หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund
จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ
จานวนเงินทุนของโครงการ 9,815,050,000 บาท จานวนหน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย 10.15 บาทต่อหน่วย
ระยะเวลาเสนอขาย
ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
ระยะเวลาเสนอขายเป็ นไปตามวันและเวลาทีร่ ะบุไว้ในข้อ 21.1.2 ของเอกสารฉบับนี้


กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทั จัดการกองทุนรวม ดังนัน้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
(“บริษทั จัดการ”) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ทัง้ นี้ ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี .พี.ทาวเวอร์ โกรท ไม่ ได้ข้ ึนอยู่กบั สถานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)



บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
เพือ่ กองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน



ในกรณีท่ีผูล้ งทุ นต้องการทราบข้อมู ลเพิ่มเติม ผูล้ งทุ นสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมู ลโครงการได้ท่ีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02686-6100 ผูจ้ ดั จาหน่าย หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวน
ไว้เป็ นข้อมูลเพือ่ ใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูแ้ นะนาการลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน



บริ ษทั จัด การอนุ ญ าตให้พ นัก งานลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ตนเองได้ โดยจะต้อ งปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่ า งๆ ที่ สานัก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพือ่ ที่บริษทั จัดการ
จะสามารถกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้



การลงทุ นในหน่ วยลงทุนมิ ใช่ การฝากเงิน และมี ความเสี่ยงของการลงทุ น ผูล้ งทุ นอาจได้รบั เงินลงทุ นคืนมากกว่ าหรือน้อยกว่ าเงินลงทุ น
เริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้รายได้หลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยู่กบั รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ ผู ล้ งทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูลของ
อสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ศึกษาปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวน



กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสิทธิ การเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเมื่ อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุ นรวมลงทุนแล้ว
มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ และกองทุนรวมนี้ไม่ได้สารองเงินทุนไว้สาหรับการจ่ายคืนเงินลงทุนในสิทธิ การ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แต่อาจจะจ่ายคืนเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมก่อนการเลิกกองทุนรวมก็ได้



ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ ายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ภำคผนวก
 รำยงำนและข้ อ มูลทำงกำรเงิ น ตำมสถำนกำรณ์ สมมติสำหรั บงวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำรวันที่ 1
มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดย บริ ษัทสำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมำณกำรอัตรำกำรปั นส่วนกำไร สำหรับงวด 12
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (บริ ษัท กรุงไทยแอดไวซ์
เซอรี่ จำกัด และธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน))
 ภำพรวมของตลำดอำคำรสำนักงำนและศูนย์กำรค้ ำในกรุงเทพมหำนคร ไตรมำส 1/2556 โดย บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 สรุปรำยงำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ ของบริ ษัท 15 ที่ปรึกษำธุรกิจ จำกัด
 สรุปรำยงำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 สรุปควำมเห็นของบริ ษัทจัดกำรต่อสมมติฐำนกำรประเมินค่ำของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
คาจากัดความ
กฎหมายหลักทรัพย์

หมายถึง

พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คาสัง่
หนังสือเวีย น หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสือ
ผ่อนผันและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2552

กองทุน/กองทุนรวม

หมายถึง

กองทุนรวมสิทธิ การเช่า อสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาว
เวอร์ โกรท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ก อ ง ทุ น ร ว ม ที่ บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จั ด ตั ง้ ขึ น้ โ ด ย มี
วัตถุประสงค์ หลักเพื่อนาเงิ นที่ได้ จากการจาหน่าย
หน่ว ยลงทุนไปลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อ สิท ธิ
การเช่า อสังหาริ มทรั พ ย์ และจัดหาประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2552 รวมทังประกาศอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

การประเมินค่ า

หมายถึง

การคานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรั พ ย์ ข องกองทุนรวมเพื่ อวัตถุประสงค์
สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชน โดย
เป็ นการประเมิ น อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ซึ่ ง ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้ อจากัดสิทธิ ครอบครองใน
ทรั พ ย์ สิ น เงื่ อ นไขและข้ อจ ากั ด ทางกฎหมาย
ข้ อจากัดอื่นของการใช้ ประโยชน์ รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ในปั จจุบนั และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังการส
้
ารวจทรัพย์สนิ ตามสภาพที่เป็ นอยู่

การสอบทานการประเมินค่ า

หมายถึง

การเสนอความเห็นเกี่ ยวกับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
หรื อ สิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวม
โดยมิได้ มีการสารวจทรัพย์สนิ

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

1

การบริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

การดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่
ในสภาพที่ ดี แ ละพร้ อมที่ จ ะใช้ หาผลประโยชน์ ไ ด้
ตลอดเวลา ตลอดจนการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยตามประกาศ ก.ล.ต. ที่
สน. 25/2552 รวมทัง้ การบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกาหนด

คณะกรรมการลงทุน

หมายถึง

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการ

หมายถึง

โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ร ว ม สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

จานวนเงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง

จานวนเงิ น ทุนที่ ก องทุนระดมทุนได้ และน าไปจด
ทะ เ บี ย นเ ป็ นก อ ง ทรั พย์ สิ น ไว้ กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ต.ล.

ซี.พี.แลนด์

หมายถึง

บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา

หมายถึง

บุค คลที่ รั บ ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าแก่ บ ริ ษั ท
จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ล ง ทุ น ห รื อ จ า ห น่ า ย
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิท ธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พ ย์
หรื อการจัด หาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ที่
ได้ มาจากการลงทุนซึ่งมีหน้ าที่ คุณสมบัติ และไม่มี
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พย์ แ ละ/
หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนหน่ วยลงทุน

หมายถึง

นายทะเบี ย นหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมที่ ไ ด้ รั บ
ใ บ อ นุ ญ าต กา รใ ห้ บริ กา รเ ป็ นนา ยทะเ บี ย น
หลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ต.ล.

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

หมายถึง

บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พ ย์
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
29/2549 เรื่ อ ง การกระท าที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการจัดการกองทุนและ
หลัก เกณฑ์ ใ นการป้ องกัน ลงวัน ที่ 19 กรกฎาคม
2549 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจัดการ

หมายถึง

บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท จั ด การตามประกาศ
ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552

บริษัทจัดการ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน

หมายถึง

บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่ง
เป็ นบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นบัญ ชี
รายชื่ อ ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งานตาม
ประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.
24/2555 เรื่ องการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลักสาหรับธุรกรรมใน
ตลาดทุน และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552

หมายถึง

ประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้
และจัดการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนต่ างด้ าว

หมายถึง

ผู้ลงทุนที่เป็ นคนต่างด้ า วและนิติบุค คลที่มีสิทธิ ใ น
ที่ดินเสมือนคนต่างด้ าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรื อกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด แล้ วแต่กรณี

ผู้จัดจาหน่ าย

หมายถึง

นิติ บุคคลที่บริ ษั ทจัดการมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ จัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผู้จองซือ้ พิเศษ

หมายถึง

ผู้ลงทุน ที่จองซือ้ หน่วยลงทุนที่จ ะได้ รั บการจัดสรร
หน่ ว ยลงทุ น เป็ นพิ เ ศษกว่ า ผู้ จองซื อ้ ทั่ ว ไปตาม
รายละเอี ย ดที่ ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2552 ทัง้ นี ้ ผู้จ องซือ้ พิเ ศษให้ มีร ายนามตามที่
กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับแจกจ่าย

ผู้จองซือ้ ทั่วไป

หมายถึง

ผู้ลงทุนที่จองซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการทัว่ ไปตามที่
ระบุไว้ ในโครงการ และมิใช่บคุ คลดังต่อไปนี ้

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

(1)

ผู้จองซื ้อพิเศษ และ

(2)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิท ธิ การเช่า และ
ผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวม
จะลงทุน

นิติบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการให้ ทา

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
3

หน้ าที่ ใ นการบริ ห ารหรื อ จัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ่งมีหน้ าที่
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมาย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ กฎหมายอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อง
กาหนด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติ ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และที่ได้
แก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หมายถึง

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ซึ่ง
หมายถึง ผู้ที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจลงทุน หรื อจาหน่ายไป
ซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก .ต .ล . ว่า
ด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม

ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน

หมายถึง

บุคคลหรื อนิติบุคคลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทา
หน้ าทีข่ ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

มูลค่ าหน่ วยลงทุน

หมายถึง

มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ห ารด้ ว ยจ านวนหน่ว ยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เมื่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนหักด้ วยหนี ้สิน ซึง่ คานวณ
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ

รายได้ ประจา

หมายถึง

รายได้ ที่เป็ นผลตอบแทนเป็ นปกติประจาที่กองทุน
ร ว ม ไ ด้ รั บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ใ ห้ บุ ค ค ล อื่ น ใ ช้
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน เช่น ค่าเช่า
ค่ า บริ การ เป็ นต้ น และให้ หมายความรวมถึ ง
ดอกเบี ้ยของรายได้ ดงั กล่าวด้ วย

รายงานการประเมินค่ า

หมายถึง

รายงานของบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรื อการ
สอบทานการประเมิ นค่า โดยมี ผ้ ูประเมิ นหลักตาม
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้
ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นผู้ลง
ลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว
โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว

หมายถึง

โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพ ฟอร์ จนู

วันทาการ

หมายถึง

วันเปิ ดทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ

วันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก

หมายถึง

วันที่ กองทุนรวมได้ จ ดทะเบีย นการเช่ า ทรั พย์ สิน ที่
กองทุน รวมลงทุน ครั ง้ แรกโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
เสร็ จสมบูรณ์

ส านั ก งาน หรื อ ส านั ก งานคณะกรรมการ หมายถึง
ก.ล.ต.

สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

หน่ วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หมายถึง
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ชื่อบริษัทจัดการ

:

ที่อยู่บริษัทจัดการ :

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 66 (0) 2 686-6100 โทรสาร 66 (0) 2 670-0430

1.

2.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการ (ไทย)

: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์
โกรท

1.2 ชื่อโครงการ (อังกฤษ)

: C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund

1.3 ชื่อย่ อ

: CPTGF

1.4 ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
30 วัน นับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

1.5 ลักษณะโครงการ

: ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6 ประเภทการลงทุน

: สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.7 อายุโครงการ

: 30 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก เว้ นแต่
บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น
เพิ่ม เติม ภายใต้ บังคับของกฎหมายและประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องซึ่งใช้ บงั คับ
อยู่ ณ เวลานัน้

จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย และมูลค่ าขัน้ ต่าในการจองซือ้
2.1 จานวนเงินทุนของโครงการ

: 9,815,050,000 บาท (เก้ าพันแปดร้ อยสิบห้ าล้ านห้ า
หมื่นบาท)

เงื่อนไขอื่นๆ

: ในกรณี ที่ บริ ษั ทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพี ยงพอที่ จะเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ได้ ครบทุกรายการตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
นี ้ หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งจะทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ครบทุกรายการได้ ตามที่ระบุ
ไว้ ข้ างต้ น (แล้ วแต่กรณี ) บริ ษั ทจัดการสงวนสิทธิ ที่ จะ
พิจารณาเลิกกองทุนรวม โดยหากในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
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สามารถระดมทุนได้ เพียงพอ ให้ เป็ นไปตามรายละเอียด
เงื่อนไขการลงทุน ในหน้ า 12 ข้ อ (2)
2.2 มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วยลงทุน

: 10.15 บาท (สิบบาทสิบห้ าสตางค์)

2.3 จานวนหน่ วยลงทุน

: 967,000,000 หน่วย (เก้ าร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหน่วย)

2.4 ประเภทหน่ วยลงทุน

: ระบุชื่อผู้ถือ

2.5 การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
(1) จานวนเงินทุนทีเ่ สนอขาย

: 9,815,050,000 บาท (เก้ าพันแปดร้ อยสิบห้ าล้ านห้ า
หมื่นบาท)

(2) จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย

: 967,000,000 หน่วย (เก้ าร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหน่วย)

(3) ราคาเสนอขายหน่วย

: 10.15 บาท (สิบบาทสิบห้ าสตางค์)

(4) ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้
จองซื ้อทัว่ ไป

: 10.15 บาท (สิบบาทสิบห้ าสตางค์)

ราคาจองซื ้อหน่วยลงทุนสาหรับผู้
: 10.15 บาท (สิบบาทสิบห้ าสตางค์)
จองซื ้อประเภทกองทุน และผู้จองซื ้อ
พิเศษ
(5) มูลค่าขันต
้ า่ ของการจองซื ้อ

: 2,000 หน่วย (สองพันหน่วย) และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ
100 หน่วย (หนึง่ ร้ อยหน่วย)

2.6 วัตถุประสงค์ การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
จานวนเงินทังหมดโดยประมาณที
้
่กองทุนรวมจะได้ รับจากการออก และเสนอขายหน่วยลงทุนจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จานวน 967,000,000 หน่วย ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน ค่าใช้ จ่ายทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังกองทุ
้
นรวมและการนาหน่วยลงทุนไปจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ และภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม และส ารองเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ภาพลัก ษณ์ อ าคารจ านวน
9,815,050,000 บาท (เก้ าพันแปดร้ อยสิบห้ าล้ านห้ าหมื่นบาท) โดยบริ ษัทจัดการคาดว่าจะใช้ เงินสุทธิซงึ่
คือ จ านวนดังกล่า วภายหลัง หัก ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด จ าหน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ค่า ใช้ จ่ า ยทางธุ ร กรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด ตัง้ กองทุน รวมและการน าหน่วยลงทุน ไปจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว ดังนี ้


เพื่อ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่จ ะกองทุน รวมจะเข้ า ลงทุนครั ง้ แรก คิด เป็ นเงิ น จานวน ไม่เกิ น
9,587,050,000 บาท



ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังกองทุ
้
น
รวมและการน าหน่ ว ยลงทุน ไปจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ และภาษี มูลค่ า เพิ่ ม จ านวน
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ประมาณ 128,000,000 บาท


เพื่อการปรับปรุ งภาพลักษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) คิดเป็ นเงินจานวน 100,000,000
บาท

การพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที่กองทุนเข้ าลงทุนตามเกณฑ์การอนุญาตตามประกาศที่ สน.25/2552
หากพิจารณาราคาสูงสุดที่เป็ นไปได้ ของราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 10.15 บาทต่อหน่วยแล้ ว มูลค่า
สูงสุดของทรัพย์สินสุทธิที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อพิจารณาบวกกับเงินสารองเพื่อการปรับปรุ งภาพลักษณ์
ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3
(พญาไท) จานวน 100,000,000 บาท จะมีค่าเท่ากับ 9,687,050,000 บาท ซึ่งเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับ
ราคาประเมินต่าสุดของผู้ประเมินรวมทัง้ 3 อาคาร จานวน 9,531,000,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าสูงกว่าร้ อย
ละ 101.64 และหากพิจารณาหักเงินสารองเพื่อการปรับปรุ งภาพลักษณ์อาคารของทัง้ 3 อาคาร จานวน
100,000,000 บาท ออกจากราคาประเมิ น ต่ า สุด ของผู้ป ระเมิ น ซึ่ง จะท าให้ ร าคาประเมิ น คงเหลื อ
9,431,000,000 บาท โดยมูลค่าของทรัพย์สนิ สุทธิสงู สุดยังคงมากกว่าราคาประเมินเพียงร้ อยละ 102.71
ทาให้ ราคาทรัพย์สินสูงสุดที่กองทุนเข้ าลงทุนไม่สงู กว่าราคาทรัพย์สินที่ได้ จากรายงานการประเมินค่ า
ต่าสุดของทัง้ 3 อาคารเกินกว่าร้ อยละ 10 สาหรับทังสองกรณี
้
ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์การอนุญาตข้ างต้ น
(โปรดพิจารณารายละเอียดราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินเพิ่มเติมในส่วนข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3
(พญาไท)
แผนการใช้ เงินสุทธิที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกที่กล่าวไปข้ างต้ น เป็ นไปตามความตังใจ
้ ณ
ปั จจุบนั ของบริ ษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจานวนเงินสุทธิที่จะได้ รับที่จดั ทาอย่างดี
ที่สดุ ของบริ ษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปั จจุบนั ของกองทุนรวม
3.

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
เพื่อระดมเงิ นทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนาเงิ นที่ได้ จากการระดมเงิ น ทุนไปเช่า อสังหาริ มทรั พย์ และจัดหา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว ตลอดจนท าการปรั บปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ
จาหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เ ช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึ งการลงทุนในทรั พย์ สินอื่นและ/หรื อ หลัก ทรัพย์อื่นและ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด
ตามกาหนดกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด

4.

นโยบายการลงทุน
4.1

การลงทุนครัง้ แรก
4.1.1

การเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทุนรวมจะเข้ าลงทุน
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บริ ษัทจัดการจะนาเงินที่ได้ จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดยเป็ นกลุม่ อาคารสานักงานและศูนย์การค้ าจานวน 3 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก)

(ข)

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
(1)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าที่ดินตามสภาพปั จจุบั นและปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดิน จานวน 2 โฉนด คือ
โฉนดเลขที่ 557 และ 2587 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร เนื ้อ
ที่ดินรวมประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ซึ่งเป็ นที่ตงของอาคาร
ั้
ซี .พี.
ทาวเวอร์ 1 (สีลม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนการ
เช่าที่สานักงานที่ดิน

(2)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตาม
สภาพปั จจุบันและปราศจากภาระติดพันใดๆ จาก ซี .พี. แลนด์ ซึ่งเป็ น
เจ้ าของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 557
และ 2587 โดยเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน พื ้นที่ค้า
ปลีก และลานจอดรถ มีจานวนชัน้ ทังสิ
้ ้น 29 ชัน้ และมีชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้
โดยมี ข นาดพื น้ ที่ อ าคารรวมประมาณ 91,664 ตารางเมตร โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน

(3)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 1 (สีลม) และงานระบบที่จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ในอาคาร ซี .พี.
ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจากภาระติดพันใดๆ โดย
มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน
พร้ อมซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นต่อ
การใช้ ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามสภาพปั จจุบนั และ
ปราศจากภาระติ ด พัน ใดๆ จาก ซี . พี . แลนด์ ซึ่ง เป็ นเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าว

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)
(1)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าที่ดิ นตามสภาพปั จจุบนั และปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ จาก ซี .พี.แลนด์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดิน จานวน 10 โฉนด
คือ โฉนดเลขที่ 13243, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114,
3116 และ 3117 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร เนื ้อที่ดิน
ตามสิทธิการเช่ารวมประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 3.8 ตารางวา ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั้
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับ
แต่วนั จดทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน
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(ค)

(2)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ )
ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจากภาระติดพันใดๆ ยกเว้ นชัน้ 10 และ ชัน้
29 ซึ่งเป็ นส่วนสานักงานของ ซี .พี.แลนด์ และไม่รวมพื ้นที่ของโรงแรมแก
รนด์ เมอร์ เคียว จาก ซี .พี.แลนด์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จนู ทาวน์) ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 13243, 3106, 3107, 3108,
3109, 3110, 3112, 3114, 3116 และ 3117 โดยเป็ นอาคารที่ใช้
ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน ศูนย์การค้ า และลานจอดรถ มีจานวนชัน้
ทังสิ
้ ้น 30 ชัน้ และชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ โดยมีขนาดพื ้นที่อาคารรวมประมาณ
194,655.35 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันจด
ทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน

(3)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) และงานระบบที่เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ในอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) ตามสภาพปั จจุบนั
และปราศจากภาระติดพันใดๆ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วนั จด
ทะเบี ย นการเช่ า ที่ ส านัก งานที่ ดิ น พร้ อมซื อ้ เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ และ
ทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจากภาระติดพันใดๆ
จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
(1)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าที่ดินตามสภาพปั จจุบนั และปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดิน จานวน 2 โฉนด คือ
โฉนดเลขที่ 9355 และ
9356 แขวงทุ่ ง พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร เนื ้อที่ดินตามสิทธิการเช่ารวมประมาณ 4 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ตงั ้
ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับ
แต่วนั จดทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน

(2)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตาม
สภาพปั จจุบันและปราศจากภาระติดพันใดๆ จาก ซี .พี. แลนด์ ซึ่งเป็ น
เจ้ าของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนดเลขที่
9355 และ 9356 โดยเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน พื ้นที่
ค้ าปลีก และลานจอดรถ มีจานวนชันทั
้ งสิ
้ ้น 15 ชัน้ และมีชนใต้
ั ้ ดิน 1 ชัน้
แบ่งส่วนการใช้ ประโยชน์เป็ น อาคาร A จานวน 15 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 1
ชัน้ อาคาร B จานวน 7 ชัน้ และอาคาร C จานวน 5 ชัน้ โดยมีขนาดพื ้นที่
อาคารรวมประมาณ 29,656 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี
นับแต่วนั จดทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน
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(3)

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 3 (พญาไท) และงานระบบที่ เ กี่ ย วข้ อง และจ าเป็ นต่ อ การใช้
ประโยชน์ในอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปั จจุบนั และ
ปราศจากภาระติดพันใดๆ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันจด
ทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์
และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจากภาระติดพันใดๆ
จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ดังกล่าว

โดยจานวนเงินที่กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนจะกาหนด
จากจานวนเงิ นที่สามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หักด้ วย
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครัง้ แรก
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะเข้ าซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อความจาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) และ อาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เนื่องจากเครื่ องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวมีความจาเป็ น
ต่อการใช้ ประโยชน์ในอาคารและเหมาะสมต่อการบริ หารจัดการของกองทุนรวมมากกว่าการเช่า
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ดงั กล่าว ในการทาสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ และ
ทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องนันรวมแล้
้
วเป็ นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับ จากวัน ที่ ก องทุน รวมเข้ าลงทุ น ครั ง้ แรกตามสัญ ญาเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ซี.พี.แลนด์ จะดาเนินการซื ้อเครื่ องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวคืนจากกองทุนรวมในราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value)
เงื่อนไขในการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
(1)

ในกรณี ที่บริ ษั ทจัดการระดมทุนได้ ไม่เพียงพอที่จะเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้ ครบทุกรายการ
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้ หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถเข้ าลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ครบทุกรายการได้ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ
ที่จะพิจารณาเลิกกองทุนรวม

(2)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการสามารถระดมทุนได้ เพียงพอที่จะเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทุกรายการได้
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ ไม่
ว่าจะเป็ นบางส่วนหรื อทังหมด
้
เนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์นนไม่
ั ้ เป็ นไปตามข้ อตกลงที่กาหนด
ไว้ หรื อมิได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในโครงการ หรื อมีเหตุอื่นใดอันทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ และ/หรื อ (ข) เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน และ/หรื อ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุน และบริ ษัทจัดการเห็นว่าเหตุดงั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
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รวม บริ ษัทจัดการจะพิจารณาว่าจะสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเลิกกองทุนรวม หรื อลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์โดยการคัดเลือกทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนบางรายการต่อไป ทังนี
้ ้
ในการพิจารณาการเข้ าลงทุน บริ ษัท จัดการจะพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินแต่ละโครงการ
จุดเด่น ความน่าสนใจของทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ
ในกรณีที่ต้องเลิกกองทุนรวมตามข้ อ (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น เงินลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับคืนจะ
เป็ นไปตามยอดเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อ
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
4.1.2

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทุนรวมจะเข้ าลงทุน
กองทุนรวมจะระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดยลงทุนใน
สิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสานักงานและศูนย์การค้ าจานวนรวมทังสิ
้ ้น 3 อาคาร
โดยมีพื ้นที่ดินรวมประมาณ 23 ไร่ 6.8 ตารางวา และพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 315,975.35
ตารางเมตร รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้


อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็ นอาคารสานักงานให้ เช่าสาหรับลูกค้ าทัว่ ไปและบริ ษัทใน
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยมีที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนสีลมซึ่งอยู่ในพื ้นที่ศนู ย์กลางธุรกิจ (CBD) ของ
กรุงเทพมหานคร อาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง 29 ชัน้ และชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ แบ่งเป็ นพื ้นที่ให้
เช่าส่วนสานักงาน พื ้นที่ค้าปลีกและลานจอดรถ ตังอยู
้ ่บนที่ดินขนาด 3 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา
มีพื ้นที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 91,664 ตารางเมตร โดยเป็ นพื ้นที่เช่า ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2556 จานวนรวม 44,304.37 ตารางเมตร เปิ ดดาเนินการตังแต่
้ ปี 2532 อาคาร ซี.
พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จึงเป็ นอาคารสานักงานขนาดใหญ่ที่อยูค่ กู่ บั ถนนสีลมเป็ นเวลานานกว่า
24 ปี
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ประกอบด้ วยพื ้นที่สานักงานให้ เช่า พื ้นที่ค้าปลีก และพื ้นที่
ส่วนกลางพร้ อมด้ วยระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารที่
ได้ รับการวางผังและออกแบบเพื่อให้ ได้ มาตรฐานระดับสากล ด้ วยการตกแต่งที่สวยงามซึง่ จะ
ช่วยเสริ มภาพพจน์ให้ กบั ร้ านค้ าและผู้มาติดต่อใช้ บริ การ รวมทังอาคารยั
้
งตังอยู
้ ใ่ จกลางแหล่ง
เศรษฐกิจที่สาคัญของกรุ งเทพมหานคร รายรอบไปด้ วยบริ ษัทห้ างร้ าน อาคารสานักงาน
สถาบัน การเงิ น และโรงแรมชัน้ น าที่ เ รี ย งรายไปตลอดสองข้ า งทาง ผู้ม าติ ดต่อ สามารถ
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เดินทางได้ ทงรถยนต์
ั้
ส่วนบุคคล และรถสาธารณะ นอกจากนัน้ อาคารยังตังอยู
้ ่ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้ า (BTS) และมีสถานีรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) ที่ให้ ความสะดวกสบายในการ
เดินทางมากยิ่งขึ ้น
รายละเอียดเจ้ าของกรรมสิทธิ์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร :
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
:

บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)

ที่ดิน
โฉนดที่ดิน
ลาดับที่
เลขที่ดนิ
เลขที่ (3)
1
2
หมายเหตุ:

557
99
2587
98
รวมทัง้ 2 แปลง

หน้ า
สารวจ
215
362

ไร่
1
1
3

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์(1)
งาน
1
3
1

วา
11
92
3

เนือ้ ที่ดนิ ตามสิทธิ
การเช่ า(2)
ไร่
งาน
วา
1
1
11
1
3
92
3
1
3

1. ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ระบุตามหน้ าเอกสารสิทธิ
2. เนื ้อที่ดนิ ตามสิทธิการเช่าที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
3. ในปั จจุบนั ซี.พี.แลนด์ ได้ มีการนาโฉนดที่ดนิ เลขที่ 557 และ 2587 ซึง่ เป็ นที่ตงของอาคาร
ั้
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) รวมทังสิ
้ ง่ ปลูก
สร้ างที่ตงอยู
ั ้ ่บ นที่ดินเป็ นประกันไว้ กับธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย ซี.พี .แลนด์ ได้ แจ้ งให้ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ได้ ทราบแล้ วว่าก่อนหรื อ ณ วันที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนนัน้ ซี.พี.แลนด์ จะดาเนินการปลดจานองในโฉนดที่ดนิ และสิง่
ปลูกสร้ างดังกล่าว กับธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
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ภาพแสดงตาแหน่งที่ตงอาคาร
ั้
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

ผังระวางที่ดิน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
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ที่ดินของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ลักษณะการลงทุนในที่ดินของกองทุนรวม
เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์

ลงทุนในสิทธิการเช่า
3-1-3 ไร่
3-1-3 ไร่
ถนนสีลม

เนื ้อที่ดินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ทางเข้ า-ออกติดกับ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม
ที่ตงั ้

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารตัง้ อยู่เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร 10500
อาคารสูง 29 ชัน้ และชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
อาคารสานักงาน / ศูนย์การค้ า
24 ปี เริ่ มเปิ ดใช้ งานตังแต่
้ ปี 2532

ลักษณะอาคาร
การใช้ ประโยชน์
อายุของอาคาร
พืน้ ที่แบ่ งตามการใช้ สอย
พืน้ ที่อาคาร
ชัน้ 1 – 10
ชัน้ B – 4
ชัน้ 11 – 30 (ไม่มีชนั ้ 13)
พืน้ ที่แบ่ งตามสัดส่ วนของพืน้ ที่ใช้ สอย
พืน้ ที่
1. พื ้นที่สานักงานให้ เช่า
2. พื ้นที่ศนู ย์การค้ า
3. พื ้นที่ติดตัง้ Kiosk
4. พื ้นที่ติดตังเสาอากาศและระบบเครื
้
อข่าย
5. พื ้นที่เก็บของ
6. ตู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
7. ATM
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมด
8. พื ้นที่จอดรถ (จอดรถยนต์ได้ 881 คัน) (3)
9. พื ้นที่สว่ นกลาง
รวมพืน้ ที่ใช้ สอย
พื ้นที่นอกอาคาร

การใช้ สอย
พื ้นที่จอดรถ
พื ้นที่ศนู ย์การค้ า
พื ้นที่สานักงาน
พืน้ ที่ (ตร.ม.)
35,716.72
8,081.67
32.18
75.95
355.05
23.91
18.89
44,304.37
25,942.00
21,417.63
91,664.00
1,170.00

ร้ อยละของพืน้ ที่ใช้ สอย
38.96
8.82
0.04
0.08
0.39
0.03
0.02
48.33
28.30
23.37
100.00
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ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภยั

แบบ Package Water Cool
ตู้ดบั เพลิง Fire Pump Jockey Pump ถังดับเพลิง สปริ งเกอร์ และ
ระบบ Fire Alarm
ระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชุด SCBA และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ระบบ PABX จานวน 1,500 คูส่ าย
10 ชุด
6 ชุด
มิเตอร์ ไฟฟ้ า 1 ชุด และมิเตอร์ น ้าประปา 1 ชุด

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
ระบบโทรศัพท์
ลิฟท์โดยสาร
บันไดเลือ่ น
ระบบไฟฟ้ าและน ้าประปา
ผลการดาเนินงานสาหรับรอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2553
(หน่ วย: ล้ านบาท)
จานวนผู้เช่าพื ้นที่ของอาคาร
116 ราย
140 สัญญา
รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่
303
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ(1)
58
รายได้ รวม(2)
361
กาไรจากการดาเนินงาน
277

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

119 ราย
139 สัญญา
329
62
391
305

124 ราย
141 สัญญา
334
67
401
303

ม.ค. - พ.ค.
ปี พ.ศ. 2556
121 ราย
138 สัญญา
139
28
167
125

ที่มา:
ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ: 1) รายได้ จากการด าเนิ น งานอื่น ๆ ประกอบด้ ว ยรายได้ จ ากค่า จอดรถ ค่า สาธารณูป โภค ค่า บริ การแอร์ น อกเวลา
ค่าบริการพื ้นที่อื่น อาทิ พื ้นที่วางอุปกรณ์ธนาคารและสื่อสาร ค่าเช่าพื ้นที่ห้องเก็บของ และค่าบริการอื่น ๆ
2) รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่า ค่าบริการพื ้นที่ และรายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ ตามข้ อ 1
3) ที่จอดรถของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีจานวนเพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด

การประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ราคาประเมิน (ล้ านบาท)

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
3,957 ล้ านบาท
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
4,023 ล้ านบาท
หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการประเมินค่า
วิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาทีก่ องทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ไม่เกิน 3,979.86 ล้ านบาท
วันที่ประเมินค่า
บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด: วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด: วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
บริ ษัทจัดการได้ สรุ ปความเห็นของบริ ษัทจัดการต่อสมมติฐานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาทรั พย์ สิน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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อัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลีย่
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในทรัพย์สนิ ใน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1
(สีลม)
ปี
2553
2554
2555
2556*
*

สานักงาน
100.00
100.00
100.00
100.00

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)
พลาซ่ า
97.66
98.59
100.00
98.88

อัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
สานักงาน
พลาซ่ า
รวม
562.38
545.45
559.31
613.39
568.98
605.31
616.75
592.24
612.23
619.80
596.23
615.49

รวม
99.57
99.74
100.00
99.79

ปี 2556 ข้ อมูลเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2556

ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกาหนด
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่าใน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ปี ที่สัญญาเช่ าครบกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2558
2559

จานวนสัญญาเช่ า
ที่จะครบกาหนด (สัญญา)
86
26
22
4

สัดส่ วนรายได้
ของสัญญาเช่ าที่ครบกาหนด* (ร้ อยละ)
85.74
8.14
5.49
0.63

* คานวณจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการเดือนพฤษภาคม 2556
ที่มา:
ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ข้ อมูลผู้เช่า
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีผ้ เู ช่ารวมทังสิ
้ ้นจานวน 121 ราย โดยผู้เช่า 10
อันดับแรกของอาคาร คิดเป็ นร้ อยละ 79.39 ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมด
้
รายละเอียดของผู้เช่า 10 อันดับแรกมีดงั นี ้
ผู้เช่ า
1. บมจ. ซี.พี.ออลล์
2. บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
3. บจ. เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
4. บจ. ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์
5. บจ. ซี.พี.อินเตอร์ เทรด

ประเภทพืน้ ที่

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เช่ ารวมที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (ร้ อยละ)

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน

11,761.33
8,684.83
4,321.00
2,234.80
2,198.00

26.55
19.60
9.75
5.04
4.96

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ผู้เช่ า

ประเภทพืน้ ที่

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

6. บจ. อลิอนั ซ์ ซี.พี.ประกันภัย
7. บมจ. กรุงเทพโปรดิว๊ ส
8. บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
9. บจ.ไอดีพี เอดยูเคชัน่ เซอร์ วิสเซส
10. บจ.ออลนิปปอนแอร์ เวย์

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน / พลาซ่า
พลาซ่า

1,833.00
1,300.00
1,150.32
966.00
724.39

ที่มา:

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เช่ ารวมที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน (ร้ อยละ)
4.14
2.93
2.60
2.18
1.64

ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ทังนี
้ ้ ผู้เช่าสิบอันดับแรกของอาคารนี ้ ไม่เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 1 (สีลม)
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีการให้ เช่าพื ้นที่จานวนร้ อยละ
81.24 ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (ซึ่งหมายถึงบริ ษัทที่ใช้ คานาหน้ าหรื อชื่อที่ขึ ้นต้ นด้ วย ซี .พี.)
จานวน 27 ราย (รวมเรี ยกว่า “บริ ษัทในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ”) ซึ่งบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการตรวจสอบ
โครงสร้ างการถือหุ้นและรายละเอียดของคณะกรรมการของ ซี .พี.แลนด์ และบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
แล้ ว บริ ษัทจัดการมีความเห็นดังต่อไปนี ้
ก)

บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ดงั กล่าวไม่ถือเป็ นบุคคลกลุม่ เดียวกันของ ซี .พี.แลนด์ ตามนิยามข้ อ
23 ของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 22/2552 เรื่ อง
การจัดตังกองทุ
้
นรวมและการเข้ าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (“ประกาศ สน. 22/2552”) ซึ่ง
ให้ ความหมายของ “กลุม่ บุคคลเดียวกัน” ว่าหมายถึงนิติบคุ คลและผู้ถือหุ้นหรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนของนิติ
บุคคลนันซึ
้ ่งถือหุ้นหรื อเป็ นหุ้นส่วนในนิติบคุ คลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 50
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อความเป็ นหุ้นส่วนทังหมด
้
ดังนัน้ จึงไม่ใช่การให้ เช่าพื ้นที่
ให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกัน ตามนิยามกลุม่ บุคคลเดียวกันข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการถือหุ้นและคณะกรรมการของบริ ษัทผู้เช่าพื ้นที่รายใหญ่ 5 รายแรก มีรายละเอียด
ปรากฏ ดังนี ้
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ผู้เช่า 5 อันดับแรก

1

บมจ. ซี.พี.ออลล์

สัดส่วน
การเช่า
พื ้นที่ใน
อาคารซี.
พี.ทาว
เวอร์ 1
(สีลม)
(%)
26.55

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือ
หุ้น(%)

คณะกรรมการ

บจก. ซี.พี. เมอร์ แชนไดซิ่ง

31.83

1.นายปรี ดี บุญยัง

บจก. เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

11.29

2.นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์

5.15

3.ปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล

State Street Bank Europe Limited

2.91

4.นายโกเมน ภัทรภิรมย์

48.82

5.นายศุภชัย พิศิษฐวานิช

อื่นๆ

6.นายธานินทร์ บูรณมานิต
7.พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สวุ รรณ
8.นายผดุง เดชะศริ นทร์

ผู้มีอานาจลงนาม

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ หรื อนายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล หรื อ นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะ
สัทธาวรกุล หรื อนายธานินทร์ บูรณมานิต
คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับนายสุภกิต
เจียรวนนท์ หรื อ นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
หรื อนายณรงค์ เจียรวนนท์ หรื อ นาย
ประเสริ ฐ จารุพนิช หรื อ นายอดิเรก ศรี
ประทักษ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท

9.นายธนินท์ เจียรวนนท์
10.นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
11.นายสุภกิต เจียรวนนท์
12.นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
13.นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
14.นายณรงค์ เจียรวนนท์
15.นายประเสริ ญ จารุพนิช
2

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร

19.6

บจ. เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

25.00

Littledown Nominees Limited

6.35

1.นายธนินท์ เจียรวนนท์
2.ศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ
3.ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ สุภาพรรณ
รัตนาภรณ์

บจ. เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ ้ง

11.38

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

6.12

4.นายสุนทร อรุณานนท์ชยั

UBS AG Hong Kong Branch

4.15

5.นางอรุณี วัชรานานันท์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายชิงชัย โลหะ
วัฒนะกุล นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นาย
วีรวัฒน์ กาญจนดุล นายสุนทร อรุณา
นนท์ชยั นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ นายพงษ์
วิเศษไพฑูรย์ นายอรุ ณี วัชรานานันท์
กรรมการสองในแปดคนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท

6.นายชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์
7.นายประเสริ ฐ พุง่ กุมาร
8.นายมิน เธียรวร
9.นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
10.นายวีรวัฒน์ กาญจนดุล
11.นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
12.นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์
13.นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
14.นายอาสา สารสิน
3

บจ. เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

9.75

นายสุเมธ เจียรวนนท์

12.96

1.นายจรัญ เจียรวนนท์

นายธนินท์ เจียรวนนท์

12.96

2.นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

นายจรัญ เจียรวนนท์

12.75

3.นายเอี่ยม งามดารงค์

นายมนตรี เจียรวนนท์

12.63

4.นายสุเมธ เจียรวนนท์

นายจรัญ เจียรวนนท์ นายมนตรี เจียร
วนนท์ นายสุเมธ เจียรวนนท์นายธนินท์
เจียรวนนท์ นายวัลลภ เจียรวนนท์ นาย
ประเสริ ฐ พุง่ กุมาร นายมิน เธียรวร นาย
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ผู้เช่า 5 อันดับแรก

สัดส่วน
การเช่า
พื ้นที่ใน
อาคารซี.
พี.ทาว
เวอร์ 1
(สีลม)
(%)

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือ
หุ้น(%)

นายเกียรติ์ เจียรวนนท์
อื่นๆ

คณะกรรมการ

5.76

5.นายมนตรี เจียรวนนท์

42.94

6.นายธนินท์ เจียรวนนท์
7.นายวัลลภ เจียรวนนท์
8.นายประเสริ ฐ พุง่ กุมาร
9.นายมิน เธียรวร

ผู้มีอานาจลงนาม

ธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล นายพงษ์เทพ เจียร
วนนท์ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นาย
เอี่ยม งามดารงค์ สองในสิบเอ็ดคนนี ้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท

10.นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล
11.นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
4

บจ. ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์

5.04

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
อื่นๆ

99.99

1. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

0.01

2.นายวรวิทย์ เจนธนากุล

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท

3.นายไพศาล จิระกิจเจริ ญ
4.นางสาวพัชรา ชาติบญ
ั ชาชัย
5.นายประเดิม โชติศภุ ราช
5

บจ. ซี.พี.อินเตอร์ เทรด

4.96

นายธนินท์ เจียรวนนท์

12.95

1.นายสุเมธ เจียรวนนท์

นายสุเมธ เจียรวนนท์

12.95

2.นายประสิทธิ์ ดารงชิตานนท์

นายจรัญ เจียรวนนท์

12.75

3.นายวัลลภ เจียรวนนท์

นายมนตรี เจียรวนนท์

12.62

4.นายประเสริ ฐ พุง่ กุมาร

นายเกียรติ์ เจียรวนนท์

5.75

อื่นๆ

42.98

5.นายมิน เธียรวร
6.นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล

นายสุเมธ เจียรวนนท์ นายวัลลภ เจียร
วนนท์ นายประเสริ ฐ พุง่ กุมาร นายมิน
เธียรวร นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล นาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายเอี่ยม งาม
ดารงค์ กรรมการสองในเจ็ดคนนี ้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท

7.นายธนากร เสรี บรุ ี
8.นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
9.นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
10.นายเอี่ยม งามดารงค์
บมจ. ซี.พี. แลนด์

บจก. เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

46.44

1.นายธนินท์ เจียรวนนท์

บจก. เจริ ญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์

1.07

2.นายประเสริ ฐ พุง่ กุมาร

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

1.05

3.นายวีรวัฒน์ กาญจนดุล

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

5.44

4.นายสุนทร อรุณานนท์ชยั

อื่นๆ

46.00

คณะกรรมการสองในห้ าคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท

5.นายมิน เธียรวร

ที่มา: ข้ อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาความสัมพันธ์ ของ ซี .พี.แลนด์ และบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ เพิ่มเติมนอกเหนือจากนิยามของ คาว่า “กลุม่ บุคคลเดียวกัน” ตามประกาศ สน. 22/2552 แล้ ว
พบว่า บริ ษัทในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว ไม่มี
อานาจในการครอบงา ซี.พี.แลนด์ ในการเข้ าทาสัญญาเช่าดังกล่าว
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ข)

นอกเหนือจากเหตุผลและข้ อเท็จจริ งในข้ อ ก) บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการดาเนินกิจการของ ซี.พี. แลนด์
เป็ นอิสระและมิได้ ถกู ควบคุมโดยบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์แต่อย่างใด ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1.

