�;����!��	��;�����������������:B��  	��;������;��������������:��
����O ���� 	�����
����
&% �������.����:���������!.� 	�����/��� 	��!��'�B�>��-��������/������
�D���!���Q�
�� (�/��
���
	��!��'�B�>��Q�
��;��������� ?B� ��'= �	��
���&����:�����!.���
) 	��
&% �'���
�
%�	���������
!��"�# ���	��!��'�B�>�����O���'= �	��
���&����:����>�! �?=�!���"�@�� 
�-���� (
����)  
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"#�$���#��%)��* 

	��;������������D%�����% �;����-���:��!.�;����!��	��;�����������������:B�� 

(�) ��
�
!"������ 

���!.���
������������E�>��������/�.		�;�'���!G�!�  �B��
�
����'��
�A���	��E�>�������;���
�-���:��!.� 
 

3. �

��'����#�=���< 

:��
%�!��������/�
�

/I������������!�� 1 ������� 2555 DB� 31 �����	
 2556 ������!-�:B��*��;��:��
�

/I��/�
!�����.������/���'���  �� >�!���������&% ��� ���������� 
!��"�#���"���A��������:��
�

/I������������
���
����
��/.�
&�  ��������=/�
 &% ���!.�	��"���A��

/I����������"���

!���:��
%�!��������!��������������	/*��;������AJ�A:��/���������D��D������������&�����-�������;�
���	/:�����!.���
 

(�) �
�����#�$�� 

������:���/�� '��������� 

� ���$%!&���������.����������� '��������� 	���������	�������������������� (D��
�) 

� ���$%!�>#���#$%!���&����������
������ ������ ������������'�����E����������������� ���������

���-���� ��������	��������� �����������=��/�=�����O �'= �/�� !������  �
���
����������������� 

 
�

��'���=��������$%!��,��!������������
������������&���!���������,�.��

1) ������	���������	������� 

1.1) ������	������������������� (D��
�) ���������	������!���-���*��&% �����/�
��JJ�����!��
���%� A 
� ��!�� 31 "H>E�	
 2555 ����

/I���&����'��������"���!��/�
'��
�A���:��&% ������
�������
!��"�#  
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1.2) ������	�������������������� (D��
�) 	�� 	�������!���-���*��&% ������-�����	��;������!�����������
�������
!��"�# *�����������	�������!�������-���*��&% �����/�
��JJ������!��
���%� A � ��!�� 
31 "H>E�	
 2555 ����

/I���&����'��������"���!��/�
'��
�A���:��&% ������
�������
!��"�# !������   �
���
DB�	�������A%'*E	 ���� 	���FF� � 	���-� �  	�����������=� ���
	��������������� ?B� �D���'= �������	�������:��&% �������������
!��"�#?B� ��'= �&% �;�������
�����������&% ����� *���-����;��������	�������A%'*E	?B� �&% �������������
!��"�#������
���������!����������� 10 :�����������	���������	�������  

������	���������	�������	-���A*�������������/���������"���!��:����	���-������� � 
��FF G�G� ��! �?=�!�������#!��
���%� A � ��!�� 31 "H>E�	
 2555 ����

/I���&����
'��������"���!��/�
'��
�A���:��&% �������������
!��"�# !������  ��/����������$�����-�����
:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 - 2556 �'= ��'/�
���'���
�*��&% ������
�������
!��"�#������    

��������
������ �������������>,���#  (1) �������������>,���#  (2) 
 ��  2555 ��  2556 
 (�!����) (�!����) 
��	���-������� � ��FF G�G� ��! 
�?=�!�������# 

99.13 100.00 

 
�
����/.:  (1)  ��/������������������'= ���/��������� A ���'� /�
�

/I���&����'��������"���!��?B� �'���
�*��   

&% �������������
!��"�#  
 (2)  ��/������������������'= ���/��������� A ���'� /�
�

/I���&����'��������"���!��?B� �'���
�*�� 

&% �������������
!��"�# !������  ��>�! �?=�!���"�@�� �-���� (
����) ���:���'= �&% �����"���!��/����/�� ��!�� 
1 
���	
 2556 �'= �/���' ���&% �������������
!��"�#�����&% �����"���!������ 44 ����
�	�� E��;�
���!�� 31 �����	
 2555 ?B� ��'= �� ��!���

/;�����!.���
!-�����:����!.�;�����!�� 2 

 