คณะกรรมการบริ ษั ท ของ ซี . พี . แลนด์ ประกอบด้ วยบุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ความสามารถอันเป็ นที่ยอมรับในวงการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการได้ รับ
การยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากซี.พี. แลนด์ ว่าการคัดเลือกคณะกรรมการบริ ษัทของ ซี .
พี. แลนด์ จะคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็ นกลางในการบริ หาร
กิจการ และการดาเนินกิจการของซี .พี. แลนด์ นันเป็
้ นอิสระ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทเป็ นสาคัญโดยมิได้ ถกู ควบคุมโดยบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ แต่อย่างใด
อีกทังการคั
้
ดเลือกและแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จะ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และในกรณีที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัทดังกล่าวจะคัดเลือกและแต่งตังกรรมการจากบุ
้
คคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่ง รวมถึง พระราชบัญญัติหลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

2.

การตกลงเข้ าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับ บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เพื่อเช่า
พื ้นที่ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ทังในเรื
้ ่ องของการเจรจาสัญญา การเสนอราคา และ
บทลงโทษของผู้เช่าหากผู้เช่าผิดสัญญา อยูบ่ นพื ้นฐาน ขันตอน
้
และมาตรฐานเดียวกับที่ซี .พี.
แลนด์ เจรจากับผู้เช่าพื ้นที่รายอื่น โดยปราศจากการครอบงาจากกรรมการหรื อกลุม่ บุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับกรรมการของซี.พี. แลนด์ รวมทังบริ
้ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และเป็ นไป
ตามคู่มือการบริ หารงานเช่าพื ้นที่ของซี .พี. แลนด์ และจากข้ อมูลย้ อนหลังไม่ปรากฏว่าซี .พี.
แลนด์ มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์มากกว่าผู้เช่าพื ้นที่
รายอื่น

3.

ซี.พี. แลนด์ คิดอัตราค่าเช่าพื ้นที่ในส่วนของสานักงานอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จาก
บริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ในอัตราระดับเดียวกับที่ซี.พี. แลนด์ คิดจากผู้เช่าพื ้นที่ราย
อื่น (arm’s length basis) โดยในปั จจุบนั อัตราค่าเช่าและค่าบริ การของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
1 (สีลม) เท่ากับ 615 – 645 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ขึ ้นกับชันที
้ ่เช่า) ซึง่ อยูใ่ นระดับใกล้ เคียง
กับอาคารที่มีลกั ษณะและมาตรฐานระดับเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1
(สีลม) โดยบริ ษัทจัดการจะกาหนดนโยบายการกาหนดค่าเช่าของพื ้นที่ให้ เป็ นอัตราระดับ
มาตรฐาน ซึ่งใช้ บงั คับทังผู
้ ้ เช่าพื ้นที่ทวั่ ไปและผู้เช่าพื ้นที่ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ ในลักษณะมาตรฐานระดับเดียวกันทุกราย
ทังนี
้ ้ ราคาค่าเช่าและค่าบริ การของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่เรี ยก
เก็บตังแต่
้ เดือนมกราคม 2554 และตามสัญญาจะมิได้ มีการปรับค่าเช่าขึ ้นสาหรับระยะเวลา
3 ปี ซึง่ เมื่อสัญญาเช่าและสัญญาบริ การสิ ้นสุดอายุลงในเดือนธันวาคม 2556 บริ ษัทจัดการ
จะมีการเจรจากับผู้เช่าพื ้นที่เพื่อปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าวขึ ้น โดยจะใช้ กลไก
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ของตลาดในเรื่ องอุปสงค์และอุปทาน และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การกับอาคาร
อื่นที่อยูบ่ ริ เวณข้ างเคียงและมีคณ
ุ ภาพในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งบริ ษัทจัดการคาดว่าอัตราค่า
เช่าและค่าบริ การใหม่จ ะอยู่ในระดับเดี ยวกับค่า เช่าและค่าบริ ก ารของอาคารอื่ นในย่า น
เดียวกันซึ่งมีลกั ษณะและมาตรฐานระดับเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1
(สีลม)
4.

ค)

สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ซี.พี. แลนด์ ทากับบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เพื่อเช่า
พื ้นที่ในอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็ นมาตรฐานทางธุรกิ จและ
หลักการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป โดยเป็ นสัญญาที่มีเนื ้อหาสาระไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจาก
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ซี .พี. แลนด์ ทากับผู้เช่าพื ้นที่รายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นอาคาร ซี .
พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ก็ตาม

บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร และ บมจ. ซี.พี.ออลล์ ซึ่งเป็ นผู้เช่าพื ้นที่ โดยมีพื ้นที่เช่าคิดเป็ นร้ อยละ
46.15 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
มีฐานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการและผู้
ถือหุ้นของบมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร และ บมจ. ซี.พี.ออลล์ ที่มีสว่ นได้ เสียในการเข้ าทาสัญญาเช่า
ระหว่าง บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร กับ ซี.พี.แลนด์ และ บมจ. ซี.พี.ออลล์ กับ ซี.พี.แลนด์ ก็ย่อมจะ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวกับการเช่าดังกล่าว ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ประเภทของผู้เช่าและเทียบเป็ นสัดส่วนของพื ้นที่เช่า
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทของผู้เช่าและเทียบเป็ นสัดส่วนของ
พื ้นที่เช่า
ประเภทผู้เช่ า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่ารายย่อย
ผู้เช่าประเภทอื่นๆ
รวม

พืน้ ที่เช่ า
(ตารางเมตร)
33,535.16
10,263.23
505.98
44,304.37

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)
75.69
23.17
1.14
100.00

หมายเหตุ: ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ผู้เช่าพื ้นที่ขนาดตังแต่
้ 1,000 ตารางเมตร ขึ ้นไป
ผู้เช่าทัว่ ไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าพื ้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร
ผู้เช่าประเภทอื่น ๆ เช่น ตู้ ATM Kiosk Storage เป็ นต้ น
ที่มา:
ข้ อมูลจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่า
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่าและ
เทียบเป็ นสัดส่วนของพื ้นที่เช่า
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ประเภทธุรกิจ
1.ทรัพยากร
2.ธุรกิจการเงิน
3.อสังหาริ มทรัพย์ก่อสร้ าง
4.สินค้ าอุตสาหกรรม
5.เทคโนโลยี
6.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
7.บริ การ
8.สินค้ าอุปโภคบริ โภค
9.หน่วยงานราชการ
10.สือ่ สาร
11.อื่นๆ
รวม
ที่มา:

จานวนสัญญา
เช่ า
22
1
1
2
31
58
2
21
138

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

2,618.61
130
139
2,234.8
19,353.06
18,925.02
611
213.153
79.73
44,304.37

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)
5.91
0.30
0.31
5.04
43.68
42.72
1.38
0.48
0.18
100.00

ข้ อมูลจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

พื ้นที่ศนู ย์การค้ าบางส่วนของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) คิดเป็ นพื ้นที่รวม 1,397.40 ตารางเมตร ได้ มีการให้ เช่าระยะ
ยาวให้ แก่ผ้ เู ช่าบางราย โดยผู้เช่าดังกล่าวได้ ชาระค่าเช่าล่วงหน้ าบางส่วนให้ แก่ ซี .พี.แลนด์ แล้ ว จึงทาให้ อตั ราค่าเช่าต่อ
เดือนสาหรั บพื ้นที่ดงั กล่าวมีอตั ราน้ อยกว่าพื ้นที่ให้ เช่าส่วนอื่นซึ่งมิได้ มีการชาระค่าเช่าล่วงหน้ าบางส่วน ดังนัน้ เพื่อให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวดังกล่าวเสมือนว่าได้ รับอัตราค่าเช่าต่อเดือนในอัตราตลาด (Market
rate) เทียบเคียงได้ กบั พื ้นที่ให้ เช่าในส่วนของศูนย์การค้ าในพื ้นที่อื่นๆ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ซี.พี.แลนด์ ตกลง
ว่านับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 หรื อวันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก
(แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ ้นหลัง) จนถึงวันที่กองทุนรวมจะเข้ าทาสัญญาเช่าฉบับใหม่สาหรับพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวดังกล่าว แต่
ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซี.พี.แลนด์ ตกลงที่จะชาระเงินในส่วนของพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวให้ แก่กองทุนรวม
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 30,337,200 บาทต่อปี หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 2,528,100 บาทต่อเดือนโดยจะชาระเป็ นรายเดือน
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) นอกจากนี ้ ซี.พี.แลนด์ จะจัด
ให้ มีหนังสือค ้าประกัน จานวน 12 ฉบับที่ออกโดยธนาคารให้ กบั กองทุนรวม เพื่อรับประกันการชาระเงินรายเดือนสาหรับ
พื ้นที่ให้ เช่าระยะยาว (พื ้นที่ 1,397.40 ตารางเมตร) ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
เป็ นจานวนเงิน 2,528,100 บาทต่อฉบับ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทังนี
้ ้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนสรุปสาระสาคัญของร่างสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ทังนี
้ ้ สัญญาเช่าสาหรับพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวข้ างต้ นจะสิ ้นสุดลงไม่พร้ อมกัน โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะทยอยสิ ้นสุดตังแต่
้
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2557 และเมื่อสัญญาเช่าแต่ละฉบับสิ ้นสุดลงแล้ ว กองทุนรวมจะเข้ าทาสัญญาเช่า
ฉบับใหม่โดยใช้ สญ
ั ญาเช่าที่มีลกั ษณะเดียวกับสัญญาเช่าพื ้นที่อื่นๆ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
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จุดเด่ นของอาคาร
1.

ทรั พย์ สินตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ศูนย์ กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุ งเทพมหานครและมีระบบขนส่ งมวลชนหลัก
ผ่ านอาคาร
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตังอยู
้ บ่ นถนนสีลม ซึง่ เป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพมหานคร จึงมี
ศักยภาพในการจัดหาผู้เช่าเพื่อเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับการที่พื ้นที่แห่งนี ้มีข้อจากัด
เกี่ยวกับพื ้นที่ที่ใช้ ในการก่อสร้ างอาคารสานักงานสร้ างใหม่ ส่งผลให้ อปุ ทานจากสานักงานเกิดใหม่บนถนนสีลม
มีไม่มากนัก ในขณะที่ความต้ องการการเช่าพื ้นที่ในบริ เวณดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทาให้ อาคาร ซี .พี.
ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จึงมีศกั ยภาพสูงในการหาผู้เช่าทดแทนและการเพิ่มอัตราการเช่าอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
นอกจากนี ้ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ยังตังอยู
้ ่ใจกลางแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญของกรุ งเทพมหานคร ราย
รอบไปด้ วยบริ ษัทห้ างร้ าน อาคารสานักงาน สถาบันการเงิน และโรงแรมชันน
้ าที่เรี ยงรายไปตลอดสองข้ างทาง
สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอื่น ๆ อาทิเช่น ถนนพระราม 4 ถนนสาทร ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ ฯลฯ
โดยผู้มาติดต่อสามารถเดินทางได้ ทงรถยนต์
ั้
สว่ นบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนัน้ อาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 1 (สีลม) ยังตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ า (BTS) สถานีศาลาแดง สถานีรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) สถานีสี
ลม ซึง่ อานวยความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผ้ เู ช่าและผู้มาติดต่อมากยิ่งขึ ้น

2.

ทรัพย์ สินมีผ้ เู ช่ าที่น่าเชื่อถือและมั่นคง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้เช่ าบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีผ้ เู ช่าที่น่าเชื่อถือและมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เช่าบริ ษัทในเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ ทาให้ อาคารมีศกั ยภาพที่จะสร้ างรายได้ จากการให้ เช่าได้ อย่างต่อเนื่องสม่า เสมอ ตัวอย่าง ผู้เช่าที่เช่าพื ้นที่
อาคาร ได้ แก่ บมจ. ซี.พี.ออลล์ บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร บจ. เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บจ. ซีพีเอฟ ไอทีเซ็น
เตอร์ และบจ. ซี.พี.อินเตอร์ เทรด

3.

ผลการดาเนินงานที่ดีอย่ างต่ อเนื่อง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีอตั ราการเช่าที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่ของสานักงานอยู่ที่
ร้ อยละ 100.00 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่พื ้นที่ค้าปลีกมีอตั ราการเช่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 97.66 ถึง ร้ อยละ
100.00 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในส่วนอัตราค่าเช่าพื ้นที่สานักงานมีอตั ราค่าเช่าเพิ่มขึ ้นจาก 562.38 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2553 เป็ น 619.80 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนหรื อคิดเป็ นอัตราเจริ ญเติบโต ร้ อยละ
10.2 ในเดือนพฤษภาคมปี 2556 จากการที่สญ
ั ญาของอาคารสานักงาน อาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ส่วน
ใหญ่ครบกาหนดทุก 3 ปี และมีสดั ส่วนของสัญญาส่วนมากที่จะครบกาหนดอีกครัง้ ต้ นปี 2557 ทาให้ ผ้ ใู ห้ เช่าจะ
สามารถปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ ้นตามอัตราที่กาหนดได้ อีกครัง้ ในต้ นปี หน้ า อีกทังยั
้ งมีสว่ นพื ้นที่ค้าปลีกในอาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ที่เป็ นการให้ เช่า สิทธิการเช่าระยะยาว (25 ปี ) กาลังจะสิ ้นสุดลงทาให้ มีการปรับค่าเช่าขึ ้น
เป็ นอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดได้ อีก อันจะทาให้ ค่าเช่าพื ้นที่ในส่วนค้ าปลีกของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
การประกันภัย
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ซี .พี. แลนด์ ในฐานะเจ้ าของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ได้ จัด ให้ มี การทาประกันภั ย ดัง
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ก.

ประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งภัยทุกประเภท (All Risks Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2,231,000,000 บาท
หมายเหตุ : ที่ดิน และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ติดภาระติดพันกับ ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทีดนิ และ
อาคารดังกล่าว ซี.พี.แลนด์ จะดาเนินการให้ ที่ดิน และอาคารดังกล่าวปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ

บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

1. Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd. 60 %
2. ACE INA Overseas Insurance Company Limited 40 %

ที่มา : ข้ อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-1104-MP-001641

ข.

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
600,000,000 บาท
1. Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd. 60 %
2. ACE INA Overseas Insurance Company Limited 40 %

ที่มา : ข้ อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-1104-MP-001641

ค.

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
วงเงินกรมธรรม์ฉบับที่ 1. 40,000,000 บาท
วงเงินกรมธรรม์ที่ฉบับ 2. 75,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd.

ที่มา : ข้ อมูลจาก 1. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-4201-MP-000837
2. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-4205-MP-000651

แผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ระหว่างปี 2556 - 2559
ชื่อโครงการ
โครงการจัดทา Signage ภายในอาคาร
โครงการปรับปรุงระบบสัญจรทางตังส่
้ วน
จอดรถ ชัน้ 1 - 10
โครงการปรับปรุงห้ องน ้าสานักงาน ชัน้
11 - 18
โครงการปรับปรุงพื ้นที่สว่ นพลาซ่า ชัน้ 1

แผนงาน
ปี 2556
(ไตรมาสที่ 4)
ปี 2556 – 2557
ปี 2556 – 2557
ปี 2556 – 2557

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
อานวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริการและบุคคล
ทัว่ ไป
เพิ่มช่องทางในการสัญจรภายในอาคารให้
รวดเร็วยิ่งขึ ้น
ปรับปรุงสภาพห้ องน ้าส่วนสานักงานให้
สวยงาม ทันสมัย
ปรับปรุงการใช้ ประโยชน์พื ้นที่สว่ นกลางให้
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ชื่อโครงการ
โครงการทาสีพื ้นที่ลานจอด ชัน้ 1 - 10
โครงการปรับปรุง Facade หน้ าอาคาร
โครงการปรับปรุงห้ องน ้าส่วนลานจอดรถ
โครงการติดตังระบบกล้
้
องวงจรปิ ดและ
อุปกรณ์แจ้ งเหตุฉกุ เฉินเพิ่มเติม
โครงการติดตังระบบน
้
าน ้าทิ ้งกลับมาใช้
ใหม่

แผนงาน

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
สวยงามและทันสมัย
ปี 2557
ปรับปรุงสภาพพื ้นที่ลานจอดรถให้ สว่าง,
(ไตรมาสที่ 1 – 2) สะอาดและปลอดภัย
ปี 2557
เพื่อให้ สภาพภายนอกของอาคารมีภาพลักษณ์
โดดเด่นและทันสมัย
ปี 2558
เพื่อปรับปรุงสภาพห้ องน ้าส่วนลานจอดให้
ปลอดภัย ทันสมัย ถูกสุขอนามัย
ปี 2558
เพิ่มความปลอดภัยภายในอาคารเพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ เู ช่าและผู้มาใช้ บริ การ
ปี 2559
เพื่อส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่

ที่มา : จากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) (ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) แล้ ว กองทุนรวมมีแผนที่จะปรับปรุงอาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ซึง่ นอกเหนือไปจากงบประมาณค่าใช้ จ่ายเพื่อการปรับปรุ งประจาปี ของกองทุนรวมแล้ ว
กองทุนรวมยังจะใช้ เงิ นที่ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ จานวนประมาณ 76.4 ล้ านบาท (รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ) เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการปรั บปรุ งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามรายละเอียดการ
ปรับปรุง ดังนี ้
1.

ปรับปรุ งงานตกแต่งภายนอกอาคาร (Facade) ด้ านหน้ าอาคารเพื่อให้ สภาพภายนอกของอาคารมี
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและทันสมัยและปรับปรุงห้ องน ้าใหม่ให้ มีความสวยงาม

2.

ปรับปรุ งอาคารและระบบวิศวกรรม งานเปลี่ยนท่อน ้า ปรับปรุ งระบบบาบัดน ้าเสีย ระบบปรับอากาศ
ระบบอากาศภายในอาคารและระบบลิฟท์

3.

ปรับปรุ งพื ้นที่ส่วนพลาซ่า ชัน้ 1 เพื่อให้ พื ้นที่ส่วนกลางมีความสวยงามและทันสมัย ก่อให้ เกิดการใช้
ประโยชน์จากพื ้นที่สว่ นกลางสูงสุด รวมทังปรั
้ บปรุงระบบสัญจรรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ และพื ้นที่จอด
รถซึง่ จะช่วยเพิ่มช่องทางในการสัญจรภายในอาคารให้ รวดเร็ ว และทาให้ ลานจอดรถสว่าง สะอาด และ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น

4.

ติดตังสื
้ อ่ ประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร อาทิเช่น สือ่ ประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การและบุคคลทัว่ ไป

การปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ข้ างต้ นนี ้ ตามแผนงานคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการปรับปรุงทังสิ
้ ้นประมาณ
12 เดือน โดยเริ่ มตังแต่
้ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 โดยสามารถแบ่งลักษณะค่าใช้ จ่ายออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้
ดังนี ้
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รายการลงทุน

เงินลงทุน
(ล้ านบาท)

ค่าก่อสร้ าง
ค่าออกแบบและที่ปรึกษา
เงินสารองการก่อสร้ าง
รวม

67.9
0.7
2.8
71.4

ภาษีมลู ค่ าเพิ่ม
ร้ อยละ 7
(ล้ านบาท)
4.8
0.0
0.2
5.0

เงินลงทุน
รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
(ล้ านบาท)
72.7
0.7
3.0
76.4

สาหรับแผนการปรับปรุ งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) นี ้ ได้ มีการตระหนักถึงผลกระทบกับผู้ประกอบการซึ่ง
เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ โดยจะมุ่งเน้ นให้ การปรับปรุ งพื ้นที่ดงั กล่าวมีผลกระทบกับผู้เช่าน้ อยที่สดุ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
แผนการปรับปรุ งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) แล้ ว บริ ษัทจัดการเห็นว่างานปรับปรุ งจะดาเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางคืน และมิได้ มีการรบกวนผู้เช่าพื น้ ที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การปรับปรุ งทรัพย์สินอาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้เช่าบางราย ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดเตรี ยมตารางกาหนดวันและเวลาที่ชัดเจนในการ
ปรับปรุ งพื ้นที่และประกาศให้ แก่ผ้ ูเช่าที่อาจได้ รับผลกระทบเป็ นการทัว่ กัน ดังนัน้ การปรับปรุ งดังกล่าวจึ งไม่
กระทบต่อผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) และไม่กระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวม
ในช่วงระยะเวลาที่ดาเนินงานปรับปรุงดังกล่าว
ในส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายการปรั บปรุ ง อาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จะผ่านการตรวจรับมอบงานตาม
ขันตอน
้
และกองทุนรวมจะชาระเงินให้ กบั ผู้รับเหมาตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ จะเป็ นไปตาม
รายละเอียดของงานก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามตารางข้ างต้ น


อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ )
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) เป็ นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งเปิ ดดาเนินการมา
ตังแต่
้ ปี 2535 ประกอบไปด้ วยส่วนอาคารสานักงาน และอาคารศูนย์การค้ าฟอร์ จูนทาวน์ โดย อาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) ตังอยู
้ ่บริ เวณสี่แยกพระราม 9 บนถนนรัชดาภิเษก มีลกั ษณะเป็ น
อาคารสูง 30 ชันและชั
้
นใต้
้ ดิน 1 ชัน้ อยู่บนที่ดินขนาด 15 ไร่ 3 งาน 3.8 ตารางวา มีพื ้นที่รวม (Gross
Floor Area) 194,655.35 ตารางเมตร โดยเป็ นพื ้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 เท่ากับ 72,385.17
ตารางเมตร
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารสานักงาน และศูนย์การค้ าของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จูนทาวน์ ) อันประกอบด้ วยพื ้นที่สานักงานให้ เช่า พื ้นที่ค้าปลีก และพื ้นที่ส่วนกลาง พร้ อมด้ วย
ระบบสาธารณูป โภค และสิ่ง อ านวยความสะดวกต่า งๆ ยกเว้ น ชัน้ 10 และ ชัน้ 29 ซึ่ง เป็ นส่ว น
สานักงานของ ซี.พี.แลนด์ และไม่รวมพื ้นที่ของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว โดยอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จนู ทาวน์) ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของอาคารสานักงาน ศูนย์การค้ าและอาคาร
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ชุดพักอาศัยที่มีศกั ยภาพ ซึง่ การขยายตัวของอาคารประเภทดังกล่าวจะส่งผลดีตอ่ พื ้นที่ยา่ นรัชดาภิเษก
โดยรวม โดยเฉพาะในส่วนของจานวนผู้คน (Traffic) และกาลังซือ้ ที่จะเพิ่มมากยิ่งขึน้ ในบริ เวณ
ดังกล่าว โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ มีการปรับปรุ งอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) ครัง้ ใหญ่
ให้ มีภาพลักษณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกตรงกับความต้ องการ และรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุม่
ลูกค้ าในปั จจุบนั ทาให้ มีการจับจ่ายใช้ สอยในอาคารมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ อาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จูนทาวน์ ) ยังอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยมีสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินพระราม 9 (MRT)
ตังอยู
้ บ่ ริ เวณด้ านหน้ าของอาคาร และอยู่ไม่ไกลจากทางขึ ้นลงทางด่วน ขันที
้ ่ 2 และใกล้ กบั สถานีแอร์
พอร์ ตลิงค์ (ARL) มักกะสัน ซึง่ ห่างจากตัวอาคารเพียง 600 เมตร และ 1,300 เมตร ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ พื ้นที่บางส่วนของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว และชัน้ 10 และชัน้ 29 ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จนู ทาวน์) ซึง่ เป็ นส่วนสานักงานของซี.พี.แลนด์ ตังอยู
้ ใ่ นที่ดินที่กองทุนรวมจะเช่า รวมทังที
้ ่จอดรถ
และทางเข้ าออกของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว มีพื ้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในส่วนของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จนู ทาวน์) ซึง่ กองทุนรวมจะเช่า ดังนัน้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน
และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) แล้ ว กองทุนรวมจะอนุญาตให้ ซี .พี.แลนด์ ใช้ พื ้นที่ในชัน้
10 และชัน้ 29 ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ได้ ตามปกติของการทาธุรกิจของ ซี.พี.แลนด์
โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากซี.พี.แลนด์อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะคิดค่าบริ การส่วนกลางกับ ซี .พี. แลนด์
ดังมีรายละเอียดดังนี ้
ก)

ค่าบริ การส่วนกลางสาหรับการใช้ ไฟฟ้ า (ระบบลิฟท์ ระบบหมุนเวียนอากาศ ที่จอดรถ) และ
การใช้ น ้าประปา (ระบบสุขาภิบาลและห้ องน ้าส่วนกลาง) รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการให้ บริ การพื ้นที่สว่ นกลางที่กองทุนรวมจ่ายสาหรับส่วนสานักงาน ตามสัดส่วนพื ้นที่ชนั ้
10 และ ชัน้ 29 ที่กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุนต่อพื ้นที่อาคารทังหมด
้

ข)

ค่าไฟฟ้ าและค่าน ้าประปาตามปริ มาณการใช้ งานจริ งในราคาต้ นทุน (ตามยอดค่าใช้ จ่ายที่
กองทุนรวมเป็ นผู้ชาระให้ กบั หน่วยงานราชการ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ในส่วนพื ้นที่ชนั ้ 10 และ
ชัน้ 29 ซึง่ เป็ นส่วนสานักงานของ ซี.พี.แลนด์ ที่กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน

ในส่วนของพืน้ ที่ จอดรถในอาคารซี .พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) ซี.พี .แลนด์ ในฐานะผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ จัดให้ มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นระบบสากลในการบริ หารจัดการและดูแลจัดเก็บ
รายได้ ในที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมจะไม่ลงทุนในพื ้นที่จอดรถชัน้ 4.5
และ ชัน้ 5 (บางส่วน) ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว โดยทางโรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียวจะจัดให้ มีพื ้นที่จอดรถเฉพาะสาหรับลูกค้ าและผู้มาใช้ บริ การของโรงแรมในพื ้นที่ดงั กล่าวแยก
ต่างหาก และจัดให้ มีป้ายระบุพื ้นที่จอดรถเฉพาะสาหรับลูกค้ าและผู้มาติดต่อของโรงแรมอย่างชัดเจน
รวมทังจั
้ ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าและผู้มาติดต่อนารถเข้ า
ไปจอดในที่จอดรถสาหรับลูกค้ าของโรงแรมในบริ เวณที่จัดไว้ นนั ้ แต่เนื่องจากทางเข้ าที่จอดรถส่วน
โรงแรมไม่ได้ มีการแยกออกจากทางเข้ าที่จอดรถของกองทุนรวมอย่างเบ็ดเสร็ จ ลูกค้ าและผู้มาใช้
บริ การของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียวจึงอาจนารถไปจอดในพื ้นที่อื่นนอกเหนือจากชัน้ 4.5 และชัน้ 5
(บางส่วน) ก่อนนาบัตรจอดรถไปประทับตราที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว เพื่อใช้ สิทธิจอดรถโดยไม่เสีย
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ค่าใช้ จ่าย ดังนัน้ กองทุนรวมจึงได้ มีข้อตกลงที่จะให้ สิทธิการจอดรถแก่ ซี .พี.แลนด์ และโรงแรมแกรนด์
เมอร์ เคียว จานวน 180,720 ชัว่ โมงต่อเดือนสาหรับพื ้นที่จอดรถดังกล่าว (คานวณจาก ที่จอดรถจานวน
251 คัน*24 ชัว่ โมง*30 วัน) ซึ่งในกรณีที่จานวนชัว่ โมงสิทธิใช้ บริ การที่จอดรถของ ซี .พี.แลนด์ และ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เ คียว ในเดือ นใดเกิ น กว่าสิท ธิ ที่ กองทุนรวมได้ ให้ ไว้ กองทุนรวมจะเรี ยกเก็ บ
ค่าบริ การส่วนเกินตามการใช้ งานจริ งกับ ซี.พี.แลนด์ และ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ในอัตรารายชัว่ โมง
เช่นเดียวกับที่กองทุนเรี ยกเก็บจากลูกค้ าภายนอก ซึง่ บริ ษัทจัดการร่วมกับ ซี .พี.แลนด์ในฐานะผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ มีการพิจารณาถึงทางเลือกอื่น ๆ ในการบริ หารจัดการที่จอดรถระหว่างกองทุนรวม
และโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียวแล้ วพบว่า การใช้ ร ะบบสิทธิการจอดรถเป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม รวมทังช่
้ วยอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ มู าใช้ บริ การพื ้นที่จอดรถทังของกองทุ
้
นรวมและโรงแรม
เป็ นอย่างดี ป้องกันการซ ้าซ้ อน และไม่ก่อให้ เกิดต้ นทุนการบริ หารจัดการที่ไม่จาเป็ น
ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิ การจอดรถแก่ ซี .พี.แลนด์ และโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ดังกล่าว บริ ษัทจัดการเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรั บได้ เนื่องจากหากคานวณสัดส่วนพื ้นที่ใช้ สอยของอาคารซี .พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) ที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุนจานวน 194,655.35 ตารางเมตร ต่อพื ้นที่ใช้ สอยที่กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุนในอาคารซี.พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) และโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว รวมจานวน 49,081.15 ตารางเมตร (อ้ างอิงข้ อมูลจาก
รายงานผู้ประเมิน) คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ 1: 0.25 เท่า ซึ่งมากกว่าสัดส่วนจานวนที่จอดรถของกองทุนรวมต่อ
จานวนที่จอดรถของซี.พี.แลนด์และโรงแรมแกรนด์เมอร์ เคียวที่มีสดั ส่วนเท่ากับ 1: 0.09 เท่า (คานวณมาจานวนที่
จอดรถของกองทุนรวม จานวน 2,766 คัน ต่อจานวนที่จอดรถในส่วนที่กองทุนไม่ได้ ลงทุนจานวน 251 คัน)
รวมถึงในการคานวณสิทธิ จอดรถของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียวได้ พิจารณาถึงปั จจัยทางธุรกิ จสาหรั บธุรกิ จ
โรงแรมที่มีความจาเป็ นต้ องให้ บริ การ การจอดรถข้ ามคืนสาหรับลูกค้ าและผู้มาใช้ บริ การ ดังนันการค
้
านวณสิทธิ
โดยใช้ จานวนชัว่ โมงที่ 24 ชัว่ โมงต่อหนึ่งวันจึงมีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ
โรงแรม
นอกจากนี ้ ในส่วนของการคานวณเบี ้ยประกันภัยในส่วนของชัน้ 10 และชัน้ 29 ซึ่งเป็ นส่วนสานักงานของ ซี.พี.
แลนด์ ที่ไม่ได้ นาเข้ ากองทุนรวมด้ วย ซี.พี.แลนด์ จะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายในส่วนของเบี ้ยประกันภัยสาหรับความ
เสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance) และเบี ้ยประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public
Liability Insurance) ให้ กบั กองทุนรวมโดยคานวณตามสัดส่วนพื ้นที่ใช้ สอยในส่วนพื ้นที่ชนั ้ 10 และชัน้ 29 ซึ่ง
้
อย่างไรก็ดี ในส่วนของค่าเบี ้ยประกันภัยสาหรับความ
เป็ นส่วนสานักงานของ ซี.พี.แลนด์ ต่อพื ้นที่อาคารทังหมด
รับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) นัน้ ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะ
ดาเนินการจัดให้ มีการประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อไปเมื่อครบกาหนดระยะประกันภัยใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายในส่วนของเบี ้ยประกันสาหรับความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกให้ กบั ซี.พี.แลนด์ โดยคานวณตามสัดส่วนพื ้นที่ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
รายละเอียดเจ้ าของกรรมสิทธิ์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