%��&
��
��
�����
���
�����
'���
��
�����*�++
���
%����'���&,
�� 

��/��	���������	�������;�
�!�����������=��-�������JJ��������;�
����/������JJ�����!��
�
���/�����.��"���A����'�����/���O ��!���� ��/��	���������	�������/�
��JJ���
 ��/��
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���/�����.:����JJ�����!�����
����.�� E���/��� E�������F� � ���	��
/����������"���!�� 
�'= �/�� ��/��	���������	�������;�
��-������/���"���!��������D%�"���A�;�����!���/���
��JJ������
����.;�:��
%�!��������/�
�

/I������������!�� 1 ������� 2555 DB� 31 
�����	
 2556  

:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 - 2556 ����-�����

/I����/������/�*/�$����:��
��/��	���������	�������!��������-����-�������JJ��������;�
����/������JJ�����!��
����/��
���.�����JJ������/������.���������������!���������=�/�
��JJ� ������  

1. ��JJ�����!��
����. 3 '�  ��'����"�
:B�������� 15 �����/��	���������	�������!�������
��=���
    ��/����� ��;���-��������/�����.!.���JJ�����-��������/����JJ�����!.�O 
3 '�  /����' 

2. ��JJ�����!��
����. 2 '�  ��'����"�
:B�������� 10 �����/��	���������	�������!�������
��=���
    ��/����� ��;���-��������/�����.!.���JJ�����-��������/����JJ�����!.�O 
2 '�  /����' 

3. ��JJ�����!��
����. 1 '�  ��'����"�
:B�������� 5 �����/��	���������	�������!���������=�
��
 ��/����� ��;���-��������/�����.!.���JJ�����-��������/����JJ�����!.�O 1 '�  
/����' 

�
����
��������#������*����"- 1 ���*����"- 2  

!��"�#��!�����!.����:����!.�	��� ������������'= � 2 ���� 	�� ����!�� 1 �������!�� 2 *��
����!�� 1 ��'���������!���� ������� �!�;����;�������"���!������D �����	��
�-�������������� ?B� �
�"���!��;��������
'��
�A 74,605 /�����
/� ���!.���
���:����!.�
*��;�����!.�!������������������:���������!.� ���������  ����!�� 2 ��'���������"���!��
�������� 6 (�������) ���� 7 ���� 25 ���� 44 ����!�;����;�������!������D  *��
�"���!��;������
��
'��
�A 5,961 /�����
/� ?B� ���%������������-�������'���&��;����
���
���&% ��������� 
���!.���
���:����!.�*��;������%��������/�
������AL#���������!���-�������;�
�Q�
������!��"�#!��������:���  
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*���

/I��;�:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 - 2556 �-����;�����!.���
�:��
��!.�	��� ��������!�� 2 ;����!�� 31 �����	
 2555 ������
����% �������	���������	����������
!��"�#��;�����!�� 2 /����/�� ��!�� 1 
���	
 2556 �'= �/���'  

 
1.3) �-�����:��
%�!��������/�
�

/I������������!�� 1 ������� 2555 DB� 31 �����	
 2555 

�-����;��������	�������������������
��-���� 2.8 ������! ����	��'= ������� 1.8 :��
������	���������	�����������������	�������������������!����;��&% ����� ;�:A�!��:��
%�!��
������/�
�

/I��'�  2556 �-����;��������	�������������������
��-���� 9.3 ������! 
����	��'= ������� 1.8 :��������	���������	�����������������	�������������������!��;��&% �
���� 

!������  ������	�������������������!��;�����&% �����"���!��;�����!����%�;�����������'���'�.�"���!��
�"����B��%�&% �����	�����������/�
�-���� 

 
,�$�
�
�$�,*�++
 

��/�����/����JJ�!���
����.��"���A�������>A�:���������
!��"�# !-���!��/��� 	��

/����������"���!�� :��
%�;����/ ���E���/��� !������ E��;/��

/I�������/�����/����JJ�
:��&% ����� (��/���������$����:��������	�����������JJ�����!�����
����.;�����:��
%�!��
������/�
�

/I��������������������� 2555 - �����	
 2556 !����/�����.��JJ� ?B� ����
�
����-����"���!������) !��;��;���������'= ��'/�
��/��!������;�/����:����������   
           