:
:

บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)
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ที่ดิน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โฉนดที่ดิน
เลขที่(3)

เลขที่
ดิน

13243
37
3106
34
3107
33
3108
32
3109
31
3110
30
3112
29
3114
28
3116
27
3117
26
รวมทัง้ 10 แปลง

หน้ า
สารวจ
544
3925
3926
3927
3928
3929
3931
3933
3935
3936

เนือ้ ที่ดนิ ตามเอกสาร
สิทธิ์(1)
ไร่
งาน
วา
17
2
58
0
0
40
0
0
37
0
0
37
0
0
38
0
0
38
0
0
38
0
0
38
0
0
38
0
0
50
18
2
12

เนือ้ ที่ดนิ ตามสิทธิการ
เช่ า(2)
ไร่
งาน
วา
14
3
49.8
0
0
40
0
0
37
0
0
37
0
0
38
0
0
38
0
0
38
0
0
38
0
0
38
0
0
50
15
3
3.8

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ระบุตามหน้ าเอกสารสิทธิ
2. เนื ้อที่ดินตามสิทธิการเช่าที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
3. ในปั จจุบนั บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการนาโฉนดที่ดินทัง้ 10 แปลง ซึ่งเป็ นที่ตงของอาคาร
ั้
ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) เป็ นประกันไว้ กับธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โดย ซี.พี.แลนด์
ได้ แจ้ งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทราบแล้ วว่าก่อนหรือ ณ วันที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนนัน้
ซี.พี.แลนด์ จะดาเนินการปลดจานองในโฉนดที่ดินทัง้ 10 แปลงดังกล่าว กับธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน)

ภาพแสดงตาแหน่งทีต่ งอาคาร
ั้
ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)
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ผังระวางที่ดินอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)

ที่ดินของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ )
ลักษณะการลงทุนในที่ดินของกองทุนรวม
เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
เนื ้อที่ดินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ทางเข้ า-ออกติดกับ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ )
ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม
ที่ตงั ้
ลักษณะอาคาร
การใช้ ประโยชน์
อายุของอาคาร
พืน้ ที่แบ่ งตามการใช้ สอย
พืน้ ที่อาคาร
ชัน้ G – 4
ชัน้ 4 – 10
ชัน้ 11 - 31 (ไม่มีชนั ้ 13)

ลงทุนในสิทธิการเช่า
18-2-12 ไร่
15-3-3.8 ไร่
ถนนรัชดาภิเษก และถนนพระราม 9
ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์)
ยกเว้ นชัน้ 10 ชัน้ 29 และ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว
อ า ค า ร ตั ้ง อ ยู่ เ ล ข ที่ 3 5 แ ล ะ 7 ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารสูง 30 ชัน้ และ ชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ พร้ อมอาคารติดตัง้
อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ า
อาคารสานักงาน / ศูนย์การค้ า
ประมาณ 21 ปี เริ่ มเปิ ดใช้ งานตังแต่
้ ปี 2535
ปรับปรุงอาคารปี 2555
การใช้ สอย
พื ้นที่ศนู ย์การค้ า
พื ้นที่จอดรถ
พื ้นที่สานักงาน
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พืน้ ที่แบ่ งตามสัดส่ วนของพืน้ ที่ใช้ สอย
พืน้ ที่
พืน้ ที่ (ตร.ม.)
ร้ อยละของพืน้ ที่ใช้ สอย
1. พื ้นที่สานักงานให้ เช่า
25,413.69
13.06
2. พื ้นที่ศนู ย์การค้ า
30,077.36
15.45
3. ห้ างค้ าปลีกเทสโก้ โลตัส
13,805.00
7.09
4. พื ้นที่ติดตัง้ Kiosk
679.13
0.35
5. อุปกรณ์ธนาคาร (ATM)
20.50
0.01
6. พื ้นที่เก็บของ
1,905.25
0.98
7. พื ้นที่ติดตังเสาอากาศ
้
และระบบเครื อข่าย
184.24
0.09
8. พื ้นที่กิจกรรมส่งเสริ มการขาย
300.00
0.15
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมด
72,385.17
37.19
9. พื ้นที่จอดรถ (จอดรถได้ 2,766 คัน) (3)
92,083.00
47.31
10. พื ้นที่สว่ นกลาง
30,187.18
15.51
รวมพืน้ ที่ใช้ สอย
194,655.35
100.00
พื ้นที่นอกอาคาร
10,058.00
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศ
ส่วนสานักงานและไอทีมอลล์ ใช้ ระบบ Package Water Cool
ส่วนศูนย์การค้ า ใช้ ระบบ Central Water Chiller
ระบบป้องกันอัคคีภยั
ตู้ดบั เพลิง Fire Pump Jockey Pump ถังดับเพลิง สปริ งเกอร์ และระบบ Fire Alarm
ระบบดู แ ลรั ก ษาความ ระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด ชุด SCBA และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ปลอดภัย
ระบบโทรศัพท์
ส่วนสานักงาน ระบบ PABX จานวน 240 คูส่ าย
ส่วนศูนย์การค้ า ระบบ PABX จานวน 900 คูส่ าย
ลิฟท์โดยสาร
ทังหมด
้
19 ชุด ดังนี ้
ส่วนสานักงาน จานวน 7 ชุด
ส่วนศูนย์การค้ า จานวน 8 ชุด
บันไดเลือ่ น
ส่วนศูนย์การค้ า จานวน 46 ชุด
ระบบไฟฟ้ าและ
มิเตอร์ ไฟฟ้ า 3 ชุด และมิเตอร์ น ้าประปา 3 ชุด
น ้าประปา

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
32

ผลการดาเนินงานสาหรับรอบ 12 เดือน
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ปี พ.ศ. 2553
(หน่ วย: ล้ านบาท)
จ านวนผู้ เช่ า พื น้ ที่ ข อง
557 ราย
อาคาร
590 สัญญา
รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่
425
รายได้ จากการดาเนินงาน
114
(1)
อื่น ๆ
รายได้ รวม(2)
539
กาไรจากการดาเนินงาน
342
ที่มา:

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

479 ราย
516 สัญญา
431
121

541 ราย
586 สัญญา
465
133

ม.ค. - พ.ค.
ปี พ.ศ. 2556
488 ราย
619 สัญญา
213
58

552
354

598
377

271
179

ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ: 1) รายได้ จากการด าเนิ นงานอื่น ๆ ประกอบด้ วยรายได้ จากค่า จอดรถ ค่า สาธารณูป โภค ค่า บริ การแอร์ น อกเวลา
ค่าบริ การพืน้ ที่ อื่น อาทิ พืน้ ที่วางอุปกรณ์ ธ นาคารและสื่อสาร ค่า เช่า พื น้ ที่ห้องเก็บ ของ ค่าบริ การอื่น ๆ อาทิ สื่อ
โฆษณา และพื ้นที่แสดงสินค้ า
2) รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริการพื ้นที่ รายได้ จากการดาเนินงานอื่นตามข้ อ 1
3) ที่จอดรถของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) มีจานวนเพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด

การประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ราคาประเมิน (ล้ านบาท)

หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการประเมินค่า
ราคาทีก่ องทุนรวมจะเข้ าลงทุน
วันที่ประเมินค่า

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
4,725 ล้ านบาท
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
4,895 ล้ านบาท
วิธีรายได้ (Income Approach)
ไม่เกิน 4,752.29 ล้ านบาท
บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด: วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด: วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

บริ ษั ท จัด การได้ สรุ ป ความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การต่อ สมมติ ฐ านการประเมิ น ค่า ของผู้ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก
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อัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลีย่
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จนู ทาวน์)
ปี

2553
2554
2555
2556 *

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)
สานักงาน
พลาซ่ า
100.00
99.17
96.20
92.95
100.00
98.36
100.00
97.72

รวม
99.47
94.15
98.96
98.56

อัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
สานักงาน
พลาซ่ า
400.96
481.02
434.44
537.48
452.01
557.18
470.62
602.46

รวม
451.61
498.58
518.22
553.38

*ข้ อมูล ปี 2556 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกาหนด
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่าใน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)
ปี ที่สัญญาเช่ าครบกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
2558
2559

จานวนสัญญาเช่ า
ที่จะครบกาหนด (สัญญา)
118
303
154
44

สัดส่ วนรายได้
ของสัญญาเช่ าที่ครบกาหนด* (ร้ อยละ)
17.30
50.63
25.91
6.16

* คานวณจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการเดือนพฤษภาคม 2556
ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ข้ อมูลผู้เช่า
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) มีผ้ เู ช่าจานวน 488 ราย โดยผู้เช่า 10 อับดับ
้
รายละเอียดของผู้เช่า
แรกของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) คิดเป็ นร้ อยละ 44.60 ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมด
10 อันดับแรกมีดงั นี ้

ผู้เช่ า
1. บจ.เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม

ประเภทพืน้ ที่

พืน้ ที่เช่ า
(ตาราง
เมตร)

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เช่ ารวมที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
เพิ่มเติม (ร้ อยละ)

พลาซ่า

13,805.00

19.07
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ผู้เช่ า
2. บจ.ทรู มูฟ
3. บจ.ทรู ทัช
4. บจ.ทรู อินเทอร์ เน็ต
5. บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่
6. บจ.ซีพ-ี เมจิ
7. บมจ.ไอที ซิตี ้
8. บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
9. คุณธัญลักษณ์ เหลืองวิสทุ ธิ์
10. บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

ประเภทพืน้ ที่

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืน้ ที่เช่ ารวมที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
เพิ่มเติม (ร้ อยละ)

พืน้ ที่เช่ า
(ตาราง
เมตร)

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
พลาซ่า
สานักงาน
พลาซ่า
สานักงาน

4,146.00
2,878.38
2,213.30
2,183.53
1,802.80
1,461.00
1,382.00
1,260.00
1,142.00

5.73
3.98
3.06
3.02
2.49
2.02
1.91
1.74
1.58

ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ทังนี
้ ้ ผู้เช่าสิบอันดับแรกของอาคารนี ้ ไม่เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)
อาคารประเภทของผู้เช่าและเทียบเป็ นสัดส่วนของพื ้นที่เช่า
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทของผู้เช่าและเทียบเป็ นสัดส่วนของ
พื ้นที่เช่า
พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
33,954.01
34,735.04
3,089.12

ประเภทผู้เช่ า
ผู้เช่าหลัก
ผู้เช่ารายย่อย (ทัว่ ไป)
ผู้เช่าประเภทอื่น ๆ

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)
46.91
47.99
4.27

หมายเหตุ: ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ผู้เช่าพื ้นที่ขนาดตังแต่
้ 1,000 ตารางเมตร ขึ ้นไป
ผู้เช่าทัว่ ไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าพื ้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร
ผู้เช่าประเภทอื่น ๆ เช่น ตู้ ATM Kiosk และ Storage เป็ นต้ น
ที่มา:
ข้ อมูลจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
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ประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่า
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่าและเทียบ
เป็ นสัดส่วนของพื ้นที่เช่า
ประเภทธุรกิจ
1. ทรัพยากร
2. ธุรกิจการเงิน
3. อสังหาริ มทรัพย์ก่อสร้ าง
4. สินค้ าอุตสาหกรรม
5. เทคโนโลยี
6. เกษตรและอุตสาหกรรม
7. บริ การ
8. สินค้ าอุปโภคบริ โภค
9. หน่วยงานราชการ
10. สือ่ สาร
11. อื่นๆ
รวม
ที่มา:

จานวนสัญญา
เช่ า
11
26
1
308
18
192
4
3
56
619

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
4,227.00
1,119.30
70.00
17,174.40
6,801.48
13,029.01
14,400.00
347.00
14,916.98
300.00
72,385.17

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)
5.84
1.55
0.10
23.72
9.40
18.00
19.89
0.48
20.61
0.41
100.00

ข้ อมูลจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

จุดเด่นของอาคาร
1.

ทรั พ ย์ สิ น มี จุ ด เด่ น ในการเป็ นศู น ย์ ก ลางการค้ า ไอที และส านั ก งานให้ เ ช่ า อยู่ ใ นพื น้ ที่ ท่ ี มี
ศักยภาพในการเป็ นศูนย์ กลางธุรกิจ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) เป็ นที่ร้ ูจกั สาหรับลูกค้ าทัว่ ไปในฐานะศูนย์การค้ าไอทีชนน
ั ้ าแห่ง
หนึ่ ง ในประเทศไทย จึ ง ท าให้ พื น้ ที่ ค้ า ปลี ก มี ศัก ยภาพในการจัด หาผู้ เช่ า และมี ลูก ค้ า หมุน เวี ย น
ตลอดเวลา นอกจากนี ้ ยังมีอาคารชุดพักอาศัยแห่งใหม่มากมาย ในย่านพระราม 9 - รัชดาภิเษก รวม
ไปถึ งการเกิ ดขึน้ มาของศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พระราม 9 ซึ่งตัง้ อยู่ฝั่งตรงข้ า ม ได้ ช่ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณ
ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ าในย่านนี ้อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ยังมีอาคารสานักงานที่ทนั สมัยหลายแห่ง
เกิดขึ ้นในบริ เวณนี ้ อาทิเช่น อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารเอไอเอ อาคารสานักงาน
ของกลุม่ จีแลนด์ เป็ นต้ น ผลจากการที่มีอาคารสานักงานจานวนมากรวมอยูใ่ นย่านเดียวกัน จะส่งเสริ ม
ให้ ย่านพระราม 9 - รัชดาภิเษก และบริ เวณใกล้ เคียงกลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) แห่งใหม่ของ
กรุ งเทพมหานคร ในด้ านการคมนาคมขนส่งอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) ยังมีระบบขนส่ง
มวลชนรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) สถานีพระราม 9 ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่สามารถเดินทางเข้ าถึงได้ ทงทางรถ
ั้
โดยสารประจาทางและรถยนต์สว่ นบุคคล จึงทาให้ ลกู ค้ า ผู้เช่าและผู้มาติดต่อสามารถเดินทางได้ อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว
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2.

ทรัพย์ สินประกอบด้ วยศูนย์ การค้ าและอาคารสานักงานซึ่งมีส่วนเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) ประกอบด้ วยอาคารสานักงานและศูนย์การค้ าซึ่งช่วยส่งเสริ ม
ฐานลูกค้ าซึ่งกันและกัน กล่าวคือ พนักงานของผู้เช่าอาคารสานักงานจะเป็ นฐานลูกค้ าประจาที่ใช้
บริ การของศูนย์การค้ า จึงช่วยทาให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ ามีลกู ค้ าและรายได้ อย่างสม่าเสมอ ส่งเสริ มให้
อัตราการเช่าพื ้นที่ของอาคาร มีเสถียรภาพ ในทางกลับกัน ผู้เช่าพื ้นที่ศูนย์การค้ าของอาคารก็เป็ นผู้
ให้ บริ การทางด้ านธุรกิจอาหาร ธนาคาร ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านค้ าต่าง ๆ ทาให้ พนักงานบริ ษัทของผู้
เช่าอาคารสานักงานได้ รับความสะดวกสบายซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญให้ ผ้ เู ช่าอาคารสานักงานเช่าพื ้นที่ซงึ่
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาคารอื่นที่ไม่มีศนู ย์การค้ าในอาคารเดียวกันแล้ วจะเห็นว่าอาคาร ซี .พี. ทาวเวอร์ 2
(ฟอร์ จนู ทาวน์) มีปัจจัยเอื ้อให้ อาคารมีศกั ยภาพในการให้ เช่าสูงกว่าอาคารอื่นๆในย่านเดียวกัน

3.

ทรัพย์ สินมีผ้ เู ช่ าที่ม่ นั คง และหลากหลาย
อาคาร ซี . พี . ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จู น ทาวน์ ) มี ก ลุ่ม ผู้ เช่ า หลากหลายธุ ร กิ จ ส่ว นของศูน ย์ ก ารค้ า
ประกอบด้ วยร้ านค้ ายอดนิยมที่เป็ นร้ านค้ า ที่เป็ นที่ร้ ู จกั อาทิเช่น Tesco Lotus KFC McDonald MKRestaurant Chester Grill และผู้เช่าในส่วนพื ้นที่โซนไอทีที่เป็ นจุดเด่นของอาคารรวมถึงธุรกิจบริ การ
เช่น ธนาคาร ร้ านอาหาร และศูนย์บริ การไอทีด้านต่างๆ
ในส่วนพื น้ ที่อ าคารมี ผ้ ูเ ช่ า รายใหญ่ เ ป็ นองค์ ก รที่ มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อในตลาด อาทิ เช่ น บจ.ทรู มูฟ
บจ.ทรู ทัช บจ.ทรู อินเทอร์ เน็ต บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่ และบจ.ซีพี-เมจิ เป็ นต้ น

4.

ผลการดาเนินงานที่ดีอย่ างต่ อเนื่อง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทังในส่
้ วนอัตราการเช่า
พื ้นที่ และอัตราค่าเช่าพื ้นที่ต่อเดือน โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่สว่ นสานักงานอยู่ที่ร้อยละ 100.00 ในปี
2553 ร้ อยละ 96.20 ในปี 2554 ร้ อยละ 100.00 ในปี 2555 และร้ อยละ 100.00 ในเดือนพฤษภาคม ปี
2556 สาหรับพื ้นที่ค้าปลีกมีอตั ราการเช่าอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 92.95 ถึงร้ อยละ 100.00 ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน
ด้ วยทาเลที่ตงที
ั ้ ่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) จึงสามารถปรับอัตราค่าเช่า
พื ้นที่เพิ่มขึ ้นได้ ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา ในอดีตสามารถปรับอัตราค่าเช่าพื ้นที่ในส่วนสานักงานเพิ่มขึ ้นจาก
400.96 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2553 เป็ น 470.62 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในเดือน
พฤษภาคม 2556 หรื อคิดเป็ นอัตราการเจริ ญเติบโตร้ อยละ 17.37 เช่นเดียวกันกับอัตราค่าเช่าพื ้นที่
ส่วนศูนย์การค้ าที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นจากในปี 2553 ที่ 481.02 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็ น 602.46
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปั จจุบนั หรื อคิดเป็ นอัตราการเจริ ญเติบโตร้ อยละ 25.24

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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การประกันภัย
ณ วัน ที่ 1 สิง หาคม 2556 ซี . พี. แลนด์ ในฐานะเจ้ า ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ได้ จัด ให้ มี การทาประกัน ภัย ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก.

ประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งภัยทุกประเภท (All Risks Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย

1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557
3,793,000,000 บาท
หมายเหตุ : ที่ดิน และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ติดภาระติดพันกับ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนในทีดินและอาคารดังกล่าว ซี.พี.แลนด์ จะดาเนินการให้ ที่ดนิ และอาคาร
ดังกล่าวปราศจากภาระติดพันใดๆ

บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

1. Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd. 40 %
2. ACE INA Overseas Insurance Company Limited 40 %
3. New Hampshire Insurance Company 20 %

ที่มา : ข้ อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-1104-MP-001640
หมายเหตุ : วงเงินประกันภัยไม่รวมโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว แต่รวมในส่วนพื ้นที่ชนั ้ 10 และชัน้ 29 ซึ่งเป็ นส่วนสานักงาน
ของ ซี.พี.แลนด์ ที่ไม่ได้ นาเข้ ากองทุนรวมด้ วย โดย ซี .พี.แลนด์ จะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าเบี ้ยประกันภัยให้ แก่
กองทุนรวม โดยคานวณตามสัดส่วนพื ้นที่ใช้ สอยในส่วนพื ้นที่ชนั ้ 10 และชัน้ 29 ซึ่งเป็ นส่วนสานักงานของ ซี .พี.แลนด์ ต่อ
พื ้นที่อาคารทังหมด
้

ข.

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย

1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

900,000,000 บาท
1. Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd. 40 %
2. ACE INA Overseas Insurance Company Limited 40 %
3. New Hampshire Insurance Company 20 %

ที่มา : ข้ อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-1104-MP-001640
หมายเหตุ : วงเงินประกันภัยไม่รวมโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว และไม่รวมในส่วนพื ้นที่ที่กองทุนไม่ได้ ลงทุน

ค.

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557
วงเงินกรมธรรม์ฉบับที่ 1. 40,000,000 บาท
วงเงินกรมธรรม์ที่ฉบับ 2. 75,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd.

ที่มา : ข้ อมูลจาก 1. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-4201-MP-000837
2. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-4205-MP-000651
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
38

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั กิ าร และบริ หารลานจอดรถของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)
การจัดสรรพื ้นที่ลานจอดรถอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์)
1.

ระบบจอดรถควบคุมการเข้ า – ออก ใช้ ระบบ Smart Park System
ทางเข้ า มี 2 ช่องทาง (ป้อมทางเข้ า 1 และป้อมทางเข้ า 2)
ทางออก มี 3 ช่องทาง (ป้อมทางออก 3 ป้อมทางออก 4 และป้อมทางออก 5 (หลังอาคาร))

2.

เปิ ดให้ บริ การ 06.00 น. – 24.00 น. (ทุกวัน)
หลัง 24.00 น. ลูกค้ าส่วนโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียวสามารถเข้ าได้ ตามปกติ

3.

พื ้นที่ลานจอดรถยนต์ ส่วนโรงแรม
จอดชัน้ 4.5 Zone A B และชัน้ 5 Zone A B

4.

พื ้นที่ลานจอดรถยนต์ ส่วนสานักงาน และศูนย์การค้ า
พื ้นที่ชนั ้ 5 Zone C D
พื ้นที่ชนั ้ 6 7 8 และ 9 Zone A B C D
พื ้นที่ชนั ้ 10 Zone C D
พื ้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ชัน้ 4 Zone A
พื ้นที่จอดรถจักรยาน ชัน้ 1 ด้ านหน้ าอาคาร

แผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ระหว่างปี 2556 - 2559
ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงโถงลิฟต์สานักงาน 16 ชัน้
โครงการติดตังอุ
้ ปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้พิการ
โครงการปรับปรุงระบบสัญจรทางตังโซนไอที
้
โครงการปรับปรุงโถงบันไดเลือ่ นไอทีมอลล์
โครงการติดตังระบบรั
้
กษาความปลอดภัยบริ เวณ
พื ้นที่จอดรถ
โครงการปรับปรุงห้ องน ้าส่วนลานจอด ชัน้ 5 - 10

โครงการปรับปรุงผนังหน้ าลิฟต์โลตัส ชัน้ 5 - 9

แผนงาน

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

ปี 2556
(มิถนุ ายน - ธันวาคม)
ปี 2556 (ไตรมาสที่ 4)

ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย
และทันสมัย
เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ พู ิการ
ล้ อเลือ่ น
เพิ่มช่องทางการสัญจรให้ กบั ร้ านค้ าใน
การ ขนถ่ายสินค้ า
ปรับปรุ งสภาพฝ้ าเพดานให้ ดูใหม่และ
ทันสมัย
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ เู ช่าและผู้
ที่มาใช้ บริ การ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพห้ องน า้ ส่ ว นลาน
จ อ ด ใ ห้ ป ล อ ด ภั ย ทั น ส มั ย ถู ก
สุขอนามัย
ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้ อมให้ ทนั สมัย

ปี 2556 – 2557
ปี 2557
(ไตรมาสที่ 1 - 2)
ปี 2557
ปี 2558 - 2559

ปี 2558 – 2559

ที่มา : จากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) (ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) แล้ ว กองทุนรวมมีแผนที่จะ
ปรับปรุ งอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) ซึ่งนอกเหนือไปจากงบประมาณค่าใช้ จ่ายเพื่อการปรับปรุ ง
ประจาปี ของกองทุนแล้ ว กองทุนรวมจะใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ จานวนประมาณ 16.7
ล้ านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ) เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการปรับปรุ งอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ )
ตามรายละเอียด การปรับปรุงดังนี ้
1.

ปรับปรุงงานตกแต่งภายใน อาทิเช่น ปรับปรุ งโถงลิฟท์สว่ นสานักงาน 16 ชัน้ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ เู ช่าในการใช้ สอยพื ้นที่ รวมถึงซ่อมแซมฝ้ าเพดานโถงบันไดเลือ่ นไอทีมอลล์ให้ ดใู หม่และทันสมัย

2.

ติดตังอุ
้ ปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ พู ิการล้ อเลือ่ น และปรั บปรุงระบบสัญจรในโซนไอทีเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการสัญจรให้ กบั ร้ านค้ าในการขนถ่ายสินค้ า และงานปรับปรุงพื ้นบันไดแกรนิตใหม่

3.

งานทาลิฟท์ไอที มอลล์ งานติดตังระบบ
้
BAS ติดตังระบบ
้
SPK เปลี่ยนท่อน ้าดี ส่วนสานักงาน และ
งานติดตัง้ Air Blower

4.

งานติดตังระบบ
้
CCTV เพื่อความปลอดภัยบริ เวณพื ้นที่ลานจอดรถ

การปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) ข้ างต้ นนี ้ ตามแผนงานคาดว่าใช้ ระยะเวลาในการปรับปรุ ง
ประมาณ 6 เดือน โดยเริ่ มตังแต่
้ มกราคม 2557 ถึง มิถุนายน 2557 โดยสามารถแบ่งรายละเอียดค่าใช้ จ่าย
ประเภทต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
รายการลงทุน

เงินลงทุน
(ล้ านบาท)

ค่าก่อสร้ าง
ค่าออกแบบและที่ปรึกษา
เงินสารองการก่อสร้ าง
รวม

14.4
0.3
0.9
15.6

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ร้ อยละ 7
(ล้ านบาท)
1.0
0.0
0.1
1.1

เงินลงทุน
รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
(ล้ านบาท)
15.4
0.3
1.0
16.7

ส าหรั บ แผนการปรั บ ปรุ ง อาคาร ซี . พี . ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จู น ทาวน์ ) นี ้ ได้ มี ก ารตระหนัก ถึ ง ผลกระทบกั บ
ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ โดยจะมุง่ เน้ นให้ การปรับปรุงพื ้นที่ดงั กล่าวมีผลกระทบกับผู้เช่าน้ อยที่สดุ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากแผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) แล้ ว บริ ษัทจัดการเห็นว่างานปรับปรุ งจะ
ดาเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และมิได้ มีการรบกวนผู้เช่าพื ้นที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การ
ปรับปรุงทรัพย์สนิ อาจส่งผลกระทบต่อผู้เช่าบางราย ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดเตรี ยมตารางกาหนดวันและ
เวลาที่ชัดเจนในการปรั บปรุ งพื น้ ที่และประกาศให้ แก่ ผ้ ูเช่า ที่อ าจได้ รั บผลกระทบเป็ นการทั่ว กัน ดัง นัน้ การ
ปรับปรุงดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) และไม่กระทบ
ต่อรายได้ ของกองทุนรวมในช่วงระยะเวลาที่ดาเนินงานปรับปรุงดังกล่าว
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ในส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายการปรับปรุ ง อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) จะผ่านการตรวจรับมอบงาน
ตามขัน้ ตอน และกองทุนรวมจะชาระเงิ นให้ กับผู้รับเหมาตามเงื่ อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ จะ
เป็ นไปตามรายละเอียดของงานก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ )
ตามตารางข้ างต้ น


อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เป็ นอาคารสานักงานให้ เช่าสาหรับลูกค้ าทัว่ ไป เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ ปี
2552 ซึ่งภายหลัง ซี.พี.แลนด์ ได้ เข้ าซื ้ออาคารในปี 2552 และมีการปรับปรุ งอาคารครัง้ ใหญ่ไปเมื่อปี
2554 โดยมีที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนพญาไท ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของระบบขนส่งมวลชนใจกลางกรุ งเทพ ไม่ว่าจะ
เป็ นรถไฟฟ้ า (BTS) รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ (ARL) และตังอยู
้ ่ใกล้ กบั อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ ซึ่งเป็ น
ศูนย์ รวมระบบขนส่งมวลชนทางบกที่ใหญ่ แห่งหนึ่งของกรุ งเทพมหานคร อาคาร ซี .พี. ทาวเวอร์ 3
(พญาไท) มีลกั ษณะเป็ นอาคารสูง 15 ชัน้ และชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ แบ่งส่วนการใช้ ประโยชน์เป็ น อาคาร A
จานวน 15 ชัน้ พร้ อมด้ วยชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ อาคาร B จานวน 7 ชัน้ และอาคาร C จานวน 5 ชัน้ อาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตังอยู
้ บ่ นที่ดินขนาด 4 ไร่ แบ่งเป็ นพื ้นที่เช่าสานักงาน พื ้นที่ค้าปลีก และลาน
จอดรถ มีพื ้นที่รวม (Gross Floor Area) 29,656 ตารางเมตร โดยเป็ นพื ้นที่เช่า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2556 15,225.96 ตารางเมตร
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ประกอบด้ วยพื ้นที่สานักงานให้ เช่า พื ้นที่ค้าปลีก และพื ้นที่สว่ นกลาง
พร้ อมด้ ว ยระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารที่ ได้ รับ การวาง
ออกแบบตามมาตรฐานสากล โดยอาคารดังกล่าวครบครั นไปด้ วยร้ านค้ าและบริ การต่าง ๆ ได้ แก่
สถาบันการเงิน ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันกวดวิชาที่เป็ นจุดเด่นของอาคาร
ซึง่ ทาให้ มีผ้ ใู ช้ บริ การหลากหลายไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา และผู้ปกครอง ทาให้ มีลกู ค้ าหมุนเวียน
ตลอดทุกวัน
ทังนี
้ ้ ในส่วนของพื ้นที่บางส่วนของอาคารในบริ เวณชัน้ 2 ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) นันเป็
้ น
ทางเชื่อม (Skywalk) ระหว่างตัวอาคารเข้ ากับสถานีรถไฟฟ้ าพญาไทโดยตรง ซึ่งกองทุนรวมมีสิทธิใช้
ทางเชื่อมตังแต่
้ วนั ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ซึ่งจะเหลือกาหนด
ระยะเวลาในการใช้ ทางเชื่อมประมาณ 16 ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะเข้ า
เจรจากับบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ กรุ งเทพมหานคร หรื อ หน่วยงาน
ราชการหรื อบริ ษัทอื่นใดผู้มีอานาจเพื่อเข้ าทาสัญญาต่อเชื่ อมพื น้ ที่ฉบับใหม่ต่อไปจนครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับสิท ธิ ในการใช้ ทางเชื่ อมดั งกล่าว กองทุน รวมจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาทางเชื่อม เช่น ค่าทาความสะอาดทางเชื่อม และค่าดูแลรักษา
ความปลอดภัย โดยกองทุนรวมจะดาเนินการทาประกันสาหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks
Insurance) เพื่อให้ ครอบคลุมถึงทางเชื่อมดังกล่าวภายหลังจากที่มีก ารโอนสิทธิการเช่าให้ กบั กองทุน
รวมแล้ ว
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รายละเอียดเจ้ าของกรรมสิทธิ์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร :
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
:

บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)

ที่ดิน
ลาดับ
ที่
1
2

โฉนดที่ดิน
เลขที่

เลขที่
ดิน

หน้ า
สารวจ

9355
90
9356
136
รวมทัง้ 2 แปลง

2372
2373

เนือ้ ที่ดนิ ตาม
เอกสารสิทธิ์(1)
ไร่
งาน
วา
2
1
16
1
2
84
4
0
0

เนือ้ ที่ดนิ ตามสิทธิการ
เช่ า(2)
ไร่
งาน
วา
2
1
16
1
2
84
4
0
0

หมายเหตุ: 1. ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ระบุตามหน้ าเอกสารสิทธิ
2. เนื ้อที่ดินตามสิทธิการเช่าที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
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ภาพแสดงตาแหน่งทีต่ งอาคาร
ั้
ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

ผังระวางที่ดิน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
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ที่ดินของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ลักษณะการลงทุนในที่ดินของกองทุนรวม
เนื ้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์

ลงทุนในสิทธิการเช่า
4-0-0 ไร่
4-0-0 ไร่
ถนนพญาไท และถนนศรี อยุธยา

เนื ้อที่ดินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ทางเข้ า-ออกติดกับ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม
ที่ตงั ้

ลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารตัง้ อยู่เ ลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่ง พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อาคาร A จานวน 15 ชัน้ และ ชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้
อาคาร B จานวน 7 ชัน้
อาคาร C จานวน 5 ชัน้
อาคารสานักงาน / ร้ านค้ า
ประมาณ 34 ปี เริ่ มเปิ ดใช้ งานตังแต่
้ ปี 2522
ปรับปรุงอาคาร ปี 2554

ลักษณะอาคาร

การใช้ ประโยชน์
อายุของอาคาร
พืน้ ที่แบ่ งตามการใช้ สอย
พืน้ ที่อาคาร
อาคาร B ชัน้ 1 – 7
อาคาร A ชัน้ 1, M, 2
อาคาร B ชัน้ 1 – 4
อาคาร C ชัน้ 1 – 5
อาคาร A ชัน้ 3 – 14
พืน้ ที่แบ่ งตามสัดส่ วนของพืน้ ที่ใช้ สอย
พืน้ ที่
1. พื ้นที่สานักงานให้ เช่า
2. พื ้นที่สานักงานและร้ านค้ า
3. พื ้นที่ติดตัง้ Kiosk
4. พื ้นที่ติดตังเสาอากาศและระบบเครื
้
อข่าย
5. พื ้นที่เก็บของ
6. อุปกรณ์ธนาคาร (ATM)
รวมพืน้ ที่ให้ เช่ าทัง้ หมด
7. พื ้นที่จอดรถ (จอดรถได้ 320 คัน) (3)
8. พื ้นที่สว่ นกลาง
รวมพืน้ ที่ใช้ สอย
พื ้นที่นอกอาคาร

การใช้ สอย
พื ้นที่จอดรถ
พื ้นที่สานักงานและร้ านค้ า
พื ้นที่สานักงานและร้ านค้ า
พืน้ ที่ (ตร.ม.)
9,162.53
5,698.27
79.00
124.31
155.85
6.00
15,225.96
9,630.00
4,800.04
29,656.00
2,621.00

ร้ อยละของพืน้ ที่ใช้ สอย
30.90
19.21
0.27
0.42
0.53
0.02
51.34
32.47
16.18
100.00
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ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภยั

จานวน 3 ชุด แบบ Central Water Chiller
ตู้ดบั เพลิง, Fire Pump, Jockey Pump, ถังดับเพลิง, สปริ งเกอร์ , ระบบ Fire
Alarm
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
ระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด, ชุด SCBA
ระบบโทรศัพท์
ระบบ PABX จานวน 400 คูส่ าย
ลิฟท์โดยสาร
8 ชุด ประกอบด้ วย
อาคาร A จานวน 5 ชุด
อาคาร B จานวน 1 ชุด
อาคาร C จานวน 2 ชุด
บันไดเลือ่ น
4 ชุด
ระบบไฟฟ้ าและน ้าประปา
มิเตอร์ ไฟฟ้ า 1 ชุด และมิเตอร์ น ้าประปา 1 ชุด
ผลการดาเนินงานสาหรับรอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555
ม.ค. - พ.ค.
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี พ.ศ. 2556
38 ราย
45 ราย
52 ราย
64 ราย
จานวนผู้เช่าพื ้นทีข่ องอาคาร
38 สัญญา
48 สัญญา
59 สัญญา
67 สัญญา
รายได้ จากการให้ เช่าพื ้นที่
28
54
84
39
(1)
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ
8
14
20
10
(2)
รายได้ รวม
36
68
104
49
กาไรจากการดาเนินงาน
13
37
65
31
ที่มา:
ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ: 1) รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ๆ ประกอบด้ วยรายได้ จากค่าจอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการแอร์ นอกเวลา ค่าบริ การ
พื ้นที่อื่น อาทิ พื ้นที่วางอุปกรณ์ธนาคารและสื่อสาร ค่าเช่าพื ้นที่ห้องเก็บของ และค่าบริการอื่น ๆ
2) รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ จากค่าเช่า ค่าบริการพื ้นที่ และรายได้ จากการดาเนินงานอื่นๆ ตามข้ อ 1
3) ที่จอดรถของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีจานวนเพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด
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การประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ราคาประเมิน (ล้ านบาท)

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
912 ล้ านบาท
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
849 ล้ านบาท
หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการประเมินค่า
วิธีรายได้ (Income Approach)
ราคาทีก่ องทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ไม่เกิน 853.90 ล้ านบาท
วันที่ประเมินค่า
บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด: วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด: วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
บริ ษั ท จัด การได้ สรุ ป ความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การต่อ สมมติ ฐ านการประเมิ น ค่า ของผู้ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก
อัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลีย่
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3
(พญาไท)
ปี
2553
2554
2555
2556 *

อัตราการเช่ าพืน้ ที่
(ร้ อยละ)
สานักงาน
พลาซ่ า
รวม
53.25
46.36
50.41
83.27
81.39
82.56
100.00
97.11
98.89
100.00
100.00
100.00

อัตราค่ าเช่ าเฉลี่ย
(บาท / ตร.ม. / เดือน)
สานักงาน
พลาซ่ า
283.84
454.76
351.33
397.89
408.44
526.19
446.95
578.61

รวม
348.63
368.67
452.82
497.43

* ข้ อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556
ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกาหนด
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่าใน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ปี ที่สัญญาเช่ าครบกาหนด
จานวนสัญญาเช่ า
สัดส่ วนรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่จะครบกาหนด (สัญญา) ของสัญญาเช่ าที่ครบกาหนด* (ร้ อยละ)
2556
26
52.57
2557
25
27.25
2558
12
17.53
2559
4
2.65
* คานวณจากรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการเดือนพฤษภาคม 2556
ที่มา:

ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ข้ อมูลผู้เช่า
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีผ้ เู ช่าจานวน 64 ราย โดยผู้เช่า 10 อันดับแรกของ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) คิดเป็ นร้ อยละ 80.20 ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมด
้
รายละเอียดของผู้เช่า 10 อันดับ
แรกมีดงั นี ้

ผู้เช่ า
1. สนง.ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
2. บมจ.พฤกษาเรี ยลเอสเตท
3. นายนพดล เหล่าดี
4. นายมนตรี นิรมิตศิริพงศ์
5. บมจ.ธนาคารทหารไทย
6. นายอานาจ มุจนานนท์
7. รร.กวดวิชาดังใจ สาขา ซี.พี.ทาว
เวอร์ 3
8. บมจ.ซีพีออลล์
9. นายธนพงษ์ กรี ธาดารงเดช
10. บจ.เฮ้ าส์ ออฟ กริ ฟฟิ น

ประเภทพืน้ ที่

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)

สานักงาน

2,358.00

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
พืน้ ที่เช่ ารวมที่กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเพิ่มเติม (ร้ อยละ)
15.45

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน /
พลาซ่า
สานักงาน
สานักงาน

1,529.00
1,511.00
1,412.00
1,142.05

10.02
9.90
9.25
7.48

1,137.56
1,057.00

7.45
6.92

สานักงาน /
พลาซ่า
สานักงาน
สานักงาน

965.00

6.32

772.00
360.00

5.06
2.35

ที่มา: ข้ อมูลจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ทังนี
้ ้ ผู้เช่าสิบอันดับแรกของอาคารนี ้ ไม่เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน ของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็ นเจ้ าของอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 3 (พญาไท)
ประเภทของผู้เช่าและเทียบเป็ นสัดส่วนของพื ้นที่เช่า
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทของผู้เช่าและเทียบเป็ นสัดส่วนของ
พื ้นที่เช่า
พืน้ ที่เช่ า
สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ า
ประเภทผู้เช่ า
(ตร.ม.)
(ร้ อยละ)
ผู้เช่าหลัก
10,198.60
66.98
ผู้เช่ารายย่อย
4,662.20
30.62
ผู้เช่าประเภทอื่น ๆ
365.16
2.40
รวม
15,225.96
100.00
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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หมายเหตุ: ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) คือ ผู้เช่าพื ้นที่ขนาดตังแต่
้ 1,000 ตารางเมตร ขึ ้นไป
ผู้เช่าทัว่ ไป (General Tenants) คือ ผู้เช่าพื ้นที่ขนาดต่ากว่า 1,000 ตารางเมตร
ผู้เช่าประเภทอื่น ๆ เช่น ตู้ ATM, Kiosk และ Storage เป็ นต้ น
ที่มา:
ข้ อมูลจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่า
ตารางต่อไปนี ้แสดงข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผู้เช่าและเทียบเป็ น
สัดส่วนของพื ้นที่เช่า
ประเภทธุรกิจ
1.ทรัพยากร
2.ธุรกิจการเงิน
3.อสังหาริ มทรัพย์ก่อสร้ าง
4.สินค้ าอุตสาหกรรม
5.เทคโนโลยี
6.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
7.บริ การ
8.สินค้ าอุปโภคบริ โภค
9.หน่วยงานราชการ
10.สือ่ สาร
11.อื่นๆ
รวม
ที่มา:

จานวนสัญญา
เช่ า
1
9
1
42
6
1
7
67

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
102.50
1,468.05
1,529.00
8,097.63
1,335.00
2,358.00
192.31
143.47
15,225.96

สัดส่ วนของพืน้ ที่เช่ า
(ร้ อยละ)
0.67
9.64
10.04
53.18
8.77
15.49
1.26
0.94
100.00

ข้ อมูลจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

จุดเด่นของอาคาร
1.