��������
������ �������������<<��%�?"!��� ��%�
 
 (������) 
��	���-������� � ��FF G�G� ��! �?=�!�������# 80* 

 
*  �-�������JJ�����!�����
����.E��;�����:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 - 2556 

?B� �	�����A#��� ���
�/�����.��JJ��!����������� 20 :����JJ�������������:����	��
�-������� � ��FF G�G� ��! �?=�!�������#!���
����. �
�
��-����"���!������ ���������
��JJ�����!���
�D%�/�����.��D%�!��!�����&% ��������;�
�!��!� 
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2) ����������!������������������
!��"�# 

'��
�A�������������;�:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 - 2556 ����-����;���!�������� 
0.05 :��������	���������	��������������������	�������������������/�
:��
%�!��������/�

�

/I��'�  2555 - 2556  

 
(�) ��
�����
���"-����'�
��
�����
����
�,*���
��&���.�	�,��,������& 

	��;������!���������������-��������������������
!��"�#:�����!.���
 ������ /��!.����	��;������!��
����������������
!��"�# ���� /��!.�����"������ (!������ ���'= ��';�
�/�I�������������"������+� ��
��	��:���������
!��"�#����O !�������*��&% �������������
!��"�#:�����!.���
) 	�����!�� 	��:��
;������'���� 	��������� 	��;�������-������� 	��E�>�*������� 	��?��
�?
����-��.����>� 	������!���� 	������ �
'�����E�� 	�����
����
�����" ���	��;����������O !��������:����������-�������������/���!��������:������
�������
!��"�#:�����!.���
  ��������=/�
 ;���A�!��
����;��'��*���#���
�������������!.���
���
����:�����/����&% �����/&% ����������������;��������
!��"�#!�����!.���
��!.� /��!.����	��;��������������
��D%�'������;��������!.���
/�
�������"���!��;�����!�����!.���
��!.�/��"���!��;�����!����
�:��
������� 
!��"�#���� ��� �/�
�����������O !�� ��
���
�����!������>A�:��/��!.�'���E!*��
�
�

/I�����/���'���  

�

��'���=��������4�!&������#�	��������������������
�����������������
��������#������&���!������
���,�.�� 

1) "#�,�-.�!��)%� 

�'= �	��;������!��������	��E�>�*�������!��/����-��� �-�����:��
%�!��������/�
�

/I��;�����
����������!�� 1 ������� - 31 �����	
 2555 ���'�  2556 �-����;��	��E�>�*��������'= �'��
�A������ 
3.2 :�����������	�������������������	�������������������O  
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2)  "#��	 /�3���
�,
� 

�'= �	��;������!��������	�������'�����E��!��/����-��� �-�����:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 ���
'�  2556 �

/I��;��	�������'�����E��
���/���/�*/!�������� 67 /��'�  ����"�
:B�������� 5 /��'� ���'�
��������/�
�-����  
 

3) "#���#������ 

�'= �	����������!����!���'= ��D��!��/���:����	���-������� � ��FF G�G� ��! �?=�!�������# ?B� ��'= �
!��"�#��!�����!.����:����!.�	��� ���� *���-�����

/I��;�����!.���
����	��������������/�

��JJ�������������������!.���
�.����!� 4 ������!.���
�!�������� CPN 	�
�
��#����� *��! 
������� 2.5 ������! /������.��JJ�  

  
4)  "#�	��������%��7 

&% �;����������/���;���!����!.���
;��!������D��/#��������� 1,271 	�� !������/����
�/-�������-����!��
�Q�
��!��������:����-�������/������� *��;��

/I�����'��
�A����-����;��&% ����������-���
	�������;�����&% �;�����������'= ��������� ������� 217,000 ��! /����/������������� DB� ����������	
 
2555 ���������� 2.3 ������!;�'�  2556 

 
5)  "#�$���#��$����9#%�&9�&��	����!�
�-� 

�'= �	��;������!�� ������������?��
�?
����-��. ����>�!�� �'= �����-�������!����':���.�����	��
�-�������?B� ���	���	�.
	��������!��� -��'= �/���O !��/���
�����'������'��/�
���. �"���;��!��"�#����%�
;��E�""���
;�����/�
'�/ *���-�����

/I��;��	��;��������������:��'�  2555 ����'��
�A
������ 58.5 ���'� �������� ����"�
:B�������� 5 /��'�  ;�'�  2556    
 

6)  "#�$���#��%)��* 

� �-����;���

/I������/�*/:��	��;���������������"������;�'�  2555 ��� 2556 �!���������
�� 14.4 ��������� 7 /��'� ���'� �������� /�
�-����  
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�
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� �-����;���

/I������/�*/:��	��*U>A�;�'�  2555 ��� 2556 �!����������� 36 �������
�� 5 /��'� ���'� �������� /�
�-����  

� �-����;���

/I������/�*/:��	��;������'������!�����������!�������
�D����D�FF� � 
(Skywalk) ;�'�  2555 ��� 2556 �!����������� 1.9 ��������� 2 /��'� ���'� �������� 
/�
�-����  

� �-����;���

/I������/�*/:��	��;������'������!�����������	��;�������-�����"���!��������
:����	�� (Surrounding) ;�'�  2555 ��� 2556 ;���!����������� 1.4 /��'�  ���'� �������� 

 
���!.���
���&% ��� ���������� 
!��"�# ���/����� �
���;�����������������	��
���&����/��
	��;������;���������O !��������:�������������
!��"�# ������  
   
&% �������������
!��"�#���'= �&% ����&����	��;������ ���/���'���  

- 	���-� �'��'� ���	���FF� � 

- 	��"���������>�	��
'���E�� 

- 	����������>�	��
����� 

- ���;�������*!�G�"!#���&% �����"���!�� 

- 	��������-�����
�� 

- 	�����������=� 
 

(�) ,��'"#���' 

���!.���
���-��������������'��!.�;�����!��"�#����!��"�#��/�
!���-�������	A����
����-����
����!��"�#���/�������!��"�# (�.�./.) ��.J�/ *���

/;���-���������������������+�� ������������
�����!.�;�����!��"�# 
���/�������� 2.50 /��'�   
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�
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�
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(�) ,��'"#���
� 

�-�����:��
%�!��������/�
�

/I��'�  2555 - 2556 �

/;�����!.���
�%���
�������D����!��������
'��
�A������ 8 :��
%�	��!��"�#���.!�:�����!.���
�������
!.� �����!����� 370 ������! �"����'= �
���!.��-����������!.�	��� ��������!�� 2 ?B� ����
����/����

/I�������
�����%���� A ���!�� 31 �����	
 
2555 ����
�
��������	�����/��;�'�  2556 !������  �

/I��!��;��;����'��
�A���;�����:������%�
�����������������/�
:������������/����� ���	���!�"�A��# �-���� (
����) ?B� �
�������������-���
����%� 12 '�  �����/�����������
���� MLR - ������ 2 ��������=�� �-��������!����!-�����%����� ���
����
����
�-������������� ?B� ����!-�;�����&�/���:����/������������� ���&��/�/���:��
%�	��!��"�#���.!�
:�����!.���
!������������������%���� 

 
(�) ��
/��&��"�&�
����
��,���������
�����
����
�'���
��,������& 

��>�!������
��!�������	�����
����
������������!.���
�'= ���������;���/���
���������� 1 /��'�
:��
%�	��!��"�#���.!�:�����!.���
 

	��;������;������ ������!.���
'���������	��;������;�����-������� ����  	�����
����
&% ��%��
&�'��*���# 	�����
����
���!�������������!.� 	�����
����
�����!�������������!.�;�/���
����!��"�# 	�����
����
;������!������ 	���� ������'� :��&% ������J��  	��!��'�B �>�!��E�>� 
	�����
����
&% �'���
�
%�	���������
!��"�# 	��;������!��������:�������������/���
���������������/���O 
���&% �D���������!.� 	��;������;��������������&% ���!.� ���	��;����������O!��������:��� !������  	�����
����

&% ��%��&�'��*���# ���	�����
����
���!��������	��'= �	��;������;���/���
���������� 0.05 /��'�  :��

%�	��!��"�#���.!�:�����!.���
 
   

(0) ��
/��&��"�&34�'���
�,*���
��&���.�	 

&% �������������
!��"�#��������	�����
����
;����������������
!��"�#�-�����:��
%�!��������/�

�

/I��'�  2555   *��������/�
��/��!�����.���;���JJ��/��/���&% �������������
!��"�# ?B� ���������'= � 
4 ����������  

1. 	�����
����
���;�������&% �����!����/���
���������� 2 :��������	���������	��������.!� (�������
������	������)  
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2. 	���������;�����"���!���-�������;������ 