ทรัพย์ สินตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ใกล้ แหล่ งการค้ าและธุรกิจมีระบบขนส่ งมวลชนผ่ านอาคาร
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตังอยู
้ ่บนถนนพญาไท ใกล้ อนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็ นศูนย์ รวม
ระบบขนส่งมวลชน และแหล่ง การค้ า ที่สาคัญที่ สุด แห่ง หนึ่ง ของกรุ งเทพมหานคร ท าให้ อ าคารมี
ศักยภาพดึงดูดผู้เช่าให้ มาเช่าพื ้นที่ทงในส่
ั ้ วนอาคารสานักงานและพื ้นที่ค้าปลีก
นอกจากนี ้ อาคารยังอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า (BTS) สถานีพญาไท และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตลิงค์ (ARL)
สถานีพญาไท และมีทางเดิน (Skywalk) 2 จุด เชื่อมตัวอาคารเข้ ากับสถานีรถไฟฟ้ า (BTS) โดยตรง
เป็ นการอานวยความสะดวกต่อผู้เช่าและผู้มาติดต่อใช้ บริ การในอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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2.

ทรั พย์ สินมีผ้ ูเช่ าที่ม่ ันคงและมีโอกาสการเจริ ญเติบโตของรายรั บในอนาคตอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยมีผ้ เู ช่ าหลักคือ ผู้ให้ บริการด้ านการศึกษา หน่ วยงานราชการ และสถาบันการเงิน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีกลุม่ ผู้เช่าหลัก ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การด้ านการศึกษา อาทิเช่น สถาบัน
กวดวิชา เสริ มทักษะต่าง ๆ โดยกลุม่ ผู้เช่าดังกล่าวมีสดั ส่วนการเช่าพื ้นที่สงู ถึง 7,196.63 ตารางเมตร
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 47.27 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
นอกจากนี ้ ผู้เช่าพื ้นที่ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญา
ไท) ยังรวมถึงหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินที่มีความมัน่ คง ทาให้ ทรัพย์สนิ มีโอกาสเจริ ญเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

3.

ผลการดาเนินงานที่ดีอย่ างต่ อเนื่องตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริการ
ตังแต่
้ ซี.พี.แลนด์ ได้ เข้ าซื ้ออาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)ในปี 2552 พร้ อมทาการปรับปรุ งอาคาร
ครัง้ ใหญ่ และพร้ อมเปิ ดดาเนินการในปี 2554 ภายหลังจากการปรับปรุ งอาคารแล้ วเสร็ จ อาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีอตั ราการเช่าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2556 มีอตั ราการ
เช่าเต็มร้ อยละ 100 ทังในส่
้ วนอาคารสานักงานและส่วนพื ้นที่ค้าปลีก นอกจากนี ้อัตราค่าเช่าพื ้นที่ยงั
ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ เปิ ดให้ บริ การและได้ ก่อสร้ างทางเชื่อม Skywalk แล้ วเสร็ จ ซึ่งเป็ น
การอานวยความสะดวกต่อผู้เช่าและผู้มาติดต่อ โดยพื ้นที่ส่วนสานักงานมีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ ้นจาก
283.84 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี 2553 เป็ น 446.95 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 57.47 ในเดือนพฤษภาคมปี 2556 เช่นเดียวกันกับส่วนพื ้นที่ค้าปลีกที่มีอตั ราค่าเช่าพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
จาก 454.76 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี 2553 เป็ น 578.61 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ณ
ปั จจุบนั หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 27.23

การประกันภัย
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซี.พี.แลนด์ ในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ได้ จดั ให้ มีการทาประกันภัย ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก.

ประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งภัยทุกประเภท (All Risks Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย
วงเงินประกันภัย
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)

1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557
523,000,000 บาท
1. Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd. 60 %
2. ACE INA Overseas Insurance Company Limited 40 %

ที่มา : ข้ อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-1104-MP-001641
หมายเหตุ : กองทุนรวมจะดาเนินการทาประกันสาหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance) เพื่อให้ ครอบคลุม
ถึงทางเชื่อมดังกล่าวภายหลังจากที่มีการโอนสิทธิการเช่าให้ กบั กองทุนรวมแล้ ว

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ข.

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557
วงเงินประกันภัย
200,000,000 บาท
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)
1. Allianz C.P. General Insurance Public Co.,Ltd. 60 %
2. ACE INA Overseas Insurance Company Limited 40 %
ที่มา : ข้ อมูลจากกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-1104-MP-001641

ค.

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
ระยะเวลาการประกันภัย 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557
วงเงินประกันภัย
วงเงินกรมธรรม์ฉบับที่ 1. 40,000,000 บาท
วงเงินกรมธรรม์ที่ฉบับ 2. 75,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
บริ ษัทประกันภัย (ร่วม)
Allianz C.P. General Insurance Public Co., Ltd.
ที่มา : ข้ อมูลจาก 1. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-4201-MP-000837
2. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 13-001-4205-MP-000651
หมายเหตุ: วงเงินประกันภัยรวมในส่วนของทางเชื่อม Skywalk จากตัวอาคารไปยังสถานีรถไฟฟ้าพญาไท

แผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ระหว่างปี 2556 - 2559
ชื่อโครงการ
โครงการจัดทากันซึมพื ้นดาดฟ้ าชัน้ 15
อาคาร A

แผนงาน
ปี 2556
(ไตรมาสที่ 3 - 4)

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
เพิ่มความมัน่ ใจให้ ผ้ ใู ช้ บริ การและเป็ นการลด
ความเสีย่ ง ในการรั่วซึมและเสริ มภาพลักษณ์
อาคาร
โครงการปรั บปรุ งงานระบบวิศวกรรม ปี 2556 – ปี 2557 เพื่อปรับปรุงงานระบบต่าง ๆ
(รายละเอียดตามข้ อ 1-2)
(ไตรมาส 1-2)
โครงการติดตัง้ Bulletin Boards ชัน้ 1
ปี 2557
ลูกค้ าทราบข้ อมูลข่าวสารที่ทางอาคารได้ ติด
อาคาร A-B และ C
ประกาศ
โครงการเปลี่ ย นผนั ง กระจกชั น้ 5 ปี 2557 – 2558 ปรั บ ปรุ งสภาพกระจกให้ ทั น สมั ย สร้ าง
อาคาร A
ภาพลักษณ์ที่ดี
ที่มา : จากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) (ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์)ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) แล้ ว กองทุนรวมมีแผนที่จะปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ซึง่ นอกเหนือไปจาก
งบประมาณค่าใช้ จ่ายเพื่อการปรับปรุ งประจาปี ของกองทุนแล้ ว กองทุนรวมจะใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ นี ้ จานวนประมาณ 6.9 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการปรับปรุ ง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้
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1.

ปรับปรุ งงานระบบวิศวกรรม ได้ แก่ ติดตังลิ
้ ฟท์โดยสารภายในอาคาร A ปรับปรุ งระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร C และปรับปรุงระบบหล่อน ้าเย็น

2.

ติดตังไฟส่
้ องประดับอาคาร ระบบไฟกระพริ บบอกระยะบนอาคาร ชุดม่านอากาศ เครื่ องปรับอากาศ
ภายในห้ องเครื่ อง และเครื่ องดักจับแมลง

3.

ติดตัง้ Bulletin และ Directory Board สาหรับทุกอาคารเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่าและผู้ที่มา
ติดต่อ

4.

ติดตังระบบน
้
้าหล่อเย็นจานวน 3 ตัว

การปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดังกล่าวนี ้ กองทุนรวมจะใช้ ระยะเวลาในการปรับปรุ งประมาณ 6
เดือน โดยเริ่ มตังแต่
้ มกราคม 2557 ถึง มิถนุ ายน 2557 โดยสามารถแบ่งรายละเอียดค่าใช้ จ่ายประเภทต่าง ๆ ได้
ดังนี ้
รายการลงทุน

เงินลงทุน (ล้ าน
บาท)

ค่าก่อสร้ าง
ค่าออกแบบและที่ปรึกษา
เงินสารองการก่อสร้ าง
รวม

5.4
0.1
0.9
6.4

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
ร้ อยละ 7
(ล้ านบาท)
0.4
0.0
0.1
0.5

เงินลงทุน
รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
(ล้ านบาท)
5.8
0.1
1.0
6.9

สาหรับแผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) นี ้ ได้ มีการตระหนักถึงผลกระทบกับผู้ประกอบการซึ่ง
เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ โดยจะมุ่งเน้ นให้ การปรับปรุ งพื ้นที่ดงั กล่าวมีผลกระทบกับผู้เช่าน้ อยที่สดุ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
แผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) แล้ ว บริ ษัทจัดการเห็นว่างานปรับปรุงจะดาเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางคืน และมิได้ มีการรบกวนผู้เช่าพื ้นที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การปรับปรุ งทรัพย์สินอาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้เช่าบางราย ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดเตรี ยมตารางกาหนดวันและเวลาที่ชัดเจนในการ
ปรับปรุ งพื ้นที่และประกาศให้ แก่ผ้ ูเช่าอาจที่ได้ รับผลกระทบเป็ นการทัว่ กัน ดังนัน้ การปรับปรุ งดังกล่าวจึงไม่
กระทบต่อผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และไม่กระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวม
ในช่วงระยะเวลาที่ดาเนินงานปรับปรุงดังกล่าว
ในส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายการปรับปรุ ง อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) จะผ่านการตรวจรับมอบงานตาม
ขันตอน
้
และกองทุนรวมจะชาระเงินให้ กบั ผู้รับเหมาตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ จะเป็ นไป
ตามรายละเอียดของงานก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามตาราง
ข้ างต้ น
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4.2

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที่กองทุ นรวมจะเข้ าลงทุ นและกลยุทธ์ ในการบริ หาร
จัดการทรัพย์ สิน
4.2.1

การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการมีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยนาพื ้นที่เช่าทังส่
้ วนอาคารสานักงานและศูนย์การค้ าภายในอาคาร
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1, 2 และ 3 ออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยภายหลังจากวันที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะดาเนินการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสัญญาคล้ ายคลึงกันสาหรับผู้
เช่าช่วงทุกราย อาทิ การกาหนดระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การ ซึ่งส่วนใหญ่มีกาหนด
ระยะเวลา 3 ปี การกาหนดให้ ผ้ เู ช่าช่วงวางเงินมัดจาและผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผ้ เู ช่าช่วงผิดสัญญา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนมีจานวนของผู้เช่า
รายย่อยรวม 673 ราย หรื อ 824 สัญญา แยกตามอาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้
ดังนี ้ 1) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จานวน 121 ราย หรื อ 138 สัญญา 2) อาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) จานวน 488 ราย หรื อ 619 สัญญา และ 3) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
3 (พญาไท) จานวน 64 ราย หรื อ 67 สัญญา
ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะแต่งตังให้
้ ซี .พี.แลนด์ มี
สิทธิ ในการบริ หารจัดการทรั พ ย์ สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ่ งมีเงื่ อนไขตามที่กาหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง

แผนภาพการนาทรัพย์ สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรกออกหาประโยชน์
ผู้ถอื หน่ วย
ถือหน่ วยลงทุนออกและ
ลงทุน

บริษัท
จัดการ

ค่ าธรรมเนียม
การจัดการ
บริหารจัดการ

ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

เสนอขาย
รายได้ จาก
หน่ วยลงทุน อสังหาริมทรั พย์

กองทุนรวม

การกระทา
การแทนผู้ถือ
หน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์

ถือครองสิทธิการ
เช่ าที่ดินและอาคาร
ภายใต้ สัญญาเช่ า
ระยะยาว

บริหารทรั พย์ สิน
ค่ าธรรมเนียม
การบริหารทรั พย์ สิน

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์
1, 2 และ 3

รายได้ จาก
อสังหาริมทรั พย์

สัญญาเช่ าและ
สัญญาบริการ

ผู้เช่ า

บริหาร
อสังหาริมทรั พย์

บมจ. ซี.พี.แลนด์
(ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ )
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4.2.2

กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์ สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ หลักที่จะให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากเงินปั นผล
อย่างสม่าเสมอในระยะยาว โดยมุง่ เน้ นการเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
และการพัฒนาผลการดาเนินการของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกล
ยุทธ์การบริ หารทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ดังนี ้

กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการผลการดาเนินการทรัพย์ สิน
บริ ษั ท จั ด การมี น โยบายที่ จ ะร่ ว มมื อ กับ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นการพัฒ นาแผนงานในการ
ดาเนินการ เพื่อให้ แผนการดาเนินงานมีความเหมาะสมกับการใช้ งานได้ จริ งมากที่สดุ โดยเนื ้อหาใน
แผนการดาเนินงานนี ้จะรวมไปถึงนโยบายราคาค่าเช่าในส่วนต่างๆ ของทรัพย์สิน โดยเที ยบเคียงกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการจัดทางบประมาณประจาปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
ติดตามและควบคุมผลการดาเนินงานของทรัพย์สินในแต่ละปี เพื่อให้ ผลประกอบการของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุนเป็ นไปตามงบประมาณที่ได้ ตงไว้
ั ้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนมีผล
การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย บริ ษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และพัฒนาแผนงาน
ร่วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิด เพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานต่อไป
การบริหารจัดการนโยบายค่ าเช่ าและกลยุทธ์ การตลาด
กองทุนรวมมีนโยบายที่จะรักษาระดับผลตอบแทนของกองทุนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกองทุน
รวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะร่ วมกันควบคุมดูแลอัตราค่าเช่าให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมี
ความสอดคล้ องกับสถานการณ์ทางตลาด นอกจากนี ้ กองทุนรวมยังพิจารณาถึงการพัฒนาพื ้นที่เช่ า
อย่างสม่าเสมอ และการดาเนินกิจกรรมการตลาดในรู ปแบบที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ กบั
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของกองทุน และการให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ดงั กล่าวจะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุ น และมีสว่ น
ช่วยสนับสนุนให้ กองทุนสามารถดารงผลการดาเนินการให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็ นไปตามวิธี
ปฏิบตั ิที่ดาเนินการอยูแ่ ล้ วก่อนที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการโดยการควบคุ มค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงาน และร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ในการวางแผนค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามความ
เหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ บริ การ เพื่อเพิ่มผลการดาเนินการของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุน
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การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้ อย่ างต่ อเนื่อง
บริ ษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิด เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง
-

การตรวจสอบและประเมินกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของทรัพย์สิน โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทาง
การตลาด ระดับการบริ การ และกาหนดราคาค่าเช่า ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า

-

การเพิ่มอัตราการเช่าพื ้นที่ ด้ วยการบริ หารช่องทางการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและ
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย

-

การดูแลรักษาพื ้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน เช่น การปรั บปรุ งพื ้นที่สาธารณะ
และพื ้นที่สว่ นกลาง รวมถึงการปรับปรุงพื ้นที่เฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน

-

การจัดให้ มีแผนการดูแลรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สนิ และการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของทรัพย์สิน
อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาศักยภาพและความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของสินทรัพย์

4.3

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาการเข้ าลงทุนของกองทุนรวม
ก)

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาเช่ าที่ดินและอาคาร
ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้ให้ เช่า ตกลงจะให้ กองทุนรวม ในฐานะผู้เช่า เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดยจะมีการทาสัญญาเช่าที่ดินและอาคารแยกในแต่ละโครงการ
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่ดินและอาคารแต่ละฉบับจะมีข้อตกลงเหมือนกัน เว้ นแต่จะระบุไว้
เป็ นการเฉพาะสาหรับโครงการนันๆ
้

คู่สัญญา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (“ผู้เช่ า” หรื อ “กองทุน
รวม”)

บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้ เช่ า”)
1. ทรัพย์ที่เช่าประกอบด้ วย
ทรัพย์ ท่ ีเช่ า ทรัพย์ สินที่ซอื ้
- ที่ดิน และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 557 และ
(แยกสัญญาเช่ าละหนึ่งอาคาร)
2587 โดยเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน จานวน 29 ชัน้
และมีชนใต้
ั ้ ดิน 1 ชัน้ โดยมีขนาดพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 91,664 ตาราง
เมตร และส่วนควบ งานระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ อง และ
จ าเป็ นต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นอาคารซี . พี . ทาวเวอร์ 1 ทัง้ นี ้ ตามสภาพ
ปั จจุบนั และปราศจากภาระติดพันใดๆ
-

ที่ดิน และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) บางส่วน (ยกเว้ นชัน้ 10
และชัน้ 29) ตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 13243, 3106, 3107, 3108, 3109,
3110, 3112, 3114, 3116 และ 3117 โดยเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ น
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สานักงาน ศูนย์การค้ า และที่จอดรถ จานวน 30 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้
จานวน 1 หลัง อาคาร 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง โดยมีขนาดพื ้นที่อาคารรวม
ประมาณ 194,655.35 ตารางเมตร และส่วนควบ งานระบบสาธารณูปโภค
และทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ในอาคาร ซี .พี.ทาว
เวอร์ 2 ทังนี
้ ้ ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจากภาระติดพันใดๆ
-

เงื่อนไขบังคับก่ อน

ที่ดิน และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตังอยู
้ ่บนโฉนดเลขที่ 9355
และ 9356 โดยเป็ นอาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน และที่จอด
รถ 15 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ แบ่งส่วนการใช้ ประโยชน์ เ ป็ น อาคาร A
จานวน 15 ชัน้ พร้ อมด้ วยชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ อาคาร B จานวน 7 ชัน้ และ
อาคาร C จานวน 5 ชัน้ โดยมีขนาดพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 29,656
ตารางเมตร และส่วนควบ และงานระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ทังนี
้ ้ ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ

2. ทรัพย์สินที่ซื ้อประกอบด้ วยเครื่ องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องและ
จาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ในอาคารที่เช่า ทังนี
้ ้ ตามสภาพปั จจุบนั และปราศจาก
ภาระติดพันใดๆ
1. การเช่ า ทรั พ ย์ ที่ เ ช่ า และการซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิ น ที่ ซื อ้ จะมี ผ ลต่ อ เมื่ อ เงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี ้สาเร็ จแล้ ว เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะยกเว้ นการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว
(1) สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างผู้ให้ เช่า (ในฐานะผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์) และผู้เช่า (ในฐานะผู้เช่า) ได้ รับการลงนามโดยคู่สญ
ั ญา
ทังสองฝ่
้
ายแล้ ว
(2) ผู้เช่าพื ้นที่ในอาคาร (ตามที่นิยามข้ างล่าง) ยินยอมการโอนสิทธิและหน้ าที่
ของผู้ให้ เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ (ตามที่นิยาม
ข้ างล่าง) มีอยู่ก่อนวันเข้ าทาสัญญานี ้ และให้ ผ้ ูเช่าเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริ การแทนผู้ให้ เช่า เป็ นจานวนอย่างน้ อยร้ อยละ 70
ของพื ้นที่ให้ เช่าทังหมดของอาคารที
้
่เช่า
ทัง้ นี ้ “สัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริ ก าร” ที่ก ล่า วในข้ อ นี ้ หมายความถึ ง
สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ ภายในอาคารที่ เ ช่ า และสัญ ญาบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อาคารที่เช่า ระหว่างผู้ให้ เช่ากับผู้เช่าพืน้ ที่ภายในอาคารที่เช่าที่ (“ผู้เช่ า
พืน้ ที่ในอาคาร”)
2. คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการดาเนินการให้
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เงื่อนไขตามข้ อ 1 เป็ นผลสาเร็ จก่อนหรื อภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ระยะเวลาการเช่ า

30 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนการเช่าที่สานักงานที่ดิน

สิทธิ ของกองทุนรวมภายหลัง ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าประสงค์จะต่ออายุการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงจะแจ้ งเงื่อนไขและราคาใน
ั ญาฉบับนี ้ออกไปให้ กองทุนรวมพิจารณาภายใน 12 เดือนก่อนวัน
ครบกาหนดระยะเวลาการเช่ า การต่ออายุสญ
ครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ค่ าตอบแทน

1. ค่าเช่าตลอดอายุการเช่า รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวนไม่เกิน 9,566,050,000 บาท
(เก้ าพันห้ าร้ อยหกสิบหกล้ านห้ าหมื่นบาท) โดยกองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่า
ทรัพย์สนิ ทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันจดทะเบียนการเช่า
2. คูส่ ญ
ั ญาตกลงซื ้อขายทรัพย์สนิ ที่ซื ้อในราคาไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้ าน
บาท)โดยกองทุนรวมจะชาระราคาซื ้อขายดังกล่าวทังจ
้ านวนในวันจดทะเบียน
การเช่า
3. คู่สญ
ั ญาตกลงค่าตอบแทนในสิทธิ การใช้ เครื่ องหมายการค้ า และเครื่ องหมาย
บริ การเป็ นจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาท) ในวันที่ลงนามในสัญญา
ฉบับนี ้

สิทธิและหน้ าที่ของผู้ให้ เช่ า

1. ในกรณีที่ทรัพย์ที่เช่ามีการนาไปจัดหาผลประโยชน์ใด ๆ อยู่ในวันที่ค่สู ญ
ั ญาเข้ า
ทาสัญญาฉบับนี ้ ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ามีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ จากหรื อเกี่ยวข้ องกับ
ทรัพย์ที่เช่าที่เกิดขึ ้นก่อนเวลา 24.00 น.ของวันก่อนวันจดทะเบียนการเช่า
ให้ กองทุนรวมมีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ จากหรื อเกี่ยวข้ องกับทรัพย์ที่เช่าที่
เกิดขึ ้นนับจากเวลา 24.00 น.ของวันก่อนวันจดทะเบียนการเช่า
2. ผู้ ให้ เช่ า จะแจ้ งให้ กองทุ น รวมทราบและส่ ง มอบค่ า เช่ า ค่ า บริ การ ค่ า
สาธารณูปโภค เงินประกัน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิของกองทุนรวม
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ข้ างต้ นในส่วนที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ลว่ งหน้ าอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่เช่า รวมถึงเงินประกันต่างๆ ที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ อนั เกี่ยวกับทรัพย์ที่เช่า (ถ้ า
มี) ให้ แก่กองทุนรวมภายในวันทาการที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับ
เงินดังกล่าว และจะส่งมอบต้ นฉบับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ใน
อาคารยินยอมการโอนสิทธิและหน้ าที่ของผู้ให้ เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
และสัญญาบริ การ และให้ ผ้ ูเช่าเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การแทนผู้ให้ เช่า และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ูเช่าภายใน 5 วันทาการ
นับจากวันที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ในอาคารให้ ความยินยอมดังกล่าว
3. ผู้ ให้ เช่ า จะไม่ จ าหน่ า ย จ่ า ย หรื อโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์ ที่ เ ช่ า ให้ แก่
บุคคลภายนอก และตกลงไม่ก่อภาระผูกพันหรื อก่อสิทธิอื่นใดในทรัพย์ที่เช่า เว้ น
แต่บคุ คลภายนอกผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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กับกองทุนรวมเพื่อยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและหน้ าที่ต่างๆ
ของผู้ให้ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
4. ผู้ให้ เช่าตกลงไม่นาทรัพย์ที่เช่าออกไปให้ เช่าช่วง จัดหาประโยชน์ โอนสิทธิ ใช้
เป็ นหลักประกัน ก่อภาระผูกพัน หรื อดาเนินการด้ วยประการใดๆ ที่อาจส่งผล
เป็ นการขัดขวางการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าของกองทุนรวมตลอดระยะเวลา
การเช่า
5. ผู้ให้ เช่าตกลงจะไม่ดดั แปลงหรื อก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์ที่เช่า
เว้ นแต่กองทุนรวมจะให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
6. ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะไม่ ก ระท าการหรื อ งดเว้ น กระท าการใด ๆ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ ผ้ ูเ ช่ า ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าได้ ตามวัตถุประสงค์แห่งการเข้ าทาสัญญา
เช่าฉบับนี ้
7. ผู้ใ ห้ เ ช่า ตกลงบอกกล่า วให้ ผ้ ูเ ช่า ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรทันที ที่ ทราบถึ ง
เหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของผู้ให้
เช่าอย่างมีนยั สาคัญ และ/หรื อมีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตา่ งๆ ของผู้ให้ เช่าตามสัญญานี ้
8. ในกรณีของอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เพื่อให้ กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จาก
พื ้นที่ที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ นาไปให้ เช่าระยะยาวแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ ก่อนวันที่คู่สญ
ั ญาเข้ าทา
สัญญาฉบับนี ้ คิดเป็ นพื ้นที่รวม 1,397.40 ตารางเมตร โดยผู้ให้ เช่าได้ รับชาระค่า
เช่าล่วงหน้ าจากผู้เช่าพื ้นที่แล้ ว ผู้ให้ เช่าตกลงว่า นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
หรื อวันจดทะเบียนการเช่า (แล้ วแต่วนั ใดจะเกิดขึ ้นหลัง ) จนถึงวันที่กองทุนรวม
จะเข้ าทาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวฉบับใหม่กับผู้เช่าพื ้นที่
แล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ให้ เช่าตกลงที่จะชาระเงิ น
สาหรับพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวให้ แก่กองทุนรวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 30,337,200
บาท หรื อเดือนละ 2,528,100 บาท โดยจะชาระเป็ นรายเดือน ภายในวันทาการ
ที่ 5 ของทุกเดือน ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าจะจัดให้
มี ห นัง สื อ ค า้ ประกัน จ านวน 12 ฉบับ ที่ อ อกโดยธนาคารให้ กั บ ผู้ เช่ า เพื่ อ
รับประกันการชาระเงินสาหรับพื ้นที่ให้ เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าฉบับนี ้ เป็ น
จานวน 2,528,100 บาทต่อ ฉบับ ในช่ว งระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
9. ในกรณีของอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) กองทุนรวม และผู้ให้ เช่า (ใน
ฐานะเจ้ าของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ตกลงว่ากองทุนรวมจะไม่คิดค่าใช้ จ่าย
กับผู้ให้ เช่าหรื อบุคคลใดๆ ที่เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ในกรณีที่ลกู ค้ าของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียวจอด
รถยนต์ในอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) เว้ นแต่จะเกินกว่าจานวนที่ตก
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ลงกันไว้ ใ นแต่ละเดื อนซึ่ง ทางโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคี ยวจะเป็ นผู้ช าระค่าใช้
สถานที่จอดรถให้ แก่ทางกองทุนรวม ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา
10. ในกรณีของอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เมื่อได้ มีการจดทะเบียนการเช่า
แล้ ว และเมื่อกองทุนรวมได้ ชาระค่าตอบแทน ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าแล้ ว กองทุนรวมตก
ลงรั บโอน และผู้ให้ เช่าตกลง และจะดาเนินการให้ บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน) ยิน ยอมการโอนสิท ธิ และหน้ าที่ ข องผู้ใ ห้ เ ช่า ให้ แ ก่
กองทุนรวมภายใต้ สญ
ั ญาเชื่อมต่อทางเดิน BTS และให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาตามสัญญาเชื่อมต่อทางเดิน BTS แทนผู้ให้ เช่าโดยเร็ วภายหลังจาก
วันที่ลงนามในสัญญานี ้
11. การขอคายินยอม ในการดาเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขสัญญาฉบับนี ้ เมื่อฝ่ ายที่
ขอคายินยอมเสนอเรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อฝ่ ายที่ให้ คายินยอมแล้ ว ฝ่ ายที่
ให้ คายินยอม จะต้ องแจ้ งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ทงนี
ั้ ้
ต้ องไม่เกิน 15 นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
และจะไม่ปฏิเสธไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
58

สิทธิและหน้ าที่ของกองทุน
รวม

1. กองทุนรวมมีสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ที่
เช่าซึง่ รวมถึงอาคารและ/หรื อสิง่ ปลูกสร้ างอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต รวมทังมี
้ สทิ ธิ
ในการก่ อ สร้ างสิ่ง ปลูก สร้ างหรื อ ส่ว นควบใด ๆ ดัด แปลงหรื อ เปลี่ย นแปลง
สาระสาคัญของทรัพย์ที่เช่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ในการเช่า โดยกองทุนรวมต้ องได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่า จะแจ้ งผลการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่เ หมาะสม และจะไม่ป ฏิ เสธไม่ให้ ค วามยิ น ยอมโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
ส่วนที่ก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง ทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้ เช่าเมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้ระงับสิ ้นลง
2. กองทุนรวมตกลงจะบารุ งรั กษา ปรั บปรุ ง และซ่อมแซมทรั พย์ ที่เช่ าให้ อยู่ใ น
สภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเอง
3. กองทุนรวมมีสทิ ธินาสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืม
เงินหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลภายนอกได้ โดย
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า ทังนี
้ ้ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งผลการ
พิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะไม่ปฏิเสธไม่ให้ ความยินยอมโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร
4. ในกรณีของอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) กองทุนรวมอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้
เช่าใช้ พื ้นที่อาคารซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว และชัน้ 10 และ
ชัน้ 29 ของอาคาร ซี. พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูน ทาวน์ ) ซึ่งตัง้ อยู่ในที่ดิน ที่เช่ า
รวมทังที
้ ่จอดรถ และทางเข้ าออกของโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ซึ่งมีพื ้นที่คาบ
เกี่ยวอยูใ่ นส่วนของอาคารที่เช่า ได้ ตามปกติของการทาธุรกิจของผู้ให้ เช่าโดยไม่
คิดค่าตอบแทนจากผู้ให้ เช่า
5. การขอคายินยอม ในการดาเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขสัญญาฉบับนี ้ เมื่อฝ่ ายที่
ขอคายินยอมเสนอเรื่ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อฝ่ ายที่ให้ คายินยอมแล้ ว ฝ่ ายที่
ให้ คายินยอม จะต้ องแจ้ งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ทงนี
ั้ ้
ต้ องไม่เกิน 15 นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
และจะไม่ปฏิเสธไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

การให้ เช่ าช่ วงและการโอน
สิทธิการเช่ า

1. กองทุนรวมสามารถโอนสิทธิ การเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่วนให้ แก่บุคคลใด ๆ ได้ โดยต้ องได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้ เช่า
2. ตลอดอายุการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะไม่นาทรั พย์ ที่เช่าออกให้
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บุคคลภายนอกเช่าช่วง เว้ นแต่ กรณีดงั ต่อไปนี ้อย่างใดอย่างหนึง่
(1) การนาทรัพย์ ที่เช่าออกให้ เช่าช่วงแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่อาคารสานักงานรายย่อย
และผู้เช่าพื ้นที่ร้านค้ ารายย่อย
(2) การให้ เช่าช่วงซึง่ เป็ นธุรกรรมทางการค้ าปกติของกองทุนรวม
(3) ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า
การประกันภัย

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าและผู้ให้ เช่า ตกลงจะจัดให้ มีการทาประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) สาหรับทรัพย์ที่เช่า โดยผู้
เช่าและผู้ให้ เช่าจะเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วม และผู้เช่าเป็ นผู้รับประโยชน์ โดยผู้
เช่ามีหน้ าที่ชาระเบี ้ยประกัน
2. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่ามีหน้ าที่จดั หาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All
Risks Insurance) ในทรัพย์ที่เช่าโดยให้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าเป็ นผู้เอาประกันร่วมกัน
ข. ผู้เช่าเป็ นผู้รับประโยชน์
ค. ผู้เช่ามีหน้ าที่ชาระเบี ้ยประกัน
ง. ทุนประกัน จานวนไม่ต่ ากว่าราคาประเมิ นมูลค่า ทรั พย์ สิน โดยใช้ เ กณฑ์
ต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่จดั ทาขึ ้นฉบับล่าสุดในขณะที่ได้ เข้ าทาสัญญาประกันภัย
หรื อในขณะที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนันๆ
้
3. ตลอดระยะเวลาการเช่ า ผู้ เช่ า มี ห น้ าที่ จั ด หาประกั น ภั ย เพื่ อ ประโยชน์
บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) โดยให้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. คูส่ ญ
ั ญาเป็ นผู้เอาประกันร่วมกัน
ข. ผู้เช่าเป็ นผู้รับประโยชน์
ค. ผู้เช่ามีหน้ าที่ชาระเบี ้ยประกัน
4. ผู้ให้ เช่าตกลงจะดาเนินการแก้ ไขเรื่ องดังต่อไปนี ้โดยมิชกั ช้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน
30 วันนับจากวันจดทะเบียนการเช่า (ก) กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
และ (ข) กรมธรรม์ ประกันภัยเพื่อประโยชน์ บุคคลภายนอก ซึ่งมีอยู่ในวันจด
ทะเบียนการเช่าเพื่อประโยชน์ ในการประกอบธุรกิ จของทรัพย์ ที่เช่า เพื่อให้ มี
เงื่อนไขตามที่กาหนดในข้ อ 2 และข้ อ 3 ข้ างต้ น และให้ ผ้ เู ช่าชาระเบี ้ยประกันภัย
สาหรับกรมธรรม์ดงั กล่าวตามระยะเวลาการประกันภัยคงเหลือนับจากวันจด
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ทะเบียนการเช่า
ทังนี
้ ้ นับแต่วนั จดทะเบียนการเช่าจนถึงวันก่อนที่มีการสลักหลังกรมธรรม์ประกัน
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด และกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประโยชน์ บุคคลภายนอก
เพื่อให้ ผ้ เู ช่าเข้ าเป็ นผู้เอาประกันร่วมและผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ เ กี่ ย วข้ องที่ ผ้ ู ให้ เช่ า ท าไว้ หากผู้ ให้ เ ช่ า ได้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากผู้ รั บ
ประกันภัย ผู้ให้ เช่าตกลงที่จะโอนค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าโดยเร็ ว
5. ในกรณีที่เกิดภัยใด ๆ ขึ ้นแก่ทรัพย์ที่เช่า ไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ตาม ผู้เช่า
ตกลงว่าจะใช้ ค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All
Risks Insurance) จากบริ ษัทประกันภัยเพื่อจัดการสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซม
ทรัพย์ที่เช่าตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน โดยต้ อง
ก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 2 ปี นับแต่เกิดความ
เสียหาย หรื อภายในระยะเวลาที่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน
6. ในกรณีที่ระยะเวลาการเช่าจะสิ ้นสุดลงก่อนที่ผ้ เู ช่าจะดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์
ที่เช่ าได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 2 ปี นับแต่เ กิ ดความเสีย หาย ผู้เ ช่า อาจใช้ สิทธิ เลิก
สัญญาได้ โดยไม่ถือว่าฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา และคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะไม่
เรี ยกร้ องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญาตามข้ อนี ้ โดย (ก) ผู้เช่าไม่มี
สิทธิได้ รับค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks
Insurance) และให้ ผ้ เู ช่าส่งมอบค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าภายใน
15 วันนับจากวันที่ผ้ เู ช่าได้ รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว และ (ข) ในกรณีที่ค่า
สิน ไหมทดแทนจากประกัน ภัย ธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก (Business Interruption
Insurance) ที่ผ้ เู ช่าได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยเนื่องจากทรั พย์ ที่เช่าเกิดความ
เสียหายตามข้ อนี ้ ไม่ครอบคลุมจนสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่า มีสิทธิเรี ยกค่า
เช่าที่ได้ ชาระให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าไปแล้ วคืนตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่คง
เหลืออยูใ่ นส่วนที่คา่ สินไหมทดแทนจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไม่ครอบคลุม
และผู้ให้ เช่าตกลงชาระค่าเช่าส่วนดังกล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ผู้ให้ เช่าได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้เช่าพร้ อมกับหลักฐานการที่ผ้ เู ช่า
ได้ รับค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักข้ างต้ น
ภาษีและค่ าธรรมเนียม

1. ผู้ให้ เช่าตกลงรั บผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์
และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนการเช่าตาม
สัญญานี ้
2. ผู้ให้ เช่ามีหน้ าที่รับผิดชอบภาษี เงินได้ ภาษี หกั ณ ที่จ่ายภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) ของตนเอง

ข้ อตกลงเรื่องการอนุญาตให้

เพื่อเป็ นค่าตอบแทนที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ผู้ให้ เช่าตกลงจะให้ สิทธิแก่
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ใช้ สิทธิเครื่องหมายการค้ า ชื่อ กองทุนรวมในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า และเครื่ องหมายบริ การ ในเครื่ องหมาย “ซี.
ทางการค้ า และเครื่องหมาย พี.ทาวเวอร์ ” และ “C.P. TOWER” เพื่อดาเนินกิจการของกองทุนรวม รวมทังจั
้ ดหา
บริการ
ผลประโยชน์ จากทรั พย์ที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ และใช้ ในการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ของผู้เช่า เพื่อดาเนินกิจการของผู้เช่า รวมถึงใช้ เครื่ องหมายดังกล่าว
ในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว โดยผู้เช่าตกลงที่จะดาเนินการต่างๆ เพื่อ
ไม่ให้ บริ ษัทในเครื อของผู้ให้ เช่ามาฟ้ องร้ องในการใช้ เครื่ องหมายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากผู้เช่าได้ ดาเนินการจดทะเบียนเครื่ องหมายดังกล่าวต่อกรมทรัพย์
สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ ว คู่สญ
ั ญาตกลงจะเข้ าทาสัญญาอนุญาตให้ ใช้
สิทธิในเครื่ องหมายโดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาเห็นชอบร่ วมกันและไม่
ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้ โดยคู่สั ญญาตกลงจะนา
สัญญาดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดต่อไปโดยเร็ ว
เหตุ ผิ ด นั ด หรื อ เหตุ แ ห่ งการ เหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด หรื อ
บอกเลิกสัญญา
เหตุเลิกสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้ วแต่กรณี
1. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อตกเป็ นผู้ผิดคารับรองตาม
รายละเอียดที่กาหนดภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
2. ผู้ให้ เช่าเข้ าสูก่ ระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟูกิจการภายใต้ กฎหมายที่เกี่ย วข้ อง
3. ครบกาหนดระยะเวลาการเช่าโดยไม่มีการต่ออายุการเช่าออกไป
4. คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา โดยความยินยอมของทัง้ สองฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
อัก ษร หรื อ มี ก ารเพิ ก ถอน หรื อ ยกเลิ ก สถานะของกองทุน รวมโดยผลของ
กฎหมาย และ/หรื อ ค าสั่ ง ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง รวมถึ ง
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการตลาดทุน ทังนี
้ ้
โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวมและบริ ษัทจัดการ
ผลของการผิดนั ดหรื อผลจาก 1. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้ อ 1-2 และคู่สญ
ั ญา
การเลิกสัญญา
ฝ่ ายที่ประพฤติผิดสัญญาไม่ดาเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญา
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันเป็
้ น
ลายลักษณ์ อกั ษร หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกันซึ่งเป็ น
ระยะเวลาที่เพียงพอสาหรับการแก้ ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิด
สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ โดยพลัน และให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิด
สัญญามีสทิ ธิเรี ยกค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่
ผิดสัญญาได้ อีกส่วนหนึ่งด้ วย เว้ นแต่การไม่เริ่ มดาเนินการแก้ ไขการผิดสัญญา
ดัง กล่า วภายในก าหนดเวลานัน้ เกิ ด ขึน้ เพราะเหตุสุด วิ สัย หรื อ เพราะเหตุที่
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คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิดสัญญานันต้
้ องรับผิดชอบ
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่าเป็ นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาและผู้ให้ เช่าไม่ดาเนินการแก้ ไขและ
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ผู้เช่ามีสิทธิเรี ยกค่าเสียหายต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายกาหนดจากผู้ให้ เช่า รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่ผ้ เู ช่าไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์ที่เช่าได้ ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่
2. กรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในข้ อ 3-4 ให้ ถือว่าสัญญา
ฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงโดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่ มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ได้
3. เมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง กองทุนรวมจะส่งมอบทรั พย์ที่เช่าคืนให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าตาม
สภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้ อมกับส่วนควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึ งกับทรัพย์ที่
เช่า
ข)

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตัง้ ซี .พี.แลนด์ ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทุนรวมในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทุกแห่งภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์

คู่สัญญา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (“กองทุนรวม”)
บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ”)

วันที่สัญญามีผลใช้ บังคับและ
การแต่ งตัง้ ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี ้สาเร็ จแล้ ว เว้ นแต่คู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายตกลงที่จะยกเว้ นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
1. เมื่อกองทุนรวมได้ จดทะเบียนสิทธิ การเช่าที่ดินและโครงการเสร็ จสมบูรณ์ ณ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
และ
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สง่ มอบแผนการดาเนินงานสาหรับระยะเวลาที่เหลือของ
ปี 2556 และแผนการดาเนินงานประจาปี สาหรับรอบปี 2557 พร้ อมกับแผนการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ (Major Renovation) ของโครงการ
สาหรับรอบปี 2557 ถึงปี 2561 ที่กองทุนรวมเห็นชอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ ข้างต้ นไม่เป็ นผลสาเร็ จ หรื อไม่ได้ รับการยกเว้ น
ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้ สิ ้นผลผูกพันใด ๆ ต่อคู่สญ
ั ญาโดยคู่สญ
ั ญาไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ทังนี
้ ้ การที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้น
ผลผูกพันด้ วยเหตุดงั กล่าวไม่ถือว่าเป็ นการเลิกสัญญาหรื อผิ ดสัญญาโดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ แต่อย่างใด
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หน้ าที่ผ้ บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าที่โดยสรุปดังนี ้
1. กาหนดนโยบายการบริ หารโครงการ
2. กาหนดแผนธุรกิจโครงการ
3. แนะนาช่องทางในการเพิ่มผลตอบแทน
4. ประเมินและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและรายงานผลตอบแทนเสนอกองทุน
รวม
5. ให้ คาปรึ กษากองทุนรวมในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินประจาปี เพื่อหามูลค่า
ปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ
6. วิเคราะห์ และให้ คาแนะนาแก่กองทุนรวมเพื่อหาช่องทางการลงทุนเพิ่มเติม
7. ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยกองทุนรวม
8. ดูแลรักษาทรัพย์สนิ และความเรี ยบร้ อยภายในโครงการ
9. จัดหาประโยชน์ให้ แก่กองทุนรวม
10 ดูแลการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่า และผู้ใช้ พื ้นที่ในโครงการ
11. จัดเก็บค่าเช่าเพื่อนาส่งกองทุนรวม
12. จัดให้ มีการประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Public Liabilities
Insurance) สาหรั บทุกอาคารที่กองทุนรวมลงทุนต่อไปเมื่อครบกาหนดระยะ
ประกันภัยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทังนี
้ ้ กองทุนรวมจะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่าย
ในส่วนของเบี ้ยประกันสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้ กับ ซี .พี.แลนด์
โดยคานวณตามสัดส่วนพื ้นที่ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่าย

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บค่าเช่า ชาระเป็ นรายเดือน ในอัตราร้ อยละ 3.50 ของ
รายได้ รวมจากอสังหาริ มทรัพย์ (Gross Property Revenue) รายเดือน
“รายได้ รวมจากอสังหาริ มทรั พย์ (Gross Property Revenue)” หมายถึง
[รายได้ ทงหมดที
ั้
่กองทุนรวมได้ รับจากการจัดหาประโยชน์ในโครงการ รวมถึง
รายได้ จากค่าบริ การที่จอดรถ รายได้ จากพื ้นที่สง่ เสริ มการขาย (Promotion Area)
รายได้ จากการจัดกิ จกรรมในโครงการ และรายได้ จากร้ านค้ ารถเข็ น หรื อซุ้ ม
จาหน่ายสินค้ า (Kiosk) และรายได้ จากการให้ บริ การระบบก๊ าซหุงต้ ม เป็ นต้ น แต่
ไม่รวมถึงดอกเบี ้ยรับ ภาษี โรงเรื อนและที่ดินตามสัญญาเช่าที่ทากับผู้เช่าพื ้นที่ใน
อาคารที่เช่าในส่วนที่กาหนดให้ ผ้ ใู ห้ เช่ามีหน้ าทีชาระ รายได้ ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน
ที่ เรี ยกเก็ บจากผู้เช่ าพื น้ ที่ และรายได้ จากการให้ บริ การระบบไฟฟ้ าและระบบ
น ้าประปา]
2. ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภค ชาระเป็ นรายเดือน ในอัตรา
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ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค รายเดือน
3. ค่าธรรมเนียมการบริ ห ารอสัง หาริ มทรั พย์ ในอัตราร้ อยละ 0.30 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมของเดือนก่อนหน้ านัน้ โดยจะชาระเป็ นรายเดือน
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ชาระเป็ น
รายเดื อ น ในอัต ราร้ อยละ 2.35 ของก าไรสุท ธิ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Net
Property Income) รายเดือน
“กาไรสุทธิจากอสังหาริ มทรั พย์ (Net Property Income)” หมายถึง [รายได้
ทังหมดที
้
่กองทุนรวมได้ รับจากการจัดหาประโยชน์ในโครงการ รวมถึงรายได้ จาก
ค่าบริ การที่จอดรถ รายได้ จากพื ้นที่สง่ เสริ มการขาย (Promotion Area) รายได้ จาก
การจัดกิจกรรมในโครงการ และรายได้ จากร้ านค้ ารถเข็น หรื อซุ้มจาหน่ายสินค้ า
(Kiosk) และรายได้ จากการให้ บริ การระบบก๊ าซหุงต้ ม เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึ ง
ดอกเบี ้ยรับ ภาษี โรงเรื อนและที่ดินตามสัญญาเช่าที่ทากับผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารที่เช่า
ในส่วนที่กาหนดให้ ผ้ ใู ห้ เช่ามีหน้ าทีชาระ รายได้ ภาษี โรงเรื อนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่า
พื ้นที่ และรายได้ จากการให้ บริ การระบบไฟฟ้ าและระบบน ้าประปา หักด้ วยต้ นทุน
และค่ า ใช้ จ่ า ยทัง้ หมดที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการจั ด หาประโยชน์ ใ นโครงการ ทัง้ นี ้
ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วไม่ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ยกเก็ บ ค่ า เช่ า ตามข้ อ 1
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภคตามข้ อ 2 ค่าธรรมเนียมการ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามข้ อ 3 และค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อน]
5. ค่าคอมมิชชัน่ (Commission Fees) จากการจัดหาผู้เช่า เมื่อมีการทาสัญญาเช่า
กับผู้เช่ารายใหม่ หรื อมีการต่อสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คานวณจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือนของผู้เช่ารายนัน้ ๆ
ก. ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่า
-

ระยะเวลาการเช่ าเท่ากับหรื อ มากกว่า 3 ปี ขึน้ ไป ค่า คอมมิ ชชั่นจะ
เท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การครึ่งเดือน แต่ในกรณีที่ระยะเวลาการเช่าไม่
ถึง 3 ปี ค่าคอมมิชชัน่ จะเท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การครึ่ งเดือน คูณกับ
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ไม่ถึง 3 ปี ดังกล่าว

ข. ในกรณีทาสัญญากับผู้เช่ารายใหม่
-

ระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อมากกว่า 3 ปี ค่าคอมมิชชัน่ จะเท่ากับค่า
เช่าและค่าบริ การ 1 เดือน แต่ในกรณีที่ระยะเวลาการเช่าไม่ถึง 3 ปี ค่า
คอมมิชชัน่ จะเท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การ 1 เดือน คูณกับสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่ไม่ถึง 3 ปี ดังกล่าว

6. ค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน (overseeing works) ซึ่งจะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การปรับปรุงอาคาร (Renovation cost) จะมีคา่ ธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ 2 ของ
ค่าใช้ จ่ายในปรั บปรุ งอาคารตามที่ได้ รับอนุมัติจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง
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ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการบารุ งรักษาอาคารที่กระทาการเป็ นปกติ และต้ นทุนการซื ้อ
ทรัพย์สนิ ที่กระทาการเป็ นปกติ
ทังนี
้ ้ ในช่วงเวลาใด ๆ ที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ปฏิบัติหน้ าที่ไม่ครบรอบเดือน ให้
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ นี ต้ ามสัด ส่ว น
ระยะเวลาที่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่จริ ง โดยให้ หนึง่ เดือนมี 30 วัน
ระยะเวลาของสัญญา

ภายใต้ ข้ อก าหนดและเงื่ อ นไขอื่ น ของสั ญ ญานี ้ คู่ สั ญ ญาตกลงให้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ เป็ นระยะเวลา
10 ปี นับจากวันที่สญ
ั ญานี ้มีผลใช้ บงั คับ และให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลต่อไปโดยอัตโนมัติ
อีกเป็ น 2 คราว คราวละ 10 ปี เว้ นแต่หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่มีความประสงค์
จะต่ออายุสญ
ั ญา และได้ แจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 180 วัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาว่าจะไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา
อนึ่ง เมื่อมีการต่อสัญญา ให้ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของสัญญาที่ต่อออกไปเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้เว้ นแต่อตั ราค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะ
ได้ ตกลงกั น โดยจะต้ องพิ จ ารณาถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์และอัตราค่าตอบแทนของผู้ให้ บริ การรายอื่นที่มีการกาหนดโดยทัว่ ไป

ข้ อตกลงไม่ ประกอบธุ รกิจแข่ งขัน 1. ภายใต้ บังคับ ของข้ อ 2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตกลงต่อ กองทุน รวมว่าจะไม่
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ประกอบธุรกิจหรื อบริ หารอาคารสานักงานที่เป็ นการแข่งขันกับอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมเข้ าลงทุน (“อสังหาริ มทรั พย์ ท่ ีกองทุนรวมเข้ าลงทุน ”) และจะ
ดาเนินการมิให้ บริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจหรื อบริ หารอาคารสานักงานในลักษณะ
ดังกล่าวเช่นกัน ภายในพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก
กองทุนรวม
ก. สองฝั่ งถนนสีลม ในระยะ 300 เมตร ตามแนวถนนนับจากขอบอาคารของ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ทังสองฝั
้
่ง
ข. สองฝั่ งถนนรัชดาภิเษก ในระยะ 300 เมตร ตามแนวถนนนับจากขอบอาคาร
ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ทังสองฝั
้
่ง
ค. สองฝั่ งถนนพญาไท ในระยะ 300 เมตร ตามแนวถนนนับจากขอบอาคาร
ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ทังสองฝั
้
่ง
ทัง้ นี ้ การประกอบธุ ร กิ จ หรื อ บริ ห ารอาคารส านัก งานที่ เ ป็ นการแข่ ง ขัน กั บ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนตามข้ างต้ น หมายความถึง การบริ หาร
อาคารสานัก งานเพื่ อ จัด หาประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ค รอบครองอาคาร
ดัง กล่า ว ซึ่ ง รวมถึ ง การก าหนดแผนธุ ร กิ จ การแนะน าช่ อ งทางในการเพิ่ ม
ผลตอบแทน และการจัดหาผู้เช่า แต่ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการดูแลรั กษาระบบงาน
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วิศวกรรม และการบริ หารงานทัว่ ไปของอาคารนันๆ
้
“การบริ หารงานทั่วไป” หมายความถึง การดูแลรักษาความปลอดภัย ความ
สะอาด สภาพแวดล้ อม และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
“ระบบงานวิศวกรรม” หมายความถึง ระบบงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมงาน
ระบบอาคาร ได้ แ ก่ ไฟฟ้ า-สื่ อ สาร-ระบบหมุน เวี ย นและปรั บ อากาศ ระบบ
สุขาภิบาล วิศวกรรมความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม วิศวกรรม
พลังงาน
“อาคารสานักงาน” หมายความถึง อาคารที่ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสานักงาน
และ/หรื อให้ เช่ าพืน้ ที่แก่ ร้านค้ า ทั่วไปประเภทเดียวกับ โครงการ หรื อ ประเภท
เดียวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอนาคต
2. กองทุนรวมอนุญาตให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ บริ หารอยู่ก่อน ณ วันเข้ าทาสัญญานี ้ (“อสังหาริ มทรั พย์ เดิม ”)
ต่ อ ไปภายใต้ เงื่ อ นไขเดิ ม จนถึ ง วั น สิ น้ สุ ด สั ญ ญาดั ง กล่ า ว และผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตกลงที่จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณี ที่ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ก องทุน รวมเข้ า ลงทุน มี พืน้ ที่ เช่ า ใดๆ ที่ไม่อ ยู่
ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ต กลงเสนอพื น้ ที่ เ ช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ให้ แก่บคุ คลใดๆ ที่ติดต่อขอเช่าพื ้นที่
ก่อนการเสนอพื ้นที่เช่าในอสังหาริ มทรัพย์เดิมให้ แก่บคุ คลดังกล่าว และ
(ข) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตกลงที่จะไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนไปเช่าพื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์เดิม
ทัง้ นี ้ ยกเว้ นในกรณี ที่ ท างผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ สนอพื น้ ที่ เ ช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวแล้ ว แต่บุคคล
ดัง กล่าวปฏิ เสธที่ จ ะเช่ า พืน้ ที่ ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ กองทุน รวมเข้ า ลงทุน
แต่เลือกเช่าพื ้นที่อสังหาริ มทรัพย์เดิม
การเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนี ้อาจถูกยกเลิกได้ โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ให้ ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องแจ้ งการบอกเลิกสัญญาให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ าย
หนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
1. กองทุนรวมมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง่ ให้
ล้ มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชาระบัญชี
(ข) มี ก ารร้ องขอให้ ฟื ้น ฟู กิ จ การของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่ อ ศาลหรื อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์ในการชาระหนี ้หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้
(ค) ผู้บริ หารอสัง หาริ ม ทรั พย์ เ ปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือ หุ้น อัน จะก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตาม
สัญ ญานี อ้ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ยกเว้ น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างผู้ ถื อ หุ้ น
เนื่ อ งจากการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(ง) หากผลก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ งจากการจั ด การและบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในรอบปี บัญชีใด ๆ ต่ากว่าร้ อย
ละ 50 ของจานวนกาไรสุทธิตามที่ระบุไว้ ในแผนการดาเนินงานประจาปี ของ
โครงการที่กองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิ
(จ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนีใ้ น
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเงินของกองทุนรวมโดยจงใจหรื อโดยทุจริ ต
(ฉ) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ขาดคุณสมบัติหรื อดาเนินการอันก่อให้ เกิ ดความ
ความขัดแย้ งต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมและส่งผลให้ ก องทุนรวมได้ รับ
ความเสียหาย
2. ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย
หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชาระบัญชี
(ข) มีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการของบริ ษัทจัดการต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง
(ค) บริ ษัทจัดการไม่บริ หารจัดการกองทุนรวมตามที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม และหนังสือชี ้ชวนอันเป็ นผลให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม
หรื อโครงการอย่างมีนยั สาคัญ
3. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีสทิ ธิเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนรวมเลิกกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อในกรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวม แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่รวมถึงกรณีที่
กองทุนรวมแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ข) โครงการถูกทาลายทังหมดหรื
้
อได้ รับความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญและ
กองทุนรวมไม่ประสงค์ที่จะจัดหาประโยชน์ในโครงการดังกล่าวอีกต่อไป อัน
เป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาฉบับนี ้ได้ อีกต่อไป
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(ค) เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอันทาให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
(ง) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ้หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที่ดงั กล่าวไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งและคู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ดาเนินการแก้ ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าว
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ไม่ผิดสัญญาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(จ) กองทุนรวมได้ จาหน่ายสิทธิการเช่าในโครงการ
ค)

สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาตกลงกระทาการ
กองทุนรวม และ ซี .พี.แลนด์ ตกลงเข้ าทาสัญญาตกลงกระท าการ โดยมีข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่สาคัญดังนี ้

คู่สัญญา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (“กองทุนรวม”)
บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ข้ อตกลงเกี่ยวกับการถือครอง บริ ษัทฯ ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ อยู่ในความ
ครอบครองของบริ ษัทฯ และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
หน่ วยลงทุน
20 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทังหมดในขณะเวลาใดๆ
้
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับ
แต่วนั ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ่ ม มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยวันแรก
ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัทฯ และ/หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบริ ษัทฯ ตกลงจะไม่ขาย หรื อโอนหน่วยลงทุน หรื อนาหน่วยลงทุน
ไปจานาหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ จนทาให้ บริ ษัทฯ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน ของบริ ษัทฯ
ถื อครองหน่ว ยลงทุนรวมกันต่ากว่าสัด ส่วนที่ กาหนดไว้ ข้า งต้ น เว้ นแต่ได้ รั บความ
ยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม
ให้ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความถึง กลุม่ บุคคลเดียวกันตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 25/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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4.4

การประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนแล้ ว ซี .พี.แลนด์ จะทา
การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละโครงการสาหรับปี 2556 ให้ แก่กองทุนรวมเพื่อให้ กองทุน
รวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ โดยส่งคาบอกกล่าวไปยังบริ ษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้ องโดยมิชักช้ า แต่ทงนี
ั้ ้
ต้ องไม่เกิน 30 วันนับจากวันจดทะเบียนการเช่าที่ดินและอาคาร และภายหลังจากกรมธรรม์ประกันภัย
สาหรับปี 2556 สิ ้นสุดลง กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัยในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน ตลอดระยะเวลาในการเป็ นเจ้ าของสิทธิการเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

2.

3.

ประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งภัยทุกประเภท (All Risks Insurance)


กองทุนรวม และ ซี.พี.แลนด์ เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมกัน



กองทุนรวม เป็ นผู้รับประโยชน์



กองทุนรวม เป็ นผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกัน



ทุน ประกัน จ านวนไม่ ต่ า กว่า ราคาประเมิ น มูลค่า ทรั พ ย์ สิ น โดยใช้ เ กณฑ์ ต้ น ทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
จัดทาขึ ้นฉบับล่าสุดในขณะที่ได้ เข้ าทาสัญญาประกันภัยหรื อในขณะที่มีการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยนันๆ
้

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)


กองทุนรวม และ ซี.พี.แลนด์ เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วม



กองทุนรวม เป็ นผู้รับประโยชน์



กองทุนรวม เป็ นผู้รับผิดชอบค่าเบี ้ยประกัน



ระยะเวลาคุ้มครอง 24 เดือน

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)


กองทุนรวม และ ซี.พี.แลนด์ เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วม



กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์



ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะจัดให้ มีการทาประกันภัยสาหรั บ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ในลัก ษณะการเอาประกัน ภัย เพื่ อ
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ประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) สาหรับทุกอาคารที่
กองทุน รวมเข้ าลงทุ น ต่ อ ไปเมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาประกั น ภัย ในวัน ที่ 31
กรกฎาคม 2557 ภายใต้ จานวนทุนประกัน ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวม
และ/หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ความเห็นชอบ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการเห็นว่ากรมธรรม์ ประกันภัยข้ างต้ น มีความคุ้มครองเพียงพอต่อความเสี่ยง
สาคัญที่อาจเกิดขึ ้นกับ อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน และเป็ นไปตามมาตรฐานของ
ตลาด นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาจัดให้ มีการประกันภัยธรรมชาติ และ/หรื อการประกันภัย
พิบัติสาหรับอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน โดยในการพิจารณาจัดให้ มีการประกันภัย
ธรรมชาติ และ/หรื อการประกันภัยพิบตั ิดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ
คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
4.5

การทาธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน
การลงทุน ในอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนในสิท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ที่ ซี .พี.แลนด์ เป็ นเจ้ าของ โดยกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ให้ ซี .พี.แลนด์ เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาว่าจ้ างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เมื่อกองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนแล้ วเสร็ จ โดยสัญญาว่าจ้ างบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างกองทุนรวมกับ ซี .พี.
แลนด์ จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้ องที่จ่ายให้ แก่ ซี .พี.แลนด์ ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อื่นทัว่ ไป
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนแล้ ว ใน
ส่วนของอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ) กองทุนรวม และซี.พี.แลนด์ จะเข้ าทาสัญญาบริ การสาหรับ
พื ้นที่ชนั ้ 10 บางส่วน และ ชัน้ 29 ของอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูน) ซึ่งเป็ นส่วนสานักงานของ ซี .
พี.แลนด์ เพื่อที่กองทุนรวมจะให้ บริ การส่วนกลาง และ/หรื อระบบสาธารณูปโภคแก่ ซี.พี.แลนด์ สาหรับ
พื ้นที่ดงั กล่าว โดยสัญญาบริ การดังกล่าวจะมีรูปแบบเหมือนกับสัญญาบริ การที่กองทุนรวมจะทากับผู้
เช่าพื ้นที่รายอื่นทัว่ ไป
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้เสร็ จสิ ้น ซี .พี.แลนด์ จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
กองทุนรวม โดยจะถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 33.33 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
นอกจากนี ้ ภายหลังจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน และตลอดระยะเวลา
ที่ ซี.พี.แลนด์ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม การทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนระหว่างกองทุนรวมและ ซี .พี.แลนด์ จะทาได้ ต่อเมื่อมีลกั ษณะที่
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เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่ค้าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ อง
กันเป็ นพิเศษ และดาเนินการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549
ทังนี
้ ้ ในส่วนของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ได้ มีการให้ เช่าพื ้นที่บางส่วนให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการดาเนินกิจการของ ซี .พี. แลนด์ เป็ นอิสระและ
มิได้ ถกู ควบคุมโดยบริ ษัทในกลุม่ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์แต่อย่างใด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในข้ อ 4.1.2
“รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน” ในส่วนของ อาคาร ซี.
พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
4.6

จุดเด่ นในการลงทุน (Investment Highlight)
บริ ษัทจัดการเชื่อว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีจดุ เด่นต่าง ๆ ดังนี ้
1.

ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ นอาคารสานักงานและศูนย์ การค้ าที่มีคุณภาพ
ตัง้ อยู่ในเขตธุรกิจการค้ าที่สาคัญ มีการคมนาคมที่สะดวกและอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า
(BTS) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และสถานีรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ตลิงค์ (ARL)
โครงการอสังหาริ มทรั พย์ ทงั ้ 3 อาคารเป็ นอาคารสานักงานและศูนย์ การค้ าชัน้ นาของ
กรุงเทพมหานคร ที่มีความโดดเด่นในด้ านทาเลที่ตงั ้ ตัวอาคาร และการจัดการ อาคารแต่ละ
แห่งมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ชัดเจนและตังอยู
้ ่ในเขตธุรกิจการค้ าที่สาคัญและเป็ นทาเลที่มี
ศักยภาพ กล่าวคือ อาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็ นอาคารสานักงานและตังอยู
้ ่ในเขตใจ
กลางธุรกิจ (CBD) สามารถตอบรับความต้ องการในการเช่าพื ้นที่สานักงานได้ เป็ นอย่างดี
ประกอบกับ การมี ร้ านค้ า ด้ านล่า งให้ ผ้ ูใ ช้ อาคารส านัก งานสามารถใช้ บริ ก ารได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย จึงทาให้ มีลกู ค้ าและผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์ ) มีจุดเด่นในด้ านการเป็ นศูนย์รวมสินค้ าไอที และมี
อาคารสานักงานอยู่ด้านบน ตังอยู
้ ่บนถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็ นเขตที่ตงของอาคารส
ั้
านักงาน
ศูนย์ การค้ า และที่พักอาศัยที่มีศักยภาพและเป็ นเขตใจกลางธุรกิ จ (CBD) แห่งใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีกลุม่ เป้าหมายหลักเป็ นสานักงานให้ เช่าและโรงเรี ยนกวด
วิชา อาคารนี ้ตังอยู
้ ใ่ นแหล่งการค้ าและธุรกิจใจกลางเมือง และเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
อาคารทังสามแห่
้
งถือว่าตังอยู
้ ใ่ นแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวกตัง้ อยู่ใกล้ ระบบขนส่งมวลชน
กล่าวคือ รถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ ามหานคร MRT และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตลิงค์ (ARL) ที่เชื่อมต่อ
อาคารทังสามแห่
้
งกับพื ้นที่ต่าง ๆ ของกรุ งเทพมหานครได้ อย่างรวดเร็ ว รวมถึงการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรื อระบบคมนาคมสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถประจาทาง จึ งทาให้
อาคารทังสามแห่
้
งเป็ นบริ เวณที่มีบุคคลสัญจรไปมาไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็ นผู้พกั อาศัยใน
พื ้นที่ พนักงานบริ ษัท หรื อนักท่องเที่ยว ซึง่ ส่งผลให้ การทาธุรกิจการค้ าเกิดความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพสูง
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นอกจากนี ้ อาคารทังสามแห่
้
งยังได้ รับการดูแลบารุ งรักษาสภาพอาคารและการบริ หารที่เน้ น
ด้ านคุณภาพ มีระบบสาธารณูปโภคหลักครบถ้ วนอันได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ ระบบโทรคมนาคมและสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกัน
อัคคีภยั ระบบลิฟท์โดยสาร และที่จอดรถที่มีจานวนเพียงพอต่อการให้ บริ การ นอกจากนี ้
อาคารทัง้ สามแห่ ง ยัง ได้ รั บ การบ ารุ ง รั ก ษาโดยช่ า งผู้ ช านาญการด้ านการดู แ ลระบบ
สาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กาหนดตาม
มาตรฐาน รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดและความเรี ยบร้ อยของพื ้นที่ทงภายในและ
ั้
ภายนอกอาคาร
2.

ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทัง้ 3 โครงการประกอบด้ วยอาคารสานักงานและ
ศูนย์ การค้ า ซึ่งช่ วยเสริมสร้ างฐานลูกค้ าซึ่งกันและกัน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ทงั ้ 3 อาคาร ประกอบด้ วยอาคารสานักงานและศูนย์การค้ าซึ่งช่วย
เสริ มฐานลูกค้ าซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้เช่าของอาคารสานักงานเป็ นฐานลูกค้ าที่ใช้ บริ การ
ของศูนย์การค้ าด้ วย จึงช่วยทาให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ของศูนย์การค้ ามีรายได้ อย่างสม่าเสมอ ส่งเสริ ม
อัตราการเช่า ในขณะเดียวกันศูนย์การค้ าก็มีผ้ ใู ห้ บริ การทางด้ านอาหาร ธนาคาร และร้ านค้ า
ต่างๆ ทาให้ ผ้ เู ช่าอาคารสานักงานมีความสะดวกสบาย จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่
อาคารสานักงานตัดสินเช่าพื ้นที่ของผู้เช่าอาคารสานักงาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาคารอื่นที่
อาจไม่มีศนู ย์การค้ าหรื อร้ านค้ าในอาคารเดียวกัน
จากเหตุดัง กล่า ว โครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมนี จ้ ึ ง มี ค วามโดดเด่ น และมี
ศักยภาพในการให้ เช่ามากกว่าสินทรัพย์ในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ที่ประกอบด้ วยสินทรัพย์
ประเภทเดียว

3.

ลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ 3 อาคารที่กระจายอยู่ในทาเลที่ตัง้ แตกต่ างกัน
และมีสัดส่ วนพืน้ ที่เช่ าทัง้ อาคารสานั กงานและศูนย์ การค้ า ช่ วยลดความเสี่ยงจาก
ความผั น ผวนอั น เนื่ องจากปั จจั ย เชิ ง ลบและก่ อให้ เกิ ด ความมั่ นคงของอั ต รา
ผลตอบแทนในปั จจุบันและอนาคต
กองทุนรวมได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ 3 อาคารใน
ที่ตงที
ั ้ ่กระจายกันในเขตกรุ งเทพมหานครที่สาคัญ กล่าวคือ สีลม รัชดาภิเษก และ พญาไท
รวมถึงลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ต่างประเภทกัน 2 ประเภท คือ โครงการอาคารสานักงาน
และศูนย์การค้ า ซึ่งโดยปกติลกู ค้ าของอสังหาริ มทรัพย์ทงสองได้
ั้
รับการกระทบจากปั จจัยที่
ต่างกัน กล่าวคือ อาคารสานักงาน จะพึง่ พาผู้เช่าบริ ษัทซึง่ จะได้ รับผลกระทบจากภาวะธุรกิจ
ทางการค้ าของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเป็ นหลัก ในขณะที่ ศูนย์การค้ าจะพึง่ พาผู้เช่าร้ านค้ า ซึง่
จะได้ รั บ ผลกระทบจากการจับ จ่ า ยใช้ สอยของผู้บ ริ โ ภคที่ ซื อ้ สิ น ค้ าและบริ ก ารภายใน
ศูนย์การค้ า
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ดังนัน้ การลงทุนของโครงการในสินทรัพย์ในทาเลหลายที่ตงและธุ
ั้
รกิจที่แตกต่างกัน จึงช่วย
ลดความเสี่ยงจากปั จจัยที่อาจกระทบอสังหาริ มทรัพย์อาคารใดอาคารหนึ่ง หรื อประเภทใด
ประเภทหนึง่ ซึง่ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออสังหาริ มทรัพย์อาคารใดอาคาร
หนึ่ง อาคารอื่นๆ ที่ไม่ได้ รับผลกระทบก็สามารถช่วยชดเชยสร้ างผลตอบแทนให้ กับกองทุน
รวมได้ เช่นเดิม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็ นการ
กระจายความเสี่ยงแล้ ว ยังส่งผลให้ กองทุนรวมมีโอกาสได้ รับอัตราผลตอบแทนที่มีความ
มัน่ คงและมีแนวโน้ มอัตราการเช่าและค่าเช่าที่สงู กว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อาคาร
เดียวหรื ออาคารประเภทเดียวอีกด้ วย
4.