�-�����&% �����"���!����	���-������� 

 	��������� 	 -���A�����/��	��
�������	���������������:��&% �

�����/������ 
1. ��A�&% ����������
/����JJ�;�
� 0.5 ����� 
2. ��A�&% ��������;�
� 	�����������:B����%�������.��JJ����� 

� ���.��JJ������������� 3 '�  0.5 ����� 
� ���.��JJ�����/����/� 3 '�  1 ����� 

!�� ����  ���
�
�	����������-��������;������"���!����	���-������� ����� >�! �?=�!���"�@�� �-���� 
(
����)  

3. 	�����
����
���������������
!��"�#!����/���
���������� 0.23  :��
%�	��!��"�#���.!�:��
���!.���
 

4. 	�����
����
"�G> (Incentive Fee) !����/�������� 2 :���-����.!�����������
!��"�# 
 
(�) ��
�����
����
�,,�����*�,�
����������� 

	��;������;��������������:���������!.�!�� ������������:���.J�/��������!���������/���
����!��"�#����'���!G�!�����.�./. ���	��!��'�B�>��Q�
��!���
�;�����/�������D���!���Q�
��
:��!��"�#��!�����!.���
�:����!.� ��D%�����% ��'= �	��;������;����-���:��!.�;����!��	��;��������������
���:B�� 	��;������!����
���� ��D%�'��
�A������!��� -�����
���� 3 ������! (��
E�>�
%�	���"�
) �-�����
	��;������;��������������:������O ���� 	�����
����
&% �������.����:���������!.� ���	�����/��� 
��>�! �?=�!���"�@�� �-���� (
����) ���'= �&% ����&����/��	��;�������������� 

 
(5) �
�%���&��&4���
,*���
��&���.�	 

�����!.�;��������
!��"�#�
�
����	�	�������
��	� *���'= ��'/�
���������J��!��������!����';�
'���!G�!� ���!.���
�����;��
����'���
�
%�	���������
!��"�#�'= �'���-�!.� 2 '� ���/����/�� ��!��
����
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'���
�
%�	���"���?������������������
!��"�# �����	�'���
���
�������!��
%�	��'���.���*����
!.�'�  
�-������������
!��"�#!������!.��'= �	��� ���� ��	�:���������
!��"�# A ���!�� 1 ������� 2555 ��
�
%�	��
�!�������	�!�����!.���
��!.�;��������
!��"�#���������������	��;������/���O !�����:B�����������
�?B� �
�������
!��"�# �������������� 
%�	��:���������
!��"�#���!�����
%�	���������
!��"�#�$����!��'���
�
*��&% �'���
���	����� 

!������  �-������ �:��!.�!��� ���
����:B��E������!�� ���������'���
�
%�	��:��������� 
!��"�#���
�
�
&����!�/�����'��
�A����������'��&�/��������"������'�����������-���:�����!.���
��	����
�-����.!������-�������:��!.�!��� ���
����:B��������'���
���	� 

 
(6) �
���
�7� 
���� 

���'��
�A����������+� ��!.��-�������� 1 �������DB� 31 �����	
 2555 ����-�����'�  2556 '������'
����	��;�������"���'���'�. � ?��
�?
 /��/������%�����>��������
!��"�# ?B� ���"���A�*��&% ������
�������
!��"�# ������  

 2555 (4 �����) 2556 
 (������!) (������!) 
�������
!��"�#!������!.�	��� ���� 1.4 4.9 

�������+� ��!.���� ��	���	�.
	��;������;����?��
�?
����-��.����>� 	��� ���.����'���� ���	�����/��/�� 
���������  � ������-�����

/I��;�����!.���
�����=�����-��������"����'= �	���%�A�?��
�?
	��� �;�J�
/�
�&�����-������� (Major Renovation) ;���/�������� 0.65 :��������	���������	��������������
������	�������������������;��/���'�  

  
(+) &
$�8
��
�'�+�" 

'��
�A������-���:��!.���%����

/I��!������
�
�����'������'��
�/�I�������J�� ��������-�����
��������!��������&����!�/��'��
�A������-���:��!.�������'�����������-���/�
�

/I��
:���/�������
�����-�	�J
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(9) %��&
��
��
�%��*����'����
�� 