ทรั พย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนได้ รับการบริ หารจัดการโดย ซี .พี.แลนด์ (C.P.
LAND) ซึ่งมีประสบการณ์ และชื่อเสียงในด้ านการพัฒนา บริ หาร และให้ เช่ าพืน้ ที่มา
ยาวนาน
ก่อนที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก อาคารทัง้ 3 แห่งได้ รับการพัฒนาและบริ หารงานโดย
ซี. พี . แลนด์ (C.P. LAND) ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ในเครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ C.P. LAND เป็ น
ผู้ประกอบการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการพัฒนาและบริ หาร
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ ง ๆ ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยมานาน
มากกว่า 25 ปี

5.

ทรัพย์ สินทัง้ 3 โครงการมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่ างต่ อเนื่อง
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครัง้ แรก เป็ นทรัพย์สินที่มี ผลการดาเนินงานที่พิสจู น์แล้ ว และมี
ผลการดาเนินงานที่มนั่ คง โดยตังแต่
้ ปี 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2556 อาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ในส่วนอาคารสานักงานร้ อยละ 100 เช่นเดียวกันกับ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จนู ทาวน์) ที่มีอตั ราการเช่าพื ้นที่สว่ นอาคารสานักงานโดยเฉลี่ย
มากกว่าร้ อยละ 99 ซึ่งมากกว่าอัตราการเช่าพื ้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสานักงานอื่น ๆ ใน
พื ้นที่เดียวกัน สาหรับอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ที่เริ่ มให้ บริ การในเชิงพาณิชย์ในปี
2553 นันมี
้ อตั ราการเช่าที่เพิ่มสูงขึ ้นนับแต่เริ่ มดาเนินการเป็ นต้ นมา โดยในปี 2555 และเดือน
พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้ มีอตั ราการเช่าร้ อยละ 100 เต็มพื ้นที่
นอกจากนี ้ในระหว่างปี 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2556 โครงการอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1,
2 และ 3 ยังมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ของอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลีย่ ในส่วนสานักงาน (Compound
Annual Growth Rate: CAGR) เพิ่มสูงขึ ้นถึงร้ อยละ 3.3, 5.5 และ 16.3 ตามลาดับ
สาหรับอัตราการเช่าพื ้นที่ในส่วนศูนย์การค้ า ในปี 2553 2554 2555 และเดือนพฤษภาคม ปี
2556 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ส่วนศูนย์การค้ าร้ อยละ 97.7,
98.6, 100 และ 98.9 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) มีอตั ราการเช่าพื ้นที่สว่ น
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ศูนย์การค้ าเฉลีย่ ร้ อยละ 99.2, 93.0, 98.4 และ 97.7 ตามลาดับ สาหรับอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
3 (พญาไท) นันมี
้ อตั ราเช่าพื ้นที่สว่ นศูนย์การค้ าเพิ่มสูงขึ ้นนับตังแต่
้ เ ริ่ มดาเนินการเป็ นต้ นมา
โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 46.4 และร้ อยละ 81.4 ในปี 2553 และปี 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ
97.1 และร้ อยละ 100 ในปี 2555 และในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ทงั ้ 3 แห่ง มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ของอัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ยใน
ศูนย์การค้ า (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0, 7.8 และ 8.4
ตามลาดับ
6.

มีกลุ่มผู้เช่ าที่มีคุณภาพสูง โดยมีความหลากหลายในประเภทของธุ รกิจ รวมถึงมีผ้ ู
เช่ าประจาที่เป็ นผู้ประกอบการที่มีช่ อื เสียงและมีความมั่นคง
โครงสร้ างรายได้ ของกองทุนรวมมีความมัน่ คง เนื่องจากผู้เช่าพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครัง้ แรกมีหลายประเภทธุรกิจซึง่ เป็ นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ ที่จะได้ รับ
จากผู้เช่า โดยผู้เช่าส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทไทยที่มีชื่อเสียงในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น
สถาบัน การเงิ น บริ ษั ท ประกั น ภัย สถาบัน กวดวิ ช า ส่ว นงานราชการ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่เป็ น
บริ ษัทและผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการที่ดี และได้ มีการเช่าพื ้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั ง้ ยังมีกลุ่มผู้เช่าบริ ษัทในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และ
บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด ซึ่งประกอบกิจการไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เทสโก้ โลตัส
เป็ นผู้เช่าประจาที่มีความมัน่ คงสูงอันเป็ นการช่วยลดภาระในการจัดหาผู้เช่าของกองทุนรวม
ไปบางส่วน ปั จจัยเหล่านีจ้ ะส่งผลดีต่อ ผลประกอบการของทรั พย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน

7.

แนวโน้ มการเติ บ โตอย่ า งต่ อเนื่ องของธุ ร กิ จ ให้ เช่ าพื น้ ที่ อ าคารส านั ก งานและ
ศูนย์ การค้ า
จากการวิเคราะห์ของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด คาดการณ์ว่า อัตรา
ค่าเช่าของอาคารสานักงานยังคงสูงขึ ้นและความต้ องการอาคารสานักงาน ในย่านธุรกิจ
กลางเมือง (CBD) ของกรุ งเทพมหานคร ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการ
กระจายตัวของอุปสงค์ไปสูย่ ่านธุรกิจใหม่มากขึ ้น โดยกระจายไปในแนวพื ้นที่ที่มีการบริ การ
ขนส่งมวลชนต่าง ๆ และมีอตั ราค่าเช่าในระดับที่แข่งขันได้ โดยอัตราการเช่าสานักงานในเขต
ธุรกิจกลางเมือง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.3 ในไตรมาส 1 ปี 2556 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.8 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่อาคารสานักงานในเขตถนนรัชดาภิเษก และ
พหลโยธินนัน้ ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นเนื่องจาก พื ้นที่ดงั กล่าวยังคงเป็ นจุดที่มี ศกั ยภาพในการ
แข่งขัน จากการคมนาคมขนส่งที่สะดวกอยูใ่ นแนวรถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ ามหานคร MRT และ
รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิง ค์ (ARL) ตลอดจนมีห้า งสรรพสินค้ าและร้ านค้ าปลีก ในการ
ให้ บริ การ โดยมีอตั ราการเช่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 93.7 ในไตรมาส 1 ปี 2556
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ในส่วนของศูนย์การค้ าในธุรกิจค้ าปลีก จากการศึกษาของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ พบว่า ระดับ
ราคาค่าเช่ามีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณใจกลางเมืองและบริ เวณ
รอบใจกลางเมื องซึ่งเป็ นบริ เ วณที่ มีศักยภาพค่อนข้ า งสูง สาหรั บ ธุรกิ จค้ าปลีกในรู ป แบบ
ศูนย์การค้ า แต่อุปทานศูนย์การค้ าที่จะเกิ ดขึ ้นใหม่ในบริ เวณนี ้มีค่อนข้ างน้ อย เนื่องจาก
ข้ อจากัดเกี่ยวกับที่ดินที่หายาก และที่ดินที่มีขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองนันมี
้ จานวนน้ อยมาก
โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของศูนย์การค้ าในบริ เวณใจกลางเมืองอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 3,500
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะที่อตั ราค่าเช่าพื ้นที่ของศูนย์การค้ าบนถนนรัชดาภิเษกพระราม 9 และศูนย์การค้ าตามแนวรถไฟฟ้ าบริ เวณใกล้ เคียง อยู่ที่ประมาณ 1,000 – 3,000
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์ จูนทาวน์) มีอตั ราค่าเช่าพื ้นที่
เฉลี่ยระหว่าง 1,000 – 1,500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้
พื ้นที่ พบว่าบริ เวณถนนรัชดาภิเษกมีอตั ราการใช้ พื ้นที่สงู ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 96 เนื่องจาก
อุปทานศูนย์การค้ าที่จะเกิดใหม่ในบริ เวณนี ้ยังมีคอ่ นข้ างน้ อย ในขณะที่อปุ สงค์ความต้ องการ
เช่ า พื น้ ที่ มี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามจ านวนผู้ พัก อาศัย บุ ค คลท างาน และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในบริ เวณพื ้นที่ดงั กล่าว ทาให้ ยงั คงเป็ นโอกาสสาหรับผู้ให้ เช่าที่
จะเริ่ มมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่โดยรอบในอนาคต ในขณะเดียวกัน
พื ้นที่รองลงมาได้ แก่ บริ เวณลุมพินีอยู่ที่ร้อยละ 95 บริ เวณที่มีอตั ราการใช้ พื ้นที่ต่าที่สดุ คือ
บริ เวณถนนสีลม สาทร มีอตั ราการใช้ พื ้นที่อยูท่ ี่ร้อยละ 87
8.

โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สูงขึน้ ทัง้ จากการบริ หารทรั พย์ สินที่กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครัง้ แรก
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ทงั ้ 3 อาคาร มีทาเลที่ตงกระจายตั
ั้
วและครอบคลุมจุด ต่าง ๆ ที่สาคัญ
ทางธุรกิจของกรุ งเทพมหานครโดยสามารถเดินทางเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกสบายผ่านระบบ
ขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ า BTS รถไฟฟ้ ามหานคร MRT และรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ (ARL)
ส่งผลให้ เป็ นที่ตงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและมีโอกาสทางธุรกิจสูง รวมทัง้
อัตราค่าเช่าพื ้นที่ปัจจุบนั ของอาคารทัง้ 3 แห่งนันอยู
้ ่ในระดับราคาตลาด จึงเป็ นจุดเด่นที่ทา
ให้ สามารถมัน่ ใจได้ วา่ จะสามารถปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ ้นได้ อีกในอนาคต และจะสามารถหา
ผู้เช่าใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมในกรณีที่ผ้ เู ช่าเดิมตัดสินใจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเมื่อสัญญาเช่า
สิ ้นสุดลงได้ ตลอดจน C.P. LAND ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรกจะได้ รับค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่โดยมีโครงสร้ างผลตอบแทนที่
สัมพันธ์ กับผลการดาเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง้ แรก จึงก่อให้ เกิด
แรงจู ง ใจให้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ พ ยายามบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวมให้ ได้
ผลตอบแทนสูงสุด
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4.7

ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท่ กี องทุนรวมลงทุน
ภาพรวมธุรกิจอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานครไตรมาส 1 ปี 2556
อุปสงค์
เศรษฐกิจไทยสดใสในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ดังนันดั
้ ชนีความเชื่อมันทางธุรกิจจึงยังคงเป็ นบวก
นับตังแต่
้ เหตุการณ์น ้าท่วมเมื่อปี 2554 แม้ ว่าจะเริ่ มติดลบเล็กน้ อยจากความกังวลเรื่ องผลค่าเงินบาท
แข็งที่อาจมีผลต่อภาคส่งออก อุปสงค์ความต้ องการพื ้นที่สานักงานในกรุ งเทพมหานคร ยังคงเติบโต
ต่อเนื่องตังแต่
้ การเลือกตัง้ เมื่อ กลางปี 2554 กลุ่มอาคารสานักงานที่ได้ รับความต้ องการสูงจะเป็ น
อาคารสานักงานที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงกับทางด่วนและบริ การขนส่งมวลชนต่างๆ ตลอดจน
ห้ างสรรพสินค้ า มีระดับราคาที่แข่งขันได้ และอาคารมีคณ
ุ ภาพ

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
อัตราการเช่าสานักงานในกรุงเทพมหานคร ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 88.02 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 2.88 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่าน
มา อาคารสานักงานที่อยูใ่ นย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสานักงานที่อยู่ใกล้ กบั แนวบริ การ
ขนส่งมวลชนเป็ นที่ต้องการสูงสุด อาคารสานักงานเกรดเอ เป็ นที่ต้องการมากเป็ นพิเศษโดยมีอตั ราการ
เช่าสูงขึ ้นเป็ นอย่างมากหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนและเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 0.99 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผา่ นมา
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อุปทาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อุปทานของสานักงานในกรุ งเทพรวมอยู่ที่ 4,628,564 ตารางเมตร ซึ่งตัวเลขนี ้
ไม่ได้ เปลีย่ นแปลงมานานหลายไตรมาสแล้ ว แต่คาดว่าจะมีพื ้นที่อปุ ทานใหม่ประมาณ 57,000 ตาราง
เมตร เข้ าสูต่ ลาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 และเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 200,529 ตารางเมตรในปี 2557
หมายเหตุ: ตัวเลขนีไ้ ม่รวมอาคารทีม่ ีหลายเจ้าของและอาคารสานักงานทีม่ ีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร

อุปทานในอนาคต
อุปทานในอนาคตส่วนมากจะอยู่นอกพื ้นที่ที่จัดว่าเป็ นย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) จากยอดพื ้นที่
ทังหมด
้
200,529 ตารางเมตร ซึ่งจะเข้ าสูร่ ะบบในปี หน้ านันจะมี
้
พื ้นที่ประมาณ 56,000 ตารางเมตร ที่
อยู่ในย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) ส่วนที่เหลือจะอยู่ในย่านถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษกและถนน
พหลโยธิน

อุปทานในอนาคต
The 9th Tower A
The 9th Tower B
Equinox
AIA Capital Center
UBC III (Bhiraj Tower)
Magnolia Ratchadamri Boulevard
G-Land Tower
Golden Land Rama IV
AIA Sathorn
Central Lumpini Park

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)
สร้ างเสร็จ
33,898
2556
23,530
2556
57,428
19,205
2557
59,694
2557
50,000
2557
6,000
2557
65,630
2557
200,529
48,071
2558
48,071
38,500
2559
40,000
2559
78,500

ถนน
พระราม 9
พระราม 9
พลหลโยธิน วิภาวดี
รัชดาภิเษก
สุขมุ วิท
ราชดาริ
พระราม 9
รัชดาภิเษก-พระราม 4
สาทร
พระราม 4

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อัตราค่ าเช่ า

เกรด
Q2 2555

อัตราค่าเช่า (บาท/ตรม./เดือน)
เอ
บี
642.84
533.81

ซี
399.62

ทังหมด
้
525.42
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เกรด
Q3 2555
Q4 2555
Q1 2556
Q-o-Q
Y-o-Y

อัตราค่าเช่า (บาท/ตรม./เดือน)
เอ
บี
646.51
533.81
652.44
536.09
669.72
539.89
2.65%
0.71%
5.76%
2.05%

ซี
402.78
404.15
410.94
1.68%
3.63%

ทังหมด
้
527.70
530.89
540.18
1.75%
3.96%

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อัตราค่าเช่าเฉลีย่ สูงขึ ้นร้ อยละ 3.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน หรื อสูงขึ ้นร้ อยละ 1.75 เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตในทุกภาคส่วนของตลาดอาคารสานักงาน อาคารสานักงานเกรดเอ ปรับตัวขึ ้น
สูงสุดที่ร้อยละ 2.65 จากไตรมาสก่อน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งถือว่าเป็ น
ตัวเลขการเติบโตแบบปี ต่อปี ที่สงู ที่สดุ เท่าที่เราเคยพบมา เนื่องจากเจ้ าของอาคารตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้น
และอัตราการเช่าที่สงู ขึ ้น

กราฟข้ างใต้ นี ้แสดงอัตราค่าเช่าต่าสุดและสูงสุดที่ประกาศของอาคารสานักงานบนถนนสายหลักในย่านธุรกิจกลางเมือง

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ: อัตราค่าเช่านี ้เป็ นอัตราค่าเช่าที่ทางอาคารเสนอเช่า
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ตลาดอาคารสานักงานย่ านธุรกิจกลางเมือง

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อุปทาน
อุปทานในตลาดสานักงานย่านธุรกิจกลางเมืองยังคงที่อยู่ 2,319,550 ตารางเมตร คงที่มานับตังแต่
้ ไตร
มาสที3่ ปี 2554
หมายเหตุ: ตัวเลขนีไ้ ม่รวมอาคารทีม่ ีหลายเจ้าของและอาคารสานักงานที ่มีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตางเมตร: อาคารสานักงานย่าน
ธุรกิ จกลางเมื องนัน้ หมายถึ งอาคารสานักงานที ตงั้ อยู่ในถนนสาทร สี ลม วิ ทยุ ชิ ดลม หลังสวน เพลิ นจิ ต ราชดาริ
พระราม1 พระราม 4 อโศก-รัชดา สุขุมวิ ทตอนต้น สุรวงศ์

อุปสงค์
อัตราการเช่าสานักงานในธุรกิจกลางเมือง อยู่ที่ร้อยละ 90.28 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.78 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดอาคาร
สานักงานย่านธุรกิจกลางเมือง( ซีบีดี) มีความต้ องการใช้ พื ้นที่สงู เนื่องจากทาเลที่ตงกลางเมื
ั้
องละ
ทาเลซึง่ อยูใ่ กล้ กบั แนวบริ การขนส่งมวลชน
อัตราค่ าเช่ า
อัตราค่าเช่าในอาคารสานักงานย่านธุรกิ จกลางเมืองมีการเติบโตในทุกเกรดอย่างต่ อเนื่อง และมี
แนวโน้ มที่จะเติบโตต่อไปอีกในอนาคต และหากมองถึงการเพิ่มขึ ้นของอัตราค่าเช่าในแต่ละเกรดนัน้
เราจะพบว่าเกรดเอนันมี
้ การเติบโตเพิ่มขึ ้นมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกรดอื่น โดยที่เพิ่มไปถึงร้ อยละ 7.15
ในปี ที่แล้ วและเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.79 ในไตรมาสก่อน
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ราคาค่ าเช่ า (บาท/ตรม/เดือน)
เกรด
เอ
บี
Q2-2555
673.03 604.10
Q3-2555
677.78 604.10
Q4-2555
685.85 608.17
Q1-2556
711.82 613.60
Q-o-Q %
3.79%
0.89%
Y-o-Y %
7.15%
2.49%

ซี
462.79
470.08
470.08
487.38
3.68%
5.92%

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ตลาดอาคารสานักงานรอบนอกย่ านธุรกิจ

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

อุปทาน
อุปทานในตลาดสานักงานรอบนอกย่านธุรกิจยังคงที่อยู่ 1,262,830 ตารางเมตร แต่ทว่าในอนาคต
อันใกล้ นี ้จะมีอาคารสานักงานขึ ้นโดยประมาณ 200,000 ตารางเมตร
หมายเหตุ: ตัวเลขนีไ้ ม่รวมอาคารทีม่ ีหลายเจ้าของและอาคารสานักงานที ่มีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตางเมตร: อาคารสานักงานรอบนอกย่าน
ธุรกิ จนัน้ หมายถึงอาคารสานักงานทีต่ งั้ อยู่ในถนนสาทร รัชดาภิ เษกพญาไท เพชรบุรี อโศก รัชโยธิ น ศรี อยุธยา วิ ภาวิ ดี พระราม
9 เอกมัย พหลโยธิ น สุขุมวิ ทตอนปลาย
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อุปสงค์
อัตราการเช่าพื ้นที่สานักงานนอกย่านธุรกิจในไตรมาส 1 นันเติ
้ บโตอยู่ที่ร้อยละ 90.56 เพิ่มขึ ้นจากไตร
มาสก่อนร้ อยละ 0.73 และเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 3.12
อัตราค่ าเช่ า
ค่าเช่าในอาคารสานักงานนอกย่านธุรกิจนันมี
้ การเพิ่มขึ ้นทุกภาคส่วน โดยเกรดซีนนเพิ
ั ้ ่มขึ ้นมากที่สดุ
ตามด้ วยเกรดบีและเกรดเอ
ราคาค่ าเช่ า (บาท/ตรม/เดือน)

เกรด
Q2-2555
Q3-2555
Q4-2555
Q1-2556
Q-o-Q %
Y-o-Y %

เอ
584.68
586.41
586.41
595.05
1.47%
2.07%

บี
441.38
441.38
441.38
446.50
1.16%
1.83%

ซี
394.63
395.18
395.40
402.31
1.75%
2.47%

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บทสรุ ป
แนวโน้ มตลาดอาคารสานักงานให้ เช่ายังคงดีอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดย
อุปทานในตลาดในอนาคตอันใกล้ ที่มีอยู่ไม่มากนัก ประกอบกับอุปสงค์ในตลาดที่ยงั ดีอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้
อัตราการเช่าและอัตราการปรับขึน้ ค่าเช่าอยู่ในระดับดี และเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคาร
สานักงานในเขตซีบีดี และอาคารสานักงานที่อยูใ่ กล้ ระบบขนส่งมวลชน ในส่วนตลาดที่น่าจับตามองในช่วงครึ่ ง
หลังของปี 2556 คือ อาคารสานักงานในทาเลธุรกิจใหม่ๆ อย่างรัชดาภิเษกเนื่องจากเป็ นทาเลที่จะมีอปุ ทานใหม่
เข้ าสูต่ ลาดส่งผลให้ เป็ นทาเลที่นา่ สนใจเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเป็ นทาเลที่สามารถเชื่อมโยงกับทางด่วนและแนวบริ การ
ของระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ตลอดจนห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าปลีก ทาให้ ผ้ เู ช่าพิจารณาว่าอาจเป็ นทาเลที่มี
ศักยภาพในอนาคตมากขึ ้น
ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกในกรุ งเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ. 2556
อุปทานธุรกิจค้ าปลีก ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ. 2556 มีจานวน 5,921,226 ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็ นประเภท
ศูนย์การค้ า มีจานวนพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
3,628,255 ตารางเมตร รองลงมาได้ แก่ ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และ
คอมมิวนิตี ้มอลล์ ซึง่ มีจานวนพื ้นที่ 679,950 ตารางเมตร และ 640,109 ตารางเมตร ตามลาดับ
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อุปทานธุรกิจค้ าปลีกจาแนกตามประเภท
อุปทานธุรกิจค้ าปลีกประเภทศูนย์การค้ ามีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 61 ของอุปทานทังหมด
้
ซึง่ เป็ นพื ้นที่ห้างสรรพสินค้ า
ร้ อยละ 5 คอมมิวนิตี ้มอลล์ มีสดั ส่วนร้ อยละ 11 ของอุปทานทังหมด
้
ไลฟ์ สไตล์ คอมมิวนิตี ้มอลล์ ได้ กลายเป็ นวลี
ที่ติดปากของผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกเนื่องจากแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของ ธุรกิจค้ าปลีกประเภทนี ้ในกรุ งเทพฯ
ซึง่ มักตังอยู
้ ใ่ นย่านชุมชนต่างๆ
อุปทานธุรกิจค้ าปลีกจาแนกตามสถานที่ตงั ้
บริ เวณที่มีศนู ย์การค้ ามากที่สดุ อยูท่ ี่บริ เวณลุมพินี มีจานวนอุปทานศูนย์การค้ าประมาณ 601,391 ตารางเมตร
รองลงมาได้ แก่บริ เวณถนนเพชรบุรี /พญาไท/ราชปรารภ มีจานวนศูนย์การค้ าประมาณ 332,500 ตารางเมตร
และบริ เวณรัชดาภิเษกมีอปุ ทานศูนย์การค้ ามากเป็ นอันดับที่ 3 หรื อมีประมาณ 157,938 ตารางเมตร

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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อุปทานใหม่
อุปทานพืน้ ที่ค้าปลีกในอนาคต ณ ปี 2556
ชื่อโครงการ

รู ปแบบ

ทาเลที่ตัง้

โซน

พืน้ ที่เช่ า

Central Embassy
Siam Square 1
Emquartier
Mahanakorn Terrace
W District
The 9th Tower Retail
G-Land Tower Retail
Raffle @ Nara คอมมิวนิตี ้มอลล์
Quiss
Canapaya พระราม 3 - Sathorn (Canali)
Zy Walks

ห้ างสรรพสินค้ า
ห้ างสรรพสินค้ า
ห้ างสรรพสินค้ า
ห้ างสรรพสินค้ า
ตลาดค้ าปลีก
ห้ างสรรพสินค้ า
ห้ างสรรพสินค้ า
ตลาดค้ าปลีก
ตลาดค้ าปลีก
ห้ างสรรพสินค้ า
ตลาดค้ าปลีก

ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ
ตัวเมืองชันใน
้
ตัวเมืองชันใน
้
ตัวเมืองชันใน
้
ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ
ตัวเมืองชันใน
้
ย่านธุรกิจ

70,000
35,000
50,000
10,000
4,520
6,347
13,140
1,152
3,300
40,000
25,027

The Up พระราม 3

ตลาดค้ าปลีก

เพลินจิต
พระราม 1
สุขมุ วิท 35
สาทร
สุขมุ วิท 71
รัชดาภิเษก
รัชดาภิเษก
นราธิวาส
สุขมุ วิท 42
พระราม 3
จุฬา ซอย 5
นราธิวาสพระราม 3
ถนนจันทร์
พระราม 4
ราชประสงค์
พระราม 1
สุขมุ วิท 55

ประมาณการ
ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ
Q4 2556
Q4 2556
Q4 2556- Q 2557
Q4 2556
Q4 2556
Q1 2556
Q4 2557
Q4 2556
Q3 2556
H2 2559
2557

ตัวเมืองชันใน
้

6,000

Q4 2556

ตัวเมืองชันใน
้
ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ
ย่านธุรกิจ

6,000
N/A
7,000
9,500
2,000

Q3 2556
N/A
2558
2558
Q4 2556

Vanilla Moon
ตลาดค้ าปลีก
Retail project by Streadgy 613 Co.,Ltd ตลาดค้ าปลีก
Gaysorn 2
ห้ างสรรพสินค้ า
Siamkij Building (Chula block L)
ห้ างสรรพสินค้ า
Nihonmura Mall
ตลาดค้ าปลีก

ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั และทีป่ รึ กษาด้านการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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อุปทานย่ านถนนรั ชดาภิเษก

ในปี 2525 - 2551 อุปทานรวมของตลาดศูนย์การค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ในย่านถนนรัชดาภิเษกอยู่ที่ 201,137
ตารางเมตร ส่วนในปี 2552 ไม่มีอปุ ทานเพิ่มขึ ้นโดยในปี 2553 มีอปุ ทานใหม่ของศูนย์การค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์
เพิ่มขึ ้นจาก 201,137 ตารางเมตร เป็ น 201,519 ตารางเมตร หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 382 ตารางเมตร ซึ่งยังเป็ น
พื ้นที่ที่น้อยมาก หลังจากนันได้
้ เกิดอุปทานรายใหม่ขึ ้นจานวนมาก โดยในปี 2554 เพิ่มขึ ้นประมาณ 145,197
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามแนวรถไฟฟ้ าและพื ้นที่ชุมชนหลักๆ ส่วนในปี 2555 อุปทานของ
ศูนย์การค้ าและคอมมูนิตี ้มอลล์ในเขตรอบใจกลางกรุ งเทพมหานคร 20,000 ตารางเมตร สาหรับ ไตรมาสที่1ปี
2556 ยังไม่มีอปุ ทานใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในบริ เวณใกล้ เคียง
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อุปทานผู้ประกอบการศูนย์ การค้ าย่ านถนนรัชดาภิเษก

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

จากกราฟดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เ ห็นว่าบริ เวณถนนรั ชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟ้ าบริ เวณ
ใกล้ เคียง โดยศูนย์การค้ า เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่สดุ ในบริ เวณดังกล่าว
ด้ วยพื ้นที่รวมร้ อยละ 24.11 หรื อ 84,697 ตารางเมตร ซึง่ พื ้นที่สว่ นใหญ่จะอยูใ่ นขนาดที่ใกล้ เคียงกันที่ 40,000 –
47,850 ตารางเมตร สาหรับโครงการเทอมินอล 21 มีพื ้นที่น้อยที่สดุ โดยมีสว่ นแบ่งพื ้นที่ดงั กล่าวที่ร้อยละ 11.38
หรื อประมาณ 40,000 ตารางเมตร
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อุปสงค์
อุปสงค์ธุรกิจค้ าปลีกบริ เวณใจกลางเมืองและบริ เวณรอบใจกลางเมืองมีอตั ราการใช้ พื ้นที่ค่อนข้ างสูง โดยเฉลี่ย
อยู่ที่ร้ อยละ 94.5 หากแต่อัต ราการใช้ พื น้ ที่ ศูน ย์ ก ารค้ าในบริ เวณนี ม้ ี อัต ราการใช้ พืน้ ที่ ค่อ นข้ า งสูงกว่า
คอมมิว นิ ตีม้ อลล์ โดยอัตราการใช้ พื น้ ที่ ศูนย์ ก ารค้ าอยู่ที่ป ระมาณร้ อยละ 95 ส่วนอัตราการใช้ พื น้ ที่
คอมมิวนิตี ้มอลล์อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 88.9

ที่มา: ฝ่ ายวิจยั และที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ เวณถนนรัชดาภิเษกมีอตั ราการใช้ พื ้นที่สงู ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 95.9 เนื่องจากศูนย์การค้ าโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
แนวรถไฟฟ้ าใต้ ดินซึง่ สามารถเข้ าถึงได้ ง่ายสะดวกสบาย รองลงมาได้ แก่บริ เวณลุมพินี อยู่ที่ร้อยละ 95.2 บริ เวณ
ที่มีอตั ราการใช้ พื ้นที่ต่าที่สดุ คือ บริ เวณถนนสีลมสาทรมีอตั ราการใช้ พื ้นที่อยูท่ ี่ร้อยละ 86.6

อัตราค่ าเช่ า
อัตราเฉลี่ยของราคาค่าเช่าในธุรกิจค้ าปลีกค่อนข้ างเท่ากันในแง่ของสถานที่ตงั ้ ผู้ประกอบการธุรกิ จค้ าปลีก
สามารถคิดอัตราค่าเช่าที่สงู ในพื ้นที่ที่มีจานวนคนเดินมากที่สดุ อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ในบริ เวณใจกลางเมืองโดยเป็ น
พื ้นที่ที่อยูใ่ นชันล่
้ าง (G) อยูร่ ะหว่าง 1,000 ถึง 3,500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนชันที
้ ่สงู ขึ ้นไปอัตราค่าเช่า
จะลดลงอยูท่ ี่ประมาณ 350 ถึง 2,600 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน ส่วนอัตราค่าเช่าบริ เวณชันล่
้ าง (G) ในเขต
รอบกลางใจเมืองมีอตั ราค่าเช่าเฉลีย่ ที่ 800 ถึง 2,680 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน หากชันที
้ ่สงู คิดอัตราค่าเช่า
จะอยูร่ ะหว่าง 250 ถึง 2,100 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
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ทาเลที่ตงั ้
พื ้นที่ย่านธุรกิจ
พื ้นที่ตวั เมืองชันใน
้

ชัน้ ล่ าง
(บาทต่ อตารางเมตรต่ อเดือน)
1,000-3,500
800-2,680

ชัน้ ที่สูงขึน้ ไป
(บาทต่ อตารางเมตรต่ อเดือน)
350-2,600
250-2,100

* อัตราค่าเช่าเฉลีย่ อ้างอิงพืน้ ทีใ่ นชัน้ 1ของอาคาร สาหรับพืน้ ทีร่ ้านค้าโดยเฉลีย่ ที ่ 50 ตารางเมตร
** อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็ นมาตรฐานของร้านค้าหรื อแบรนด์ทีม่ ีประสบการณ์
ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั และทีป่ รึ กษาด้านการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

แนวโน้ มธุรกิจค้ าปลีกในปี พ.ศ. 2556
บริ เ วณใจกลางเมืองและบริ เวณรอบใจกลางเมื องเป็ นบริ เวณที่มี ศัก ยภาพสาหรั บธุ รกิ จค้ า ปลีกในรู ป แบบ
ศูนย์การค้ าค่อนข้ างสูง เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นศูนย์กลางธุรกิจดังนันกลุ
้ ม่ ลูกค้ าในบริเวณ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็ นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติแล้ ว ยังเป็ นคนทางานที่ทางานในบริ เวณนี ้และใช้ ชีวิตในการ
ทางานในบริ เวณนี ้ อย่างน้ อย 5 วัน ต่อสัปดาห์ อุปทานศูนย์การค้ าที่จะเกิดขึ ้นใหม่ในบริ เวณนี ้มีค่อนข้ างน้ อย
เนื่องจากข้ อจากัดเกี่ยวกับที่ดิน ที่หายากและที่ดินที่มีขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองมีจานวนน้ อยมาก แต่อตั รา
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทาให้ ในอนาคตความต้ องการพื ้นที่ธุรกิจค้ าปลีกบริ เวณนี ้ค่อนข้ างสูงมาก ระดับ
ราคาค่าเช่ามีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ ้นเนื่องจากจานวนอุปทานที่มีลดน้ อยลง ในขณะที่อุปสงค์มีจานวนมาก
นอกจากนี ้ราคาค่าเช่ามีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้นเนื่องมาจากค่าก่อสร้ างและราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ ้นสินค้ าที่มี
ความต้ องการใช้ พื ้นที่ธุรกิ จค้ าปลีกในบริ เวณนีม้ ีค่อนข้ างหลากหลาย ตัง้ แต่สินค้ าที่มีความจาเป็ นต่อการ
ดารงชีวิต อันได้ แก่ ร้ านอาหาร จนไปถึงสินค้ าประเภทแฟชัน่ หรื อสินค้ าไอที ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่ผ้ พู กั
อาศัยในพื ้นที่ พนักงานบริ ษัท และนักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนเข้ ามาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและบริ การได้ อย่าง
สะดวกสบาย
4.8

การลงทุนในอนาคต
สาหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการโดยผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อาจพิจารณาลงทุน
เพิ่มเติม และ/หรื อ ปรับการลงทุน (ปรับ Portfolio) โดยอาจทาการซื ้อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้ กบั กองทุนรวม และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและ
การบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และนโยบายการ
ลงทุนในการลงทุนครัง้ แรก อย่างไรก็ดี ในเรื่ องดังกล่าว จะต้ องผ่านการพิจารณาเพื่อขอแนวทางจาก
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็ นไปตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว เกิดขึ ้นภายหลัง
จากที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามประกาศจากทางสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กองทุนรวมจะดาเนินการในการขอแปรสภาพเป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ก่อน โดยแนวทางในการแปรสภาพจะเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนึ่ง ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนรวมโดยรวมเป็ นสาคัญ
และการลงทุนของกองทุนรวมจะเป็ นไปตามขอบเขตที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ้
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4.9

ความเสี่ยงในการลงทุน
การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมที่ เ สนอขายในครั ง้ นี ม้ ี ค วามเสี่ ย งผู้ลงทุน ควรพิ จ ารณา
รายละเอียดในโครงการฉบับนี ้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสี่ยง ดังรายละเอียดข้ าง
ท้ ายนี ้ก่อนตัดสินใจในการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้ อความดังต่อไปนี ้แสดงถึงปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวม
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ้ นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในโครงการฉบับ
นี ้แล้ วยังอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้หรื อเป็ นความเสี่ยงที่กองทุน
รวมพิ จารณาในขณะนี ว้ ่ าไม่ เป็ นสาระส าคัญแต่ ความเสี่ ยงดัง กล่ าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี่ ยงที่ มี
ความสาคัญต่อไปในอนาคตความเสีย่ งที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี ้ และความเสี่ยงที่อาจมีขึ ้นใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุน
รวม
คาอธิ บ ายเกี่ ย วกับ แนวทางการบริ ห ารเพื่ อลดความเสี่ยง มาตรการรองรั บ ความเสี่ยง และ /หรื อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสีย่ งข้ อใดข้ อหนึ่งไม่ถือเป็ นคารับรองของกองทุนรวมว่า
กองทุนรวมจะดาเนินมาตรการรองรับความเสีย่ งตามที่กาหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนและไม่ถือเป็ น
ข้ อยืนยันว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบับนี ้จะลดลงหรื ออาจไม่เกิดขึ ้นทังนี
้ ้ เนื่องจาก
ความสาเร็ จ และ /หรื อ ความสามารถในการลดความเสี่ย งยัง ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการที่ อ ยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
โครงการฉบับนี ้เช่นการใช้ ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้
“ประมาณ” เป็ นต้ นหรื อประมาณการทางการเงิ นโครงการในอนาคตการคาดการณ์ เกี่ ยวกับผล
ประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจ
ของกองทุนรวมนโยบายของรัฐ และอื่น ๆเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็ นความเห็น
ของกองทุนรวมในปั จจุบนั และมิได้ เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว
นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ
บริ ษั ท จัด การได้ ด าเนิ น การศึก ษาข้ อ มูลรายละเอี ย ดของทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน โดย
ตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้ าลงทุน โดยบริ ษัทจัดการได้
ศึกษารายงานของผู้ประเมินราคา รายงานทางวิศวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ไม่มีความเสียหายหรื อชารุ ดบกพร่ องอัน
อาจทาให้ กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายในการปรั บปรุ งหรื อซ่อมแซมในจานวนที่สูงกว่าจานวนที่ระบุใ น
โครงการฉบับนี ้
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นอกจากนี ้ รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานทางวิศวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน อาจมีข้อบกพร่องหรื อไม่ถกู ต้ อง ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
อัน เนื่อ งมาจากความบกพร่ อ งของทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทุน รวมจะเข้ าลงทุน ที่ ต รวจสอบได้ ย ากหรื อ ไม่
สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนาไปใช้ ประโยชน์ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ที่เป็ นการขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยการตรวจสอบข้ อมูลต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ กองทุนรวมมีค่าใช้ จ่ายหรื อความรับผิดอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้ อมูลในส่วนนี ้ที่อ้างถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้ อมูลที่ได้ มา
จากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ ของรั ฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่น ๆโดยที่บริ ษัท
จัดการมิได้ ทาการตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ น ผลตอบแทนใน
ระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดต่าลงหรื อสูงขึ ้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุน
ในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ที่ประสงค์ซือ้ หน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาผู้ประกอบวิชาชี พและขอคาปรึ กษา
เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
(ก)

ความเสี่ยงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1.