'��
�A������'�����������-������D%��������*��
�� �/D.'����	#�"����'= �/�������'������!������ ��	�
����:���������!.�!���!���� �-�����������!.�!������������:��!���!���� ��	�!�����!.���
��!.�;�
�������
!��"�#!������!.�	��� ����!���!���� �-��������%�!���!���� ����-����������
!.�!���!���� � ���
����
D%��-������� ?B� ����!-�;��'��
�A������'�����������-����/�/����'������ ��� 

'��
�A������'�����������-���	-���A����

/I�������/�����'�����������-�����
���/�������� 96.5 
����-����.!�:�����!.���
!�������������!.�;��������
!��"�#!����
� ?B� ��-����.!�!����
��D�-�
�
'�����������-������������
���
DB��-������ �:��!.�!��� ���
����:B���������'������'��;�
%�	��:��
�������
!��"�#������'���
�
%�	�����������"�
:B��'���-�'�  '��
�A���'�����������-���/������� 
�
������  

�-�����

/I��;�����!.�
�����%���
'��
�A������ 8 :��
%�	��!��"�#���.!�����������
!.�	��� ���� 
(�)  � -�����������!.�!����
� 426.6 ��������� �'= ��-����/�
�

/I���"���;��;����'��
�A��� !������  � -�����������!.�

�.�!���������/�/����'������  *���-�����������!.�!���'������'���'���/����:���/�������&�;�����'�����������-���/��
������'������'���� 

 
 

 

 ��������
������ ��������
������ ��������
������ 
 ��#&���������,�.�� ��#&���������,�.�� ��#&���������,�.�� 
 1 �������  –  

31 �����	
 2555 
1 
���	
 –  

31 �����	
 2556 
1 ������� 2555 –  
31 ����	
 2556 

��������������!.��.!� (������!) 113.6 349.9 344.8 
��/��'�����������-��� (������) 96.5 96.5 96.5 
'��
�A���'�����������-��� (������!) 109.6 337.7 332.8 
�-�����������!.�!����
� (���������)(�) 426.6 426.6 426.6 
���'�����������-���/������� (��!) 0.26 0.79 0.79 
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(:) �
���&����������#�����,��,������& ����
��������,*���
��&���.�	�"-�,������&�����
��������#�
��� 

���-���:��!.��-�����:��
%�!��������/�
�

/I���-���������������������DB������	
 '�  2555 ���'�  
2556 ��%�E��;/�:���

/I��������!.���
��!-�����%���
'��
�A������ 8 :��
%�	��!��"�#���.!��������
���
!.� ����	��'= � 370 ������! *����;������%���������;������!.�;�!��"�#��!�����!.���
���:��
��!.��'= �	��� ��������!�� 2 ?B� �����-�����

/I���"�
�/
������!.���
���:����!.�	��� ��������!�� 2 ;�
���!�� 31 �����	
 2555 

!������  �

/I����������
�� �/D.'����	#�"����'= �/�������'������!������  ��	�����:���.�!���:�������
��!.� ��:B����%������	�!�����!.���
��!.�;��������
!��"�#!������!.�	��� ����!���!���� �-��������%���� 
E���/��� '�
�A	��
/������?����������!.����'���������O ;�����!������������:���������!.� 
!�� ����  ���!������������"�
���!.�����������D%��-��';���"�����!.�;��!������������!���������	��
�-������� ���������A%'*E	 ���!��"�#������O!��������:��� /�
����������!�����.���;����������� ��� 
!������  � -����������
!.� ����-�����������!.��.�!���!��������������:��!������'������'���'���
'��
�A����������;��������'��&�/�������!��/��������� 

���!.���
����� 
��
&�'������������������
!��"�#!������!.�	��� ����/����/�� ��!�����!.���
���
��!.�;��������
!��"�#���������������=� ?B� �/�
�

/I���-����;���'= ����!�� 1 ������� 2555 ��������=
/�
 � ��!��!�����!.���
��!.�;��������
!��"�#���������������=��������/�/����'������ ��� 
 

(8) ��,*&&$�8
�,;-�< 

'��
�A�-���:��!.�������'������/�
�

/I���-�������������/����/� 1 ������� 2555 – 31 �����	
 
2556 D%����!-�:B��*��
�:���

/I���"�
�/
���/���'���  

� �
�
�����'������'���Q�
������E�>�����Q�
������O !��������:��������
�����-�	�J 

� ��JJ�!����
�!��������:���������!.���

�&����	��;�������
��D'K��/���/�
!�����.;���JJ� 
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ภาคผนวก 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
