ความเสี่ยงโดยทั่วไป
ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและธุรกิจโดยทัว่ ไปของประเทศไทยซึ่ง
รวมถึง อัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่ องอุปโภคและ
บริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงินและการคลังของรัฐบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนินงาน
สถานะทางการเงิ นและการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกต่าทางเศรษฐกิ จ
โดยทัว่ ไปตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรื อ
ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ซึง่ จะมีผลต่อรายได้ ของกองทุนรวม

2.

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศภัย
หากทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ประสบภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรื อ
น ้าท่วม เป็ นต้ น หรื อการก่อวินาศภัยต่าง ๆ ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอาจ
เกิ ด ความเสีย หาย ซึ่ง จ าเป็ นจะต้ องมี การซ่อมแซมเพื่ อแก้ ไขความเสียหายของ
ทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้ จ่ายสูงและต้ องใช้ เวลานาน รวมถึงอาจทาให้ กองทุนรวม
สูญ เสี ย รายได้ ในจ านวนที่ มี นัย ส าคัญ ในช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า วซึ่ ง ท าให้ การ
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ด าเนิ นงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนัน้ เหตุการณ์ ร้ ายแรง และ /หรื อความ
เสียหายที่เกิ ดขึน้ ต่อทรั พย์ สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
อาทิ การประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงการก่อการร้ าย) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
และการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกโดยมีความคุ้มครองและวงเงิน
ประกันที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของอาคารที่มีลกั ษณะและการใช้ งาน
ใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน รวมถึงได้ จดั ให้ มีมาตรการป้องกัน
เหตุการณ์ร้ายแรงบางประการที่อาจจะเกิดขึ ้น อาทิ อัคคีภยั และได้ จดั ให้ มีการซักซ้ อม
การดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เช่น การทดสอบสัญญาณเตือน
ภัย การซักซ้ อมการอพยพหนีภยั เป็ นต้ น
3.

ความเสี่ยงทางการเมือง
ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อ
สถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการ
เมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
ทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ ายแรงต่อการดาเนินกิจการ สภาวะทาง
การเงิน ผลการดาเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม

4.

ความเสี่ยงจากการเข้ าลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการได้ ทาการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของ
อสังหาริ มทรั พย์ นนั ้ ๆ โดยทาการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence)
ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษากฎหมาย เพื่อศึกษา
ตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ อย่างไรก็ ตาม การ
กระท าดังกล่าวมิ ได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวปราศจากความ
เสียหาย หรื อความบกพร่ องที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรั บปรุ งหรื อซ่อมแซม
รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริ มทรัพย์ชิ ้นนัน้ ๆ ที่
บริ ษั ทจัดการใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการประเมิ นและตรวจสอบอสังหาริ มทรั พย์ อาจมี
ข้ อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์
อาจจะตรวจพบได้ ย าก หรื อไม่ สามารถตรวจพบได้ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ในการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นข้ อจากัดใน
การตรวจสอบของทังผู
้ ้ ประเมินราคา และวิศวกร

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
91

นอกจากนี ้แล้ ว ในการทา Due Diligence ต่างๆ ได้ มีการแต่งตังที
้ ่ปรึกษากฎหมายเพื่อ
ทาการตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้ าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งการศึกษาข้ อ มูล รายละเอี ยดและการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) นัน้ บริ ษัทจัดการอาจไม่สามารถครอบคลุมได้ ทงหมด
ั้
ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้ กองทุนรวมเกิดค่าใช้ จ่ายหรื อข้ อผูกพันที่เกี่ยวกับการ ดาเนินการแก้ ไข
ให้ ถกู ต้ องได้
5.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอาจได้ รับ ผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของ
มาตรฐานบัญชี ฉบับใหม่ หรื อ การปรั บ ปรุ งมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็ นปั จ จัย ที่
กองทุนไม่สามารถควบคุมหรื อคาดการณ์ ได้ สาหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ
ข้ อ ก าหนด ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ บทบัญ ญั ติ แนวนโยบาย และ/หรื อ ค าสั่ง ของ
หน่ว ยงานราชการ หรื อ หน่ว ยงานที่ มี อ านาจตามกฎหมาย รวมถึ ง กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาระภาษี และค่าธรรมเนียมสาหรับ
การซื ้อหรื อขายหรื อโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ภาระภาษี ใน
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน ถื อ เป็ นเหตุก ารณ์ ที่ไม่อ าจคาดการณ์ ได้ เช่ นเดี ยวกัน
ดัง นัน้ กองทุน รวมจึ ง ไม่สามารถที่ จ ะประเมิน ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม หรื อความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลของกองทุนรวม

6.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่ วยลงทุน อาทิ (ก)ราคาของหน่ วยลงทุ นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย (ข) การใช้ มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ
(NAV) ของกองทุนรวมในการกาหนดราคาซือ้ ขายหน่ วยลงทุน หรือ (ค) การ
ขาดสภาพคล่ องในการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ภายหลังการจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้ ของกองทุนรวมในตลาด
หลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ราคาตลาดของหน่ว ยลงทุนอาจมี ก ารลดลงภายหลัง การจดทะเบี ย น
หน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพ ย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื ้อขายของหน่วยลงทุนนัน้ ขึ ้นอยู่
กับหลายปั จจัย อาทิ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวน
ของตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื ้อขายของหน่วยลงทุน ผลกระทบ
จากปั จจัยภายนอกหลายประการซึ่งเป็ นปั จจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคุมได้ อันได้ แก่ ความเคลื่อนไหวหรื อความเปลี่ยนแปลงของตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศและต่างประเทศ
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อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมที่มี
ผลต่อนาเข้ าหรื อส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสี่ยงในการดาเนินงานและทาง
ธุรกิจโดยทัว่ ไป ปั จจัยทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเครื่ องอุปโภค
และบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล
รวมถึง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การ
วางผังเมือง การได้ รับผลกระทบจากภัยพิ บตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด
ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น
ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที่เสนอขายหน่วย
ลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยของกองทุนรวมรวมถึง ไม่มี
หลักประกันได้ ว่าความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ข)

7.

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายในตลาดรอง
ซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ความถี่ แ ละปริ ม าณการซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุ น นัน้ ในตลาด
หลักทรัพย์ และความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริ มาณความ
ต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ ้นได้ จากปั จจัยหลายประการ
ซึ่ง กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ปริ มาณความต้ องการของ
ตลาด หรื อขนาดของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูล
ค่ า ที่ แท้ จ ริ ง ซึ่ ง กองทุ น รวมจะได้ รับ หากมี ก ารจ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ น ออกไป
ทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ่งได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ได้ คานวณโดยใช้
ข้ อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน และมูลค่า
ดังกล่าวอาจมีความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
ก.
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งซึ่งกองทุน
รวมจะได้ รับหากมีการจาหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด
้
หรื อมีการเลิก
กองทุนรวม
ข.
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม อาจมิใช่มลู ค่าของหน่วยลงทุนที่ซื ้อ
ขายกันจริ งในตลาดหลักทรัพย์

8.

ความเสี่ ยงของกองทุ น รวมอสัง หาริ มทรั พ ย์ เ ปรี ย บเทีย บกั บ กองทุ นรวม
ประเภทอื่น
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มีความแตกต่างจากกองทุนรวมอื่น ๆ เนื่องจากกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
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ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทาให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใ นอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนเท่านัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนจึงขึ ้นอยู่กับผลประกอบการ
จากการให้ เช่า และ/หรื อผลดาเนินงานในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน
เป็ นหลัก ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการกระจายความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม
แม้ ว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อาจจะมีความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ที่น้อยกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ ไป ผู้ลงทุนควรจะตระหนักถึง
ปั ญหาสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ด้วย
9.

กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งมูลค่ าของสิทธิการ
เช่ าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่ าที่เหลืออยู่ และจะมีผลให้ มูลค่ าหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่ วนไปด้ วย
กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจ
ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการ
เช่ า การเปลี่ ย นแปลงในอัต ราการเช่ า พื น้ ที่ และ/หรื อ อัต ราค่ า เช่ า และ/หรื อ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค หรื อเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กองทุนรวม ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มูลค่าหน่วยลงทุน และ/
หรื อการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมในท้ ายที่สดุ

10.

ความเสี่ยงด้ านภาษี
ในการขาย โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ การขาย โอนหรื อ รั บ โอน
อสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจ
มีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื ้อหรื อขายหรื อโอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิ
การเช่าหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
้
อ บางส่วน
และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที่กองทุนรวมจะต้ องช าระดังกล่าว อาจ
แตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

11.

ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่า ยเงิน ปั น ผลของกองทุน รวมจะถูก พิจ ารณาจากผลการดาเนิน งานของ
กองทุน รวม ซึ่ง ขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริ หารในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ การแข่งขัน
การเปลี่ย นแปลงกฎหมายและข้ อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิน ภัย ธรรมชาติ
สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งที่นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที่ได้

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
94

ประมาณการเอาไว้ ในปี ที่เกิดเหตุการณ์ หรื อกองทุนรวมจะไม่ สามารถที่จะรักษา
ระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ่มการจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ต่อ ๆ ไป
12.

ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริ งของกองทุนรวมอาจแตกต่ างไปจากผล
ประกอบการในประมาณการในเอกสารฉบับนี ้
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ ซึง่ ไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ ้น
จริ ง (รวมถึงรายงานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และ
วัตถุประสงค์ของผู้บริ หารสาหรับการดาเนินการในอนาคต หรื อสภาวะทางเศรษฐกิจ
หรื อสมมติฐาน หรื อการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ) แต่เป็ นการประมาณการและไม่มี
การรับประกันว่าจะเป็ นจริ งตามนัน้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อการลงทุนและผล
การดาเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ได้ คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้ อนึ่ง
การประมาณการดังกล่าว มีพื ้นฐานจากข้ อมูลและความเชื่อที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั เพื่อ
ทาการคาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตังข้
้ อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนัน้
การประมาณการดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่
นอกจากนี ก้ ารตั ง้ สมมติ ฐ านดั ง กล่ า วเป็ นสิ่ ง ที่ ต้ องใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ปั จจั ย ต่ า งๆ
หลากหลายปั จจัยซึ่งรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน ภาวะตลาด และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งในหลายๆ ปั จจัยเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือความควบคุมของ
กองทุนรวม ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่ยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ ที่จะคาดการณ์ ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยาปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนัน้ สมมติฐานภายใต้ การประมาณการของ
กองทุนรวมนี ้ จึงอาจมีความคลาดเคลือ่ นไม่ถกู ต้ องได้

13.

ความเสี่ยงเรื่ องการเวนคืนทรั พย์ สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนทัง้ หมดหรื อใน
ส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืนที่ดิน ทาให้ กองทุน
รวมไม่ สามารถใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนอาจส่ งผล
กระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวม
แม้ ในปั จจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีการเวนคืนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืน
ทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรกไม่ว่าทังหมดหรื
้
อในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ กองทุนรวมดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ รับค่าทดแทน
ตามจานวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัติว่าด้ วยการเวนคืน
อสังหาริ มทรั พย์ พ .ศ. 2530 (รวมทัง้ ที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้ อง) (“กฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืน”)
ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าทดแทนภายใต้ กฎหมายว่าด้ วย
การเวนคืนเลยเนื่องจากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดในกฎหมายดังกล่าว
หรื อกองทุนรวมอาจได้ รับค่าชดเชยในจานวนที่น้อยกว่า (ก) ค่าตอบแทนในการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน และ/หรื อ (ข) ค่าขาดประโยชน์ที่กองทุน
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รวมคาดว่าจะได้ รับจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก ซึง่
จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการ
เงิ น ของกองทุน รวม อาทิ อาจส่ง ผลให้ ก องทุน รวมไม่ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ได้ ตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ
รายได้ ที่กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(ข)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1.

ความเสี่ ยงจากความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริ มทรั พย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมี ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
นอกจากนี ้อสังหาริ มทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมห
ภาคอื่นๆ เช่น การวางผังเมือง การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรค
ระบาด ตลอดจนกรณี การเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็ นต้ น อันอาจจะส่งผล
กระทบต่อกาลังซื ้อหรื อปริ มาณผู้เช่า

2.

ความเสี่ยงจากการแข่ งขันที่สูงขึน้
ผลประกอบการของกองทุ น รวมอาจได้ รั บ ผลกระทบจากสภาวะตลาดของ
อสังหาริ มทรั พย์ การเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้ประกอบการตลาด การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ของความต้ องการเช่า การที่มีจานวนตลาดเพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ อุปทานของตลาด
เพิ่มขึ ้น ทาให้ การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าเพิ่มขึ ้น

3.

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เมื่อต้ องมีการปรับปรุ งซ่ อมแซมทรั พย์ สินที่ กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุน
สาหรั บธุรกิ จการให้ เช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานและศูนย์ การค้ า มีความจาเป็ นที่
จะต้ องมีการซ่อมแซม และ/หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ อง
กับความพอใจของลูกค้ าอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การและลูกค้ าสนใจเข้ ามาใช้
บริ การในทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรื อการบารุ งรักษาประจาปี หรื อการตรวจสอบและการซ่อม
บารุ งย่อยจะไม่ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อผลการด าเนิ นงานของทรั พย์ สินที่ กองทุน
รวมเข้ าลงทุนครัง้ แรก แต่หากมีการตรวจสอบหรื อซ่อมบารุ งใหญ่ซึ่งเป็ นการซ่อมแซม
ในกรณีที่อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีความเสียหายเกิดขึ ้น หรื อการ
ปรับปรุงโครงสร้ างหรื อการเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญของอสังหาริ มทรัพย์ ที่
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กองทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น อาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ผลการ
ดาเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
อย่ างไรก็ ตาม การปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมใหญ่ หรื อการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหรื อการ
เปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนที่อาจจะเกิดขึ ้นนันจะ
้
ส่งผลที่ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในระยะยาว ทังนี
้ ้
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ มีการกาหนดงบประมาณสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
การวางแผนงาน กาหนดระยะเวลาล่วงหน้ า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และประมาณ
การผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ หรื อการปรั บปรุ ง
โครงสร้ างหรื อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ รวมถึงการปรั บปรุ งหรื อเปลี่ยนระบบ
สาธารณูปโภคที่สาคัญของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ เพื่อลด
ระยะเวลาในการด าเนินการและลดผลกระทบที่อาจมี ขึน้ ต่อการด าเนินธุ รกิ จของ
ทรั พย์ สิ นที่ กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนและลูกค้ า รวมถึ งในการปรั บปรุ งซ่ อมแซม
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน จะดาเนินการเฉพาะพื ้นที่ที่มีการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมเท่านัน้ ซึง่ กองทุนรวมจะได้ รับผลกระทบดังกล่าวเฉพาะพื ้นที่ที่มีการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมเท่านัน้
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(ค)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่ าเช่ าของผู้เช่ า
ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่าตามสัญญาเช่ าจะเป็ นที่มาของรายได้ หลัก
เพียงแหล่งเดียวของกองทุนรวม แม้ ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีผ้ เู ช่าหลายราย แต่
หากผู้เช่าดังกล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาระค่าเช่า ไม่ชาระค่าเช่า หรื อ ยอมเลิกสัญญาเช่าก่อนกาหนด และกองทุนรวม
ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อ รายได้ ข องกองทุน รวมได้ ถึง แม้ ว่า กองทุนรวมจะมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหาย
และริ บเงินประกันจากผู้เช่า ทังนี
้ ้ โดยปกติผ้ เู ช่าจะต้ องวางเงินประกันการเช่าเป็ น
มูลค่าเท่ากับค่าเช่าประมาณ 3 เดือน ซึ่งกองทุนรวมสามารถริ บ เงินประกันการเช่า
ดังกล่าวได้ หากกองทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าเช่าจากผู้เช่าได้ ตามกาหนด

2.

ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่ าหลัก และความสามารถในการชาระค่ าเช่ าของ
ผู้เช่ าหลัก อาจทาให้ รายได้ ของกองทุนรวมได้ รับผลกระทบ
หากผู้เช่าหลักยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ ก ารก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด
หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื ้นที่และสัญญาให้ บริ การเมื่อสัญญาครบกาหนด หรื อ
ประสบปั ญหาด้ านการเงินจนกระทบความสามารถในการชาระเช่าและค่าบริ การ
และกองทุน รวมไม่ส ามารถหาผู้เ ช่ า รายใหม่ม าทดแทนผู้เ ช่ า ดัง กล่า วได้ กรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทุนรวม

3.

ความเสี่ ยงในการจั ด หาผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายใหม่ เนื่ องจากผล
ประกอบการของกองทุ น รวมขึ น้ อยู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู้บริหารโครงการ
กองทุนรวมจะแต่งตัง้ ซี.พี.แลนด์ ให้ เป็ นผู้บริ หารโครงการ ซึง่ มีประสบการณ์ในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอยู่แล้ ว โดยกาหนดให้ มี
หน้ าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการร่ วมกาหนดนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ และการประกอบธุร กิ จของทรั พ ย์ สิน ดังนัน้ การบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของผู้บริ หารโครงการ เช่น การรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สินให้ เป็ นที่
พึงพอใจของผู้เช่า การให้ บริ หารแก่ผ้ เู ช่าอย่างมีคณ
ุ ภาพ การหาผู้เช่ารายใหม่หรื อ
การต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่าปั จจุบนั การบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี จึงส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
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นอกจากนี ้ หาก ซี.พี.แลนด์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ บู ริ หารโครงการเนื่องจาก
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตัง้ บุคคลอื่นเพื่อทาหน้ าที่
บริ หารโครงการได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หารจัดการของผู้บริ หารโครงการรายเดิม ซึง่
อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการและฐานะการเงิน
ของกองทุนรวม
4.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ เพียงพอของพืน้ ที่จอดรถยนต์
ในปั จจุบนั แม้ ว่าพื ้นที่จอดรถยนต์ของอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละโครงการที่กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุน มีมากกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ วก็ตาม หากผู้ใช้ บริ การ
หรื อผู้เช่าของอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน มีจานวนเพิ่มขึน้ หรื อมี
ความต้ องการในการจอดรถยนต์ในโครงการเพิ่มขึ ้น อาจส่งผลให้ พื ้นที่จอดรถยนต์
ของอสัง หาริ ม ทรั พย์ ที่ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ในปั จ จุบัน ไม่เพี ยงพอต่อ ความ
ต้ องการของผู้ประกอบการ และ/หรื อลูกค้ าของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุ น รวมถึ ง อาจส่ ง ผลให้ จ านวนผู้ ประกอบการ และ /หรื อ ผู้ ใช้ บริ ก ารใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และอาจกระทบ
ต่อรายได้ ของกองทุนรวมในท้ ายที่สดุ
อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากพื ้นที่จอดรถยนต์มีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของผู้ประกอบการ และ/หรื อลูกค้ าของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
และกองทุน รวมเล็ง เห็ น ความจ าเป็ นในการเสริ ม ศัก ยภาพของทรั พ ย์ ดัง กล่า ว
กองทุนรวมจะดาเนินการดังนี ้
1.

เลื อ กวิ ธี ที่ ดี ที่ สุด ให้ แ ก่ ก องทุน รวมในการจัด หาพื น้ ที่ จ อดรถยนต์ ใ ห้
เพียงพอแก่ความต้ องการ

2.

การดาเนินการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากนี ้ ทัง้ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น รวมจะเข้ า ลงทุน ต่ า งก็ ตัง้ อยู่บ ริ เ วณ
ใกล้ เคียงกับพื ้นที่ให้ บริ การของโครงการรถไฟฟ้ าและรถไฟใต้ ดิน ซึ่งจะทาให้ ลกู ค้ า
และ/หรื อผู้ประกอบการสามารถเดินทางได้ โดยสะดวกยิ่งขึ ้น ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าว
จะช่วยลดปั ญหาพื ้นที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอต่อความต้ องการได้
5.

ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ท่ ีกองทุนจะเข้ าลงทุนไม่ ให้ ความ
ยินยอมเข้ าเป็ นคู่สัญญาเช่ าและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม หรื อไม่ ต่อ
สัญญาเช่ าและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ในการเข้ าลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนจะเข้ าลงทุน ใน
ฐานะผู้ให้ เช่าจะดาเนินการโอนสิทธิหน้ าที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้
เช่าให้ แก่กองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะรับโอนสิทธิ หน้ าที่และเข้ าผูกพันกับผู้เช่า
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ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การดังกล่าว ณ วันที่กองทุนรวมเข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ หาก
ผู้เช่าไม่ให้ ความยินยอมในการโอนสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อหากผู้เช่าไม่
ทาสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับกองทุนรวมต่อไป และกองทุนรวมไม่สามารถ
หาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าดังกล่าวได้ กรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
อย่างไรก็ ดี ผู้ใ ห้ เ ช่า เดิ มซึ่งเป็ นเจ้ า ของทรั พ ย์ สิน เดิ มตกลงต่อ กองทุนรวมว่า ใน
ระหว่างการขอความยินยอมจากผู้เช่าพื ้นที่ในการโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญา
เช่าและสัญญาบริ การ ผู้ให้ เช่าเดิมมีหน้ าที่ในการนาส่งผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ รับ
จากผู้เช่าพื ้นที่ให้ แก่กองทุนรวม โดยจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวจนกว่าผู้เช่าพื ้นที่
ให้ ความยินยอมในการโอนสิทธิ และหน้ าที่ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การแก่
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.

ความเสี่ยงจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัย
กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทาประกันภัยที่ค้ มุ ครองความเสีย่ งบางประเภทที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ หรื อแม้ ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี ้ยประกัน
อาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้ รับ ดังเช่น ภายหลัง
จากเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี 2553 และมหาอุทกภัยเมื่อปี
2554 ท าให้ บ ริ ษั ท ประกัน ได้ เ พิ่ ม เบี ย้ ประกัน ภัย ซึ่ง ท าให้ ก ารประกัน ภัย ความ
เสียหายบางประเภทไม่ค้ มุ ค่าที่จะทาประกันภัย หรื ออาจเกิดเหตุการณ์ ที่มิได้ อยู่
ภายใต้ การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การก่อการร้ ายหรื อการเวนคืน
เป็ นต้ น ความเสียหายนันเกิ
้ นกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อ
กองทุนรวมไม่สามารถเรี ยกเงินประกันได้ ครบถ้ วนตามกรมธรรม์ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ
และสถานะของกองทุนรวม นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในเรื่ องของ
ระยะเวลาคุ้มครอง 24 เดือนของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอาจไม่ครอบคลุม
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทุนรวม อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการเห็นว่าการจัดทา
ประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงักดังกล่า วไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบอย่างมี นั ยสาคัญต่อ
กองทุนรวม
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมได้ จัดให้ มีการประกันอัคคีภัยและวินาศภัยต่าง ๆ ที่จาเป็ นและ
สมควร เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิ ดขึน้ แก่ทรั พย์ สิน ได้ แก่ การประกัน
วินาศภัย (ไม่รวมถึงกรณีการก่อการร้ าย) การประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก การ
ประกันภัยธุรกิจเสียหาย และการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก และ
มีความคุ้มครองความเสียหายในจานวนที่เหมาะสมแล้ ว
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7.

ความเสี่ ยงเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของ ซึ่ ง เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ อาจถูกพิจารณาว่ าทาขึน้ เพื่อประโยชน์ ของตนเอง และ/
หรือบริษัทในเครือ
เนื่องจาก ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมมีการบริ หาร
โครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ดังนัน้ กล
ยุทธ์ และนโยบายการบริ หารทรัพย์สินของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อาจถูกมองว่า
เป็ นการเอื ้อประโยชน์ตอ่ ตนเอง และ/หรื อบริ ษัทในเครื อด้ วยกันเอง หรื ออาจถูกมอง
ว่าเป็ นการแข่งขันโดยตรงกับกองทุนรวม

4.10

อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการได้ จดั ให้ มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมี
การกาหนดนโยบายการเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ่งบริ ษัท
จัดการมีสิทธิเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ หากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาด
คุณ สมบัติ หรื อด าเนิน การอันก่ อให้ เ กิ ด ความความขัด แย้ งต่อผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมและส่งผลให้ กองทุนรวมได้ รับความเสียหาย นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั ซี.พี.
แลนด์ มีการบริ หารทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน คือ อาคารธาราสาทร อาคารศิวดล อาคารสีบญ
ุ เรื อง อาคารเซ็นจูรี่ เดอะ มูวี
พลาซ่า และศูนย์ประชุมบริ ษัท ซี .พี.ออลล์ จากัด (มหาชน) ณ อาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 1 (สีลม) ชัน้ 11 โดยเป็ นการให้ บริ การในรู ปแบบการบริ หารระบบวิศวกรรม
ซึ่ ง พิ จ ารณาว่ า ไม่ มี ค วามขัด แย้ ง ต่ อ การจั ด หาผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม
นอกจากนี ้ ด้ วยความที่อสังหาริ มทรั พย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทัง้ 3 โครงการ
เป็ นทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพตังอยู
้ ่ในทาเลที่มีระบบคมนาคมที่สะดวกครบครัน จึง
เป็ นที่ น่า สนใจและดึง ดูด ลูก ค้ า ผู้เช่ า สานัก งาน ร้ านค้ าปลีก และผู้มาใช้ บ ริ ก าร
จับจ่ายใช้ สอยเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ กลุ่มเป้าหมายลูกค้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนทัง้ 3 โครงการจึงแตกต่างจากอาคารอื่นๆ ที่ ซี.พี.แลนด์
ปั จจุบนั บริ หารทรัพย์ สินอยู่ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ สงู สุดของกองทุนรวม ในสัญญา
ว่ า จ้ างบริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ข้ อก าหนดและเงื่ อ นไขที่ ห้ ามมิ ใ ห้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ดาเนินธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับกองทุนรวม ดังนัน้ จาก
ปั จจัยดังกล่าว การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จึงไม่เป็ นการก่อให้ เกิดการแข่งขันโดยตรงกับกองทุนรวม
ข้ อจากัดการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนรวมจะต้ องลงทุนในทรัพย์สนิ ตามที่ระบุในโครงการฉบับนี ้

5.

การกู้ยมื เงิน
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วย
หรื อไม่ก็ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1)

เป็ นการกู้ยืมเงินเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่า
ให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแ่ ล้ วซึง่ เป็ นของกองทุนรวมหรื อที่กองทุนรวมมี
สิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

(2)

เป็ นการกู้ยืมเงินโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นการกู้ยืมเงิน
เพื่อปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสทิ ธิการเช่าตาม (1)(ก) หรื อเพื่อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิ่ม เติ มบนที่ดิ นที่มี อยู่แล้ ว ที่ก องทุนรวมมี สิท ธิ การเช่าตาม (1)(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ อ ง
คานึงถึงกาหนดเวลาเช่าที่เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ

(3)

จานวนเงินที่ก้ ูยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม และในกรณีที่ต่อมา
ภายหลังจานวนเงินที่ก้ ูยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
้ ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้
จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั กองทุนรวมยังไม่มีนโยบายในการกู้ยืมเงินดังกล่าว
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6.

หลักเกณฑ์ การลงทุน
6.1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
6.1.1

บริ ษัทจัดการได้ วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการลงทุน รวมทังตรวจสอบและสอบ
้
ทาน (การทา Due Diligence) แล้ ว และมีความเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1)

มีความเหมาะสมสาหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทัว่ ไป

(2)

มีศกั ยภาพในการก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ตังอยู
้ ่ในทาเลที่ดีและมีทางเข้ าออกที่ดี และ
เหมาะสมตามสภาพ ไม่มีลกั ษณะผูกติดกับการใช้ งานของผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงอันจะ
ทาให้ เปลี่ยนลักษณะการใช้ งานเป็ นประการอื่นได้ ยาก และไม่มีข้อจากัดในการ
จัดหาผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วงรายใหม่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นในเรื่ อง
ดัง กล่า วบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมจะต้ อ งให้ มี ค วามเห็ น ของบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สนิ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย

(3)

มีเอกสารสิทธิ หรื อเอกสารสัญญาที่ครบถ้ วน ชัดเจน บังคับได้ ตามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการที่กองทุนรวมจะใช้ ดาเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้

6.1.2

อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนต้ องตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย

6.1.3

ต้ อ งเป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ และอยู่ใ นสภาพที่ เ หมาะสมต่ อ การจัด หา
ผลประโยชน์ได้ หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จต้ องมีการก่อสร้ างไปแล้ วไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ ณ วันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิให้
บริ ษัทจัดการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ชิ ้นแรก หรื อ ณ วันที่กองทุนรวม
ลงทุนกรณีเป็ นทรัพย์สินชิ ้นต่อไป และในการคานวณมูลค่าโครงการ มิให้ นบั มูลค่าที่ดินที่
เป็ นที่ตงของโครงการ
ั้
ทังนี
้ ้ สัดส่วนความคืบหน้ าของการก่อสร้ างต้ องได้ รับการรับรองจาก
บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

6.1.4

ต้ องเป็ นการลงทุนโดยการซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อโดยการได้ มาซึ่งสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิ
เหนือพื ้นดิน โดยผู้มีกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ ครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวยินยอมที่จะ
ขาย ให้ เช่า หรื อให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
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6.1.5

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับ แห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อ
พิพาทใดๆ เว้ นแต่จะเป็ นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.1.6

อสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่เป็ นที่ดินว่างเปล่า เว้ นแต่จะแสดงได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ที่จะส่งเสริ ม
ให้ เ กิด รายได้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.1.7

ในการเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท จัด การจะไม่ท าสัญ ญาเช่ า ที่ มี ข้ อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขที่
ก่อให้ เกิดหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่อนั เป็ นปกติที่ผ้ เู ช่าพึงต้ องกระทาเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง หรื อทา
สัญญาเช่าช่วงเว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องเป็ น
การเช่าจากบุคคลดัง ต่อไปนี ้

6.1.8

(1)

ต้ อ งเป็ นการเช่ า จากผู้มี สิท ธิ ที่ จ ะให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ ได้ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่
อสังหาริ มทรัพย์ที่เช่าเป็ นที่ดิน ที่ดินนันจะต้
้ องมีการออกโฉนดที่ดินหรื อหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ให้ แล้ ว

(2)

ในกรณีที่เป็ นการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกรณีที่เป็ นการเช่าอาคาร โรงเรื อน
หรื อสิง่ ปลูกสร้ างที่ผ้ ใู ห้ เช่ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครอง
ตามหนัง สือ รั บ รองการทาประโยชน์ บริ ษั ท จัด การต้ อ งจัด ให้ มีสถาบัน การเงิ น
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยดอกเบี ย้ ของสถาบัน การเงิ น หรื อ บริ ษั ท ประกัน ภัย เป็ นผู้
รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรื อ
ในกรณีที่มิได้ จดั ให้ ผ้ รู ับประกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านัน้
บริ ษัทจัดการต้ องเปิ ดเผยความเสีย่ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยต้ องระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับผลประกอบการของกองทุน
รวม หากผู้มีกรรมสิทธิ์ ตามโฉนดที่ดิน หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์บอกเลิกสัญญา

บริ ษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีมลู ค่ารวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรื อวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน สาหรับกรณีการเพิ่ม
เงิ นทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพยเพิ่มเติม
แล้ วแต่กรณี และดารงอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวทุก วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สุดท้ ายก่อนสิ ้นอายุโครงการ หรื อ
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(2)
6.1.9

กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

บริ ษัทจัดการจะถืออสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มาจาก
การลงทุน ไว้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ปี เว้ น แต่ มี เ หตุจ าเป็ นและสมควรโดยได้ รั บ การผ่ อ นผัน จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

6.1.10 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประกันภัยดังต่อไปนี ้
(1)

การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที่มีต่อ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ล งทุน เพื่ อ คุ้ม ครองความ
เสี ย หาย ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ กั บ กองทุ น รวมอั น เนื่ อ งมาจากการเกิ ด วิ น าศภั ย ต่ อ
อสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว โดยกาหนดให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ ทัง้ นี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากความ
ชารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรื อน หรื อสิง่ ปลูกสร้ าง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุนรวม หรื อผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม ได้
ทาประกันภัยนันไว้
้ แล้ ว บริ ษัทจัดการสามารถทาประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณี
ที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี ้ยให้ ต้องรับผิด

(3)

การประกันภัยตาม (1) และ (2) ให้ เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้

6.1.11 ราคาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรื อจาหน่าย
(1)

การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนในราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่เปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที่
จะลงทุนซึ่งเปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาที่ได้ จากรายงานการ
ประเมินค่าต่าสุด เกิ นร้ อยละ 10 หรื อตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ของราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะชี แ้ จง
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที่ลงทุนในราคานันในรายละเอี
้
ยดโครงการและหนังสือชี ้ชวน

(2)

การขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ มา
จากการลงทุน บริ ษัทจัดการจะกระทาโดยเปิ ดเผยและให้ โอกาสผู้ที่ประสงค์ จะรับ
โอนอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างเสมอภาคกัน หากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์มีราคาที่ต่ากว่าราคาที่
ได้ จ ากรายงานการประเมินค่าสูงสุดเกินร้ อยละ 10 หรื อตามอัตราที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ของราคาที่ได้ จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว
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บริ ษัทจัดการจะชี ้แจงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที่ขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ในราคาดังกล่าวไว้ ในหนังสือสรุปข้ อมูลสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3)

รายงานการประเมิน ค่า ของบริ ษัท ประเมิน ค่า ทรัพ ย์สิน ตาม (1) และ (2) จะ
จัดทาขึ ้นล่วงหน้ า ก่อนการลงทุนในหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้ ไม่เกิน 6 เดือน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการประเมิน
ค่าทรัพย์สินใหม่หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมูลค่าทรัพย์สินที่ทาการประเมินมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ

6.1.12 การทาธุรกรรมกับบริ ษัทจัดการ บุคคลที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1)

การลงทุนในหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องภายหลังจากการลงทุนครัง้ แรก หากมูลค่า
ของธุรกรรมดังกล่าวที่กองทุนรวมทากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนใดมีมลู ค่ารวมกันตังแต่
้ 100 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อย
ละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี ้ ก่อนทา
ธุรกรรมดังกล่าว
(ก)

ในกรณีที่ก ารขอมติก ระทาโดยการส่ง หนัง สือ ขอมติไ ปยัง ผู้ถือ หน่ว ย
ลงทุนต้ อ งได้ รั บ มติ เ กิ น กึ่ ง หนึ่ง ของจานวนหน่ว ยลงทุน ที่ จาหน่า ยได้
แล้ ว ทัง้ หมดที่ มี สทิ ธิออกเสียงของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว

(ข)

ในกรณี ที่ การขอมติก ระท าโดยการเรี ยกประชุ มผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ต้ อ ง
ได้ รับมติ ไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ว ยลงทุน ทัง้ หมดของผู้
ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ มติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่
น้ อ ยกว่า 25 คนหรื อ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม

การนับมติตามวรรคหนึ่ง ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการนับจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมในมติดงั กล่าว
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ในกรณี ที ่บ ุค คลที ่เ กี ่ ย วข้ อ งตามวรรคหนึ ่ง เป็ นบุค คลที ่เ กี ่ ย วข้ อ งกับ บริ ษ ั ท
จัด การให้ บริ ษัทจัดการแนบเอกสารการตรวจสอบและรับรองของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมตามข้ อ (2) ไปพร้ อมกับหนังสือขอมติหรื อหนังสือนัดประชุมตามวรรค
หนึง่ ด้ วย
การพิ จารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดี ยวกันตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการจัดตังกองทุ
้
นรวมและการเข้ าทาสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(2)

การลงทุนในหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ภายหลังจากการลงทุนครัง้ แรกกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการ
ต้ องจัดให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ตรวจสอบและรั บรองเป็ นลายลักษณ์ อักษรว่าการ
ลงทุนดังกล่าวเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่ เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือนเป็ นการ
ทาธุรกรรมกับลูกค้ าทัว่ ไปที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันเป็ นพิเศษ (at arm’s length
transactions)

6.1.13 บริ ษัทจัดการจะนาอสังหาริ มทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ เฉพาะการให้ เช่าพืน้ ที่โดยตรง
หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื่นเพื่อ นาอสังหาริ มทรัพย์ ไปจัดหาประโยชน์ ทังนี
้ ้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1)

หากเป็ นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริ ษัทจัดการจะนาอาคารดังกล่าวให้ เช่าแก่ผ้ ู
ประกอบกิจการโรงแรมเท่านัน้

(2)

หากเป็ นการให้ เช่าพื ้นที่และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ บริ การประกอบด้ วย
เช่น เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ดาเนิน การให้ ก องทุนรวมมีร ายได้ จ ากการให้ เ ช่า พื ้นที่แ ละการให้ เ ช่า
เครื่ อ งใช้ อ ุป กรณ์ ต กแต่ง ที่เ กี่ย วเนื่อ งโดยตรงจากการให้ เ ช่า พื ้นที่นั ้น
เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้ น รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของรายได้ ทั ง้ หมดที่ ไ ด้ จากการจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์นนในรอบระยะเวลาบั
ั้
ญชีประจาปี ใด ๆ

(ข)

รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (ก) ของแต่
ละอาคารให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่
วันสิ ้นรอบปี บัญชี

(ค)

หากกองทุนรวมมี รายได้ น้ อยกว่ าที่ ก าหนดตาม (ก) บริ ษั ทจั ดการจะ
ด าเนิ น การให้ ผ้ ู ประกอบกิ จ การรายอื่ น น าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ปจั ด หา
ผลประโยชน์ หรื อจ าหน่า ยอ ส งั หา ริ ม ทรัพ ย์ห รื อ สิท ธิ ก า รเ ช่า
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อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว หรื อเลิก กองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้น
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการดังกล่าวแล้ ว
เสร็ จ
6.1.14 ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท จัด การจะไม่ จัด หา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อกลุ่ ม
บุค คลเดี ย วกัน ของบุค คลดัง กล่า ว เว้ น แต่เ ป็ นการให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นส่ว นที่ ไม่ มี
นัยสาคัญและได้ ระบุในโครงการ
6.1.15 ในกรณี ที่กองทุนรวมได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริ มทรั พย์ และบริ ษัทจัดการประสงค์ จะ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม บริ ษัทจัดการ
ต้ องกาหนดค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะที่เป็ นธรรมเนียมทางค้ าปกติเสมือน
เป็ นการทาธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัว่ ไปที่เป็ นบุคคลภายนอก
6.1.16 บริ ษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ประจาไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของรายได้ ทงหมดของกองทุ
ั้
นรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี เว้ นแต่กรณี
ดังต่อไปนี ้

6.2

(1)

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี แรกและประจาปี สุดท้ ายของปี ที่สิ ้นอายุโครงการ
หรื อ

(2)

เมื่อได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืน บริ ษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ ซ่ งึ ทรั พย์ สินอย่ างใดอย่ างหนึ่งหรื อหลายอย่ างดังต่ อไปนีเ้ พื่อการบริ หารสภาพคล่ อง
ของกองทุนรวม
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว๋ เงินคลัง

(3)

พันธบัตร หรื อหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก

(4)

เงินฝากในธนาคาร

(5)

บัต รเงิ น ฝากที่ธ นาคารหรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุน เป็ นผู้อ อก ทัง้ นี ้ หากเป็ นบัต รเงิ น ฝากที่มีก าร
จ่ายผลตอบแทนหรื อการชาระเงินลงทุนอ้ างอิงกับสินค้ าหรื อตัวแปรต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน
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(6)

ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร หรื อกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี ้ย หรื อผู้ค ้าประกัน
ทังนี
้ ้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรื อการชาระคืนเงิน
ลงทุนอ้ างอิงกับตัวแปร ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
การลงทุน

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ หรื อเงินฝาก

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

(9)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้ การ
กากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่
เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื ้อขายในตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)

(ข)

ต้ อ งเป็ นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในต่ า งประเทศที่ มี ท รั พ ย์ สิ น เช่ น เดี ย วกั บ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ ไป

(10)

สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุน
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีสินค้ าหรื อตัวแปรอื่นใดที่มิใช่ราคาหลักทรัพย์ อัตรา
แลกเปลีย่ นเงิน อัตราดอกเบี ้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ หรื ออันดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารแห่งหนี ้ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้ วย

(11)

หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดที่มิใช่อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบคุ คลใดนิติ
บุคคลหนึ่งเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ย ผู้ค ้าประกัน หรื อ
ผู้รับฝากเงิน ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เว้ นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี ้
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(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม

(ข)

ช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรื อวันจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

(ค)

ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการหรื อวันเลิกกองทุนรวม

การคานวณอัต ราส่ว นการลงทุน ตามวรรคสอง ไม่น ับ รวมตั๋ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋วสัญญาใช้ เงิ นที่
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้า
ประกัน โดยต้ อ งเป็ นการรับอาวัลแบบไม่มีเ งื่อนไข หรื อ สลักหลังโอนประเภทมี สิทธิไล่เบี ้ย หรื อค ้า
ประกันเงินต้ นและดอกเบี ้ยเต็มจานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
6.3

การลงทุนในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็ นพิเศษ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงเป็ นพิเศษได้ ไม่เกิน 1 หุ้นตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

หุ้นดังกล่าวออกโดยบริ ษัทที่เช่าอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวม โดยหุ้นนันให้
้ สทิ ธิพิเศษในการ
อนุมตั ิการดาเนินงานบางประการของบริ ษัทที่เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (golden share) ทังนี
้ ้ ตามที่
ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว และ

(2)

บริ ษั ท ที่ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงจ่ า ยค่ า เช่ า ให้ แ ก่ ก องทุน รวมในอัต ราผัน แปรตามผล
ประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ที่เช่า

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมไม่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีสทิ ธิ์ออกเสียงเป็ นพิเศษ
7.

ข้ อกาหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
7.1

ข้ อกาหนด นโยบายและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบระยะเวลาบัญชี
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว หมายถึง กาไรสุทธิที่หกั กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการประเมิ นค่าหรื อการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรั
้ บปรุ งด้ วย
รายการอื่นตามแนวทางที่สานักงานกาหนดเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม

(2)

ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
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การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชี หรื อวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
แล้ วแต่กรณี
โดยกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าต่า
้
ยกไปจ่ายเงิน
กว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นันและให้
ปั นผลพร้ อมกันในงวดสิ ้นปี บัญชี
สาหรับหลักเกณฑ์ ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
7.2

เงื่อนไข และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
(1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่
บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้ น บริ ษัท
จัดการจะคานวณหาจานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือ หน่วยลงทุน
แต่ละรายที่อยู่ในกลุม่ บุคคลนัน้ โดยจะใช้ วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณ (ยอดรวมของจานวน
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องจะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
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(2)

ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
้
นบุคคลตามข้ อ 8.1 (1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่า
ร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้ างต้ น บริ ษัท
จัดการจะคานวณหาจานวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายที่อยูใ่ นกลุม่ บุคคลนัน้ โดยจะใช้ วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณ (ยอดรวมของจานวน
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในการได้ รับเงินปั นผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้ อยละ 50
ของจานวนหน่ว ยลงทุน ที่จาหน่า ยได้ แ ล้ ว ทั ้งหมด) ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องจะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น

(3)

ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ แล้ ว ทัง้ หมดเป็ นบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 8.1 (2)
ในช่ ว งระยะเวลาที่ บุค คลดัง กล่า วถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ รั บ ไว้ ต ามสัญ ญารั บ ประกัน การจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
นัน้

(4)

ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ
การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1) โดยอนุโลม

(5)

บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงิ นปั นผล โดย
1.

ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

2.

ปิ ดประกาศไว้ ใ นที่ เ ปิ ดเผย ณ ที่ ท าการทุก แห่ง ของบริ ษั ท จัด การ และจัด ให้ มี
ประกาศดังกล่าวไว้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหน่วยลงทุน

3.

ส่งหนังสือแจ้ ง ผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุด ทะเบียน
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์
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8.

(6)

บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ เป็ น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน

(7)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สทิ ธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้
เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8)

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตาม (1) (2) และ (4) บริ ษัทจัดการจะจัดทา
บัญ ชี แ ละแยกเงิ น ปั น ผลส่ว นที่ ไม่อาจจ่ ายแก่ ผ้ ูถื อหน่ว ยลงทุนออกจากทรั พ ย์ สินอื่ นของ
กองทุนรวม โดยไม่น ามารวมคานวณมูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิก
กองทุนรวม และกองทุนรวมจะไม่นาเงินปั นผลดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเป็ นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ และข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
8.1

บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)

เป็ นการจัด สรรหน่ว ยลงทุน ไม่เกิ น ร้ อยละ 50 ของจ านวนหน่ว ยลงทุน ที่จ าหน่ายได้ แ ล้ ว
ทังหมดให้
้
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ หรื อ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(ข)

นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล

(ค)

บุคคลอื่นใดที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุ
จาเป็ นและสมควร

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรั บหน่ วยลงทุนไว้ ตาม
สัญญารับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วย
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ลงทุนที่รับไว้ ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
้
เกิน 1
ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว
8.2

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

8.3

ในการพิจ ารณาความเป็ นกลุม่ บุค คลเดีย วกัน ตามข้ อ 8.1 และข้ อ 8.2 ให้ เ ป็ นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เรื่ อง การจัดตังกองทุ
้
นรวมและการเข้ าทาสัญญารับ
จัดการกองทุนรวมส่วนบุคคล และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

8.4

ภายใต้ บงั คับข้ อ 8.5 และข้ อ 8.6 ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1)

รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้
หรื อควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
รวมในจานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน นันเฉพาะหน่
้
วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจาหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที่บคุ คลดังกล่าวถือเกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริ ษัทจัดการดาเนินการใด ๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพรางลักษณะที่แท้ จริ งในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์ จะถื อหน่วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม
8.5

ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
้
นบุคคลตามข้ อ 8.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1)

รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อ
ควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
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8.6

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่ องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคล
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
รวมในจานวนเสียงในการขอมติ

(3)

ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(4)

แจ้ งให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจาหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เ กินกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็
้
นบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 8.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้ ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถื อหน่วยลงทุนที่รับไว้ ตามสัญญารั บประกันการจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่รับหน่วยลงทุน
(1)

รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อ
ควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่ องใด ๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดังกล่าวได้ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้

(3)

จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน้

8.7

ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิตามข้ อ 8.4 โดยอนุโลม

8.8

บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน รวมที่ มี ก ารลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(1)

มีการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรื อ

(2)

มีการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทังนี
้ ้ เมื่อคานวณพื ้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื ้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยูก่ ่อนแล้ ว
คิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพื ้นที่ห้องชุดทังหมดในอาคารชุ
้
ดนัน้
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8.9

9.

เงินปั นผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 8.4 (3) ข้ อ 8.5 (3) และข้ อ 8.7 บริ ษัทจัดการจะ
ยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดินโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงรั
้
บทราบและ
ยินยอมให้ ดาเนินการแล้ ว และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังมิได้ ดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
จัดทาบัญชี และแยกเงิ นปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรั พย์ สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นามารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวม เมื่อนาหน่วย
ลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ทาการซื ้อ / ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซื ้อ / ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะทาการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึง
กาหนดเวลาดังกล่าวทางจดหมายโดยพลัน

10.

การโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมไม่มีข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ที่เป็ นไปตามข้ อ 8 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
10.1

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนที่มีใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ป ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในใบสาคัญการโอนหน่วยลงทุนที่ลงนาม
โดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารการโอนหน่
้
วยลงทุนตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
กาหนด การโอนหน่วยลงทุนให้ มีผ ลบังคับและได้ รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการ
บันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด

10.2

วิธีการโอนหน่ วยลงทุนในระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน ในระบบไร้ ใบหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามที่น าย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด กาหนด
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11.

การรับชาระหนีด้ ้ วยทรัพย์ สินอื่น
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวม
จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกัน
เพื่อกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุน ดังนี ้
11.1

ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกิ นกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด หรื อได้ รั บ ความเห็น ชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนัน้
การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้ ซึ่งตรา
สารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริ ษัท จัดการจะ
ระบุร ายละเอีย ดเกี ่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน ที ่ก องทุน รวมจะได้ จ ากการรับ ช าระหนี ้ มูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน
ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้

11.2

12.

เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม โดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
ดังนี ้
(1)

กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้

(2)

กรณี เป็ นทรั พย์ สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะ
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่ สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน เป็ นสาคัญ และในระหว่า งที่ บ ริ ษั ท จัด การยัง ไม่สามารถจ าหน่า ยทรั พ ย์ สิน
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่าย
ในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
หากบริ ษัท จัด การเห็น สมควร บริ ษัท จัด การอาจพิจ ารณาจัด ให้ ม ีค ณะกรรมการลงทุน ของกองทุน รวม
(Investment Committee) ได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การ
พิจารณาให้ แนวทางลงทุนในการซื ้อ เช่ า ให้ เช่า จาหน่าย โอน หรื อรับโอนซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
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อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุน รวมจะกระท าผ่า นมติข องคณะกรรมการลงทุน ของกองทุน รวม โดย
คณะกรรมการลงทุนจะมีองค์ประกอบและอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
12.1

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่เกิน 5 คน ดังต่อไปนี ้
(1)

กรรมการซึ่งเป็ นผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ที่แต่งตังโดยบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวม
เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม จานวนไม่เกิน 3 คน

(2)

กรรมการที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน จานวนไม่เกิน 2 คน ที่ได้ รับ
การแต่งตังโดยบริ
้
ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหน่วยเสนอรายชื่ อของกรรมการ
ลงทุนเกินกว่าจานวนของกรรมการลงทุนที่กาหนด ให้ บริ ษัทจัดการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ลงทุนรายที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร

ทังนี
้ ้ กรรมการจะต้ องมีหน้ าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แต่งตังโดยบริ
้
ษัทจัดการ และพิจารณาถอด
ถอนกรรมการที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณา
แล้ วเห็ น ว่ า กรรมการดัง กล่ า วมี ก ารกระท าหรื อ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ป็ น
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหรื อมีการกระทาที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุน
รวม และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงจานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยหากมีการถอดถอนกรรมการที่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุ น
ดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเสนอชื่อบุคคลใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 12.1 (2) ได้ อีก
ทัง้ นี ้ จ านวนกรรมการที่ เ ป็ นตัว แทนของบริ ษั ท จัด การ จะมี จ านวนเกิ น กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
คณะกรรมการลงทุนทังหมด
้
12.2

รูปแบบการตัดสินใจ
(1)

การเรี ยกประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งเรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะส่ง
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรื อโทรสาร
หรื อทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแก่กรณีให้ แก่กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน
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ทาการก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีฉกุ เฉินไม่จาเป็ นต้ องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มี
การส่ง หนัง สือ เชิ ญประชุม หากกรรมการได้ เข้ าร่ วมในการประชุมแล้ ว ให้ ถื อว่ากรรมการ
ดังกล่าวสละสิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญประชุม
(2)

กาหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้ มีการประชุมปี ละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย หรื อตามที่กาหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน

(3)

วิธีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้ มีการประชุมด้ วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์หรื อลงมติโดยไม่ต้องจัดประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ่งคน
ใดอาจเสนอมติที่ทาขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเวียนให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและ
ลงนามในมติดงั กล่าว ทังนี
้ ้จะแยกลงชื่อในแต่ละต้ นฉบับของมติ หรื อลงชื่อร่วมกันในต้ นฉบับ
เดียวกันก็ได้

(4)

องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดั ให้ มีการประชุม จะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมด
้
และต้ องมีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการรวมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้ าร่ วมประชุมด้ วย จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทั ้งนี ้ ในการประชุมนั ้น
อาจเป็ นในลั ก ษณะการนั่ ง ประชุ ม ร่ ว มกั น หรื อการประชุ ม ทางโทรศั พ ท์ (Telephone
Conference) ก็ได้

(5)

มติของที่ประชุม
กรณีจดั ให้มีการประชุม
ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากจากคณะกรรมการลงทุน ที่เข้ า
ประชุม ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
กรณีไม่จดั ให้มีการประชุม
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทาขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
มติดงั กล่าวจะต้ องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบรวมกันเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ ของคณะกรรมการลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กรรมการสามารถจัดส่งมติที่ได้ ลงนามแล้ วมายัง
บริ ษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริ ษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากสาเนามติ ที่ลงลายมือชื่อ
โดยกรรมการซึ่งส่งทางโทรสารถึงบริ ษัทจัดการเป็ นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ ในทันที โดย
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กรรมการที่นาส่งมติทางโทรสารดังกล่าวจะต้ องนาส่งต้ นฉบับของมติให้ บริ ษัทจัดการต่อไป
เพื่อบริ ษัทจัดการจะเก็ บรั กษาต้ นฉบับของมติที่ได้ รับมาไว้ เป็ นหลักฐานที่บริ ษัทจัดการ ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ หากมติเสียงข้ างมากดังกล่าวหรื อการดาเนินการตามมติดงั กล่าวอาจเป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนคาสัง่ ใดๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
ประกาศกาหนด และ/หรื อ จรรยาบรรณ กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการมีสิทธิใช้
สิทธิยบั ยังพิ
้ เศษ (Veto Right)
การลงมติ ของคณะกรรมการลงทุนซึ่ งมี ส่วนได้เสีย
ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่ องใด ๆ จะไม่นบั คะแนนเสียงของกรรมการผู้มี
ส่วนได้ เสียรวมในจานวนเสียงในการขอมติ
(6)

ประธานที่ประชุม
ให้ บริ ษัทจัดการแต่งตังกรรมการรายใดรายหนึ
้
ง่ ซึง่ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจัดการทาหน้ าที่เป็ น
ประธานกรรมการ และเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอานาจและหน้ าที่ใน
การดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ในข้ อนี ้

(7)

รายงานการประชุม
บริ ษัทจัดการจะต้ องทารายงานการประชุมกรรมการให้ ประธานในที่ประชุมครัง้ นันลงนามรั
้
บรอง
และเก็บรักษาไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีสาเนาเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทจัดการในวันและเวลาทาการของบริ ษัทจัดการ

12.3

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
คณะกรรมการลงทุนมีหน้ าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรื อ วินิจฉัยเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หาร
กองทุนรวม ดังนี ้
(1)

พิจ ารณาให้ แนวทางในการลงทุน ซื ้อ เช่า ให้ เ ช่า จ าหน่า ย โอน หรื อ รับ โอนซึ ่ง
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ดาเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องทั ้งที่มีอ ยู่
แล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า

(3)

คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจากการประชุมเป็ นความลับ และไม่
นาไปเปิ ดเผยให้ บคุ คลใดๆ ทราบ และ/หรื อ ใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุน
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รวม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ได้ ถกู
เปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปทราบแล้ ว
(4)

13.

คณะกรรมการลงทุนจะต้ อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่ องใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต และ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังที
้ ่มีอยู่แล้ วและจะมีขึ ้นใน
ภายหน้ า

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สิน
ของกองทุนรวม
13.1

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-296-3582
02-683-1298

หรื อบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
13.2

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ข)

ในกรณีที่บ ริ ษัท จัด การหรื อผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่ป ฏิบ ตั ิตามหน้ า ที่ห รื อ
ความรับ ผิดชอบตามที่ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรื อ กรณี อื่ น ใดอัน จะมี ผลให้ บ ริ ษั ท จัด การและผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไ ม่
สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ย นแปลงสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศคาสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลให้
เป็ นการเพิ่มภาระหน้ า ที่แ ก่ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ และผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ไม่ป ระสงค์จ ะรับ
หน้ าที่ดงั กล่าวต่อ ไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
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โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90
วัน
(ง)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ น
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น รวม เรี ยกร้ องให้ มี
การเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์

(จ)

ในกรณี ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ข าดคุ ณ สมบั ติ ข้ อใดข้ อหนึ่ ง ตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหริ มทรัพย์
บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ นการให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ จัด การแก้ ไขให้ ถูก ต้ อ งภายใน 15 วัน
นับ ตัง้ แต่วัน ถัด จากวัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไข ดังกล่าวให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่แก้ ไขเสร็ จสิ ้น
ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์มิได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว
บริ ษั ท จั ด การจะด าเนิ น การขออนุ ญ าตเปลี่ ย นตั ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อ
ได้ รับอนุญาตจาก สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริ ษัท จัด การจะแต่ง ตั ้งผู้ด ูแ ล
ผลประโยชน์ร ายใหม่แ ทน ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เ ดิ ม โดยพลัน ทั ง้ นี เ้ ว้ นแต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น

(ฉ)

หากผู้ดูแลผลประโยชน์นาข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการกองทุน รวม หรื อข้ อมูลอื่นใดที่
เกี่ ยวข้ องกับการจัดการกองทุน รวมไปเปิ ดเผยโดยมิ ชอบ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแต่งตัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและความเสียหายให้ แก่
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการที่บริ ษัทจัดการต้ องติดต่อ
กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ด้วย

(ช)

เมื่อมีผ้ ใู ดเสนอหรื อยื่นคาร้ องต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ องในส่วนที่เกี่ ยวกับ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรื อเพื่อการอื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน หรื อ
(ข) เพื่อฟื น้ ฟูกิจการ ประนอมหนี ้ หรื อผ่อนผันการชาระหนี ้ จัดการทรัพย์สิน ชาระบัญชีเลิก
กิจการ หรื อร้ องขออื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน ภายใต้ กฎหมายปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อตาม
ข้ อบังคับต่างๆ บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ ทนั ที

(ซ)

เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ว่า
มีความผิดหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงและแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบหรื อประกาศเป็ น
การทัว่ ไป บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์นี ้ได้ ทนั ที
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ในทุกกรณี การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้ องได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อนเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ กองทุนรวมต้ อง
มีผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ ดังนั ้นในกรณีที่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อ 13.2 “เงื่อนไขการ
เปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ” ผู้ดูแลผลประโยชน์ นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ของกองทุน รวม
ต่อไปอย่างสมบูรณ์ จ นกว่า จะจัด การโอนทรัพ ย์สิน และเอกสารหลัก ฐานทั ้งหมดของกองทุน รวม
ให้ แ ก่ผ้ ูด ูแ ลผลประโยชน์ร ายใหม่ หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เพื่อ ให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดย
เรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็ จสิ ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทางานได้
ต่อเนื่อง
13.3

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-296-3582
02-683-1298

หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่ บริ ษัทจัดการจะจัดเก็ บทรั พย์สินและ
เอกสารสาคัญของกองทุนรวมไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะทาการเก็บรักษาเอกสาร
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้ แก่ โฉนดที่ดิน หรื อหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และ
สัญ ญาซื อ้ ขายอสัง หาริ ม ทรั พย์ สัญ ญาเช่า หรื อ สัญ ญาโอนสิทธิ การเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ หนัง สือ
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ ที่สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้ นในการเก็บทรัพย์สินที่
โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
14.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
ชื่อ

:

ที่อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

คุณรัตนา จาละ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734)
คุณสมใจ คุณปสุต (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4499) หรื อ
คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4951)
แห่งบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
02 264 0777
02 264 0789-90
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
15.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
02-686-6100
02-670-0430

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
16.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-208-7346-50
02-256-8619

ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330
0-2626-7000
0-2657-3236

บริ ษัท จัด การอาจแต่ง ตั ้งผู้จ ัด จาหน่า ยในภายหลัง ซึ่ง เป็ นนิติบ ุค คลที่ได้ รับ ใบอนุญ าตให้ ป ระกอบธุร กิจ
หลักทรั พย์ ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดจาหน่า ยหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ
17.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชัน้ 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
10500
02-695-5962, 02-695-5032
02-695-5912
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ชื่อ

:

บริ ษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

175 ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ท้ าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

02-680-1111

โทรสาร

:

02-285-1901

ชื่อ

:

บริ ษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

191 ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

:

02-618-1018-24

โทรสาร

:

02-618-1015

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายของกองทุนรวม
และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผย
ของบริ ษัทจัดการ
18.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
เลขที่ 121 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ห้ อง 36 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 641 3800
02 641 3801
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 65/192 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ 23
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
02 643 8223
02 643 8224

ในการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทาการแต่งตั ้งบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ซึ่งเป็ นบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จานวน 2 ราย เพื่อทาการประเมินค่าทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะลงทุน

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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อนึง่ บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินค่าหรื อทาการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวมในครัง้ ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะไม่แต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ ทาการประเมินค่า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกัน ติดต่อกันเกิน 2 ครัง้
19.

ที่ปรึกษาของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังบุ
้ คคลหรื อนิติบคุ คลใดเป็ นที่ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวจะ
ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจลงทุนหรื อจาหน่ายหรื อมีสว่ นร่ วมในการบริ หารอสั งหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์
19.1

ที่ปรึ กษาซึ่งมีหน้ าที่ ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ ยวกับการซือ้ ขาย เช่า หรื อหา
ประโยชน์ ในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิทธิการเช่า หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่จ ะแต่ง ตั ้ง เปลี่ย นแปลง หรื อ ยกเลิก ที่ป รึ ก ษาของกองทุน รวมโดยที่
บุคคลดังกล่า วจะต้ องมีหน้ าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

19.2

ที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งมีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตัง้ การ
ระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ให้ กบั กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
แต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง หรื อ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที่ คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด

19.3

ที่ปรึ กษาอื่นซึ่งมีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่บริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั ้งกองทุนรวม
หรื อการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึ กษาเฉพาะด้ าน ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม เป็ น
ต้ น
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากฎหมาย

20.

ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02 264 8000
02 657 2222

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อ

:

บริ ษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)
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ที่อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02 625 7000
02 625 7027

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังนิ
้ ติบุคคลอื่นใดเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที่
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด ทังนี
้ ้
บริ ษัท จัดการจะดาเนิน การแจ้ งการแต่ง ตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ พ ร้ อมค ารั บ รองว่านิติ บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กาหนดให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง หรื อกระทาผิดหน้ าที่หรื อข้ อกาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทจัดการจะทาการถอดถอนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่า ว และมีหนังสือแจ้ ง การถอดถอนผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์นนต่
ั ้ อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ถอดถอน
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งต่อ
ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ มี ก ารแต่ ง ตัง้ เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
21.

การเสนอขายหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ร ะบุไว้ ในข้ อ นี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่ อนผันเป็ นอย่ างอื่ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะดาเนิน การให้ เป็ นไปตามนัน้
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยรายใด ที่เป็ น
ผลให้ การเสนอขายหรื อจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับของ
ต่างประเทศ หรื อจะมีผลให้ กองทุนรวมมีหน้ าที่ต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับอื่นใดเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามกฎหมายไทยที่กองทุน
รวมมีหน้ าที่ต้องปฎิบตั ติ ามอยู่แล้ ว

21.1

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หน่ วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลาทา
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
21.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สาคัญ หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
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ได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดจาหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหนังสือชี ้ชวน
21.1.2 วันเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ภายในเวลาทาการของ
บริ ษัทจัดการ และสานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้จดั จาหน่าย และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเปิ ดทาการของบริ ษัทจัดการ และ
สานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้จัดจาหน่าย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ถึง
เวลา 15.30 น.
ทังนี
้ ้ การจองซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป
นัน้ ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อด้ วยวิธีเงินสด หรื อโอนบัญชีเท่านัน้
21.2

วิธีการจองซือ้ หน่ วยลงทุน
21.2.1 การกาหนดราคาขายหรื อราคาจองซื ้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาท (สิบบาทสิบห้ าสตางค์) ต่อหน่วย
21.2.2 วิธีการเสนอขายหรื อจองซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนี ้
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของ
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนเป็ นจานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื ้อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอน
สิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกัน ดังต่อไปนี ้
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อย
ละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณี
เข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ข้ างล่างนี ้

(ข)

ในกรณีที่ผ้ จู องซือ้ พิเศษหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนใน
ส่วนของผู้จองซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
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อีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการ
จองซื ้อของผู้จองซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุน และ
(ค)

(4)

ในกรณี ที่ เ จ้ า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ใ ห้ สิท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ในส่ว นของผู้จ องซื อ้ ทั่ว ไปและผู้จ องซื อ้
ประเภทกองทุน ให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทัว่ ไป ผู้จองซื ้อ
ประเภทกองทุน และผู้จองซื ้อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ครบตาม
อัตราที่กาหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที่เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
ตามลาดับ
(ก)

ผู้จองซื ้อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมทังเจ้
้ าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บ
กินหรื อสิทธิเหนือพื ้นดิน หรื อเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิ ธีการจองซื ้อหน่วยลงทุน
(1)

ผู้จองซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้จ ัด
จาหน่า ย (ถ้ า มี) หรื อ ผู้สนับสนุน การขายหน่ว ยลงทุน (ถ้ ามี) ได้ ตามวัน เวลา ที่
ระบุไว้ ในหนังสือชี ช้ วน โดยจะต้ องจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ากว่า 2,000
หน่วย (สองพันหน่วย) และเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย (หนึ่งร้ อยหน่วย) โดยไม่
จากัดจานวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื ้อต่อ 1 ใบจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อสามารถยื่นใบ
จองซื ้อรวมได้ มากกว่า 1 ใบจองซื ้อ

(2)

ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจานวนที่ จองซื ้อให้ แก่บริ ษัท
จัดการ ผู้จัดจาหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) พร้ อมทัง้
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบจองซื ้อหน่วยลงทุนให้
ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
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21.3

(3)

กรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน
บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้
จองซื ้อประสงค์เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(4)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของ
ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเอง

(5)

สาหรับผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน กับบริ ษัทจัดการ จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ก่อน

(6)

เนื ่อ งจากจะมีก ารน าหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมเข้ า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรั พย์ ดังนัน้ ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ ว่า จะให้ นา
หน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จอง
ซื ้อสามารถเลือกที่จะ :
-

ฝากไว้ ที่บริ ษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ที่ตนมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง จะ
นาหน่ว ยลงทุน ที ่ไ ด้ รั บ การจัด สรรเข้ า ฝากไว้ ก ับ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จอง
ซื ้อนันๆ
้ หรื อ

-

ออกใบหน่วยลงทุนในชื่ อของผู้จองซื ้อ ตามชื่อที่ระบุในใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน นับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน

การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
(1)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ เว้ น แต่บริ ษัท
จัดการจะเห็นสมควรกาหนดเป็ นประการอื่น โดยวิธีการชาระเงิ นค่าจองซือ้ ให้ ชาระด้ วย
วิธีการดังต่อไปนี ้
(1.1)

กรณีจองซื ้อระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 - 25 พฤศจิกายน 2556 (ก่อนเวลา
12.00 น.)
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ชาระเป็ นเงิ นสด เช็ ค ดราฟต์ หรื อคาสัง่ หัก บัญชี ธนาคาร หรื อวิธีอื่ นใดที่บริ ษั ท
จัดการยอมรับ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่าย ดังนี ้
กรณีผ้ จู องซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
-

กรณีจองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ชื่อ บัญชี “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท” เลขที่ 153-6-108324 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาสวน
มะลิ

-

กรณีจองซื ้อผ่านธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื ้อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี .พี.ทาวเวอร์ โกรท”
เลขที่ 153-6-10832-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) สาขาสวนมะลิ

-

กรณีจองซื ้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ชื่ อบัญชี “บัญชี
จองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี .พี.ทาวเวอร์
โกรท” เลขที่ 850-0-00154-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร ซีไอเอ็ม
บี ไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่ (หลังสวน)

หรื อบัญชีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน กาหนด
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรกจะสิ ้นสุดลง
(1.2) กรณี จองซือ้ ในวัน ที่ 25 พฤศจิ กายน 2556 (หลัง เวลา 12.00 น.) - วันที่ 26
พฤศจิกายน 2556 (เวลา 15.30 น.)
ชาระด้ วยเงินสด เงินโอนบัญชี ไปที่บญ
ั ชีดงั มีรายละเอียดตามข้ อ 21.3 (1.1) หรื อ
คาสัง่ หักบัญชีธนาคารเท่านัน้ และไม่รับจองซื ้อทางไปรษณีย์
(2)

หลังจากที่บริ ษัทจัดการ ผู้จัดจาหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ได้ รับการจองซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อแล้ ว บริ ษัทจัดการ ผู้
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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จัดจาหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จะออกสาเนาใบจองซื ้อหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
ซึ่งไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่ จองซื ้อ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนทาการจองซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วนั ทาการที่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ ว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อรายนัน้
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรื อตัว๋ แลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนัน้

21.4

(4)

ในการชาระเงิน ค่าซื ้อหน่วยลงทุน ผู้ จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าหน่วยลงทุนด้ ว ย
เงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการไม่ได้

(5)

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทาการจองซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(6)

บริ ษั ทจัดการจะนาเงิ นที่ได้ รับจากการจองซือ้ หน่วยลงทุนเก็ บรั กษาไว้ ในบัญชี เงิ นฝากที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วงดังกล่าว
ทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม

เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
(1)

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะ
ยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุ นตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการ
กองทุนรวมนันสิ
้ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สานักงานทราบ

(2)

บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่จ ะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับ การจองซื ้อหน่ว ยลงทุน ทั ้งหมด
หรื อบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :-
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(2.1)

กรณีที่การจองซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกิน
กว่ า จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ของโครงการตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

(2.2)

กรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณี
ที่ได้ รับยกเว้ นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

(2.3)

กรณีทเี่ จ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซื ้อหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(2.4)

กรณีทผี่ ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินร้ อยละสีส่ บิ เก้ าของจานวน
หน่ว ยลงทุน ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่สานักงานประกาศกาหนด

(2.5)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(2.6)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื อ้ หน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่
โปร่ งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น

(2.7)

ในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทาให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที่กองทุนรวมระดม
ทุนได้ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที่
คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื ้ออสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บ างรายการที่ก องทุน รวม
สนใจลงทุน ไม่ป ระสบความสาเร็ จ หรื อ อาจเกิ ด เหตุส ุด วิ ส ัย หรื อ เหตุอ ัน ไม่
คาดหมายกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน รวมคาดว่า จะลงทุน จน เป็ นเหตุใ ห้
กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน / ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ น
ต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตัง้
กองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดาเนินการระงับการจองซื ้อบางส่วน หรื อทังหมด
้
และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
แล้ วแต่กรณี

(2.8)

บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน
รวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การจองซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาใน
การบริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่ก องทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อ
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เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
21.5

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่
กาหนดดังต่อไปนี ้
(1)

กรณี ที่ ผ้ ูจองซื อ้ หน่วยลงทุนถูกปฏิ เสธการจองซื อ้ หรื อไม่ได้ รั บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน

(2)

กรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏ
กรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(2.1)

จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อย
ละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ
22.2 (2) (ข) และ (ค)

(2.2)

จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซื ้อได้ ไม่ถึง 250 ราย

(2.3)

จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(2.4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที่กาหนด
ในข้ อ 8.1 และ 8.2

(2.5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที่กาหนดในข้ อ 8.8

(2.6)

มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะลงทุ น ในสิ ท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

(3)

กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อมีคาสัง่ ให้ เพิก
ถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม และ/หรื อกรณีอื่นใดอันมีเหตุจาเป็ นทาให้ ต้อง
ยุติโครงการ

(4)

กรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม และได้ ยุติการขาย
หน่วยลงทุนก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมนันสิ
้ ้นสุด
ลงในวันที่แจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
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บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่จองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านตน
และดาเนินการให้ ผ้ จู ดั จาหน่าย (ถ้ ามี) และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แต่ละราย ส่งเงินค่า
จองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่จองซื ้อผ่านผู้จดั จาหน่าย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย โดยจะดาเนินการส่งเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ซึ่ง
จองซื ้อผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยการโอนเงิน
หรื อชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้ จดั ตังและ
้
จัดการกองทุนรวมสิ ้นสุดลงตาม (5) ทังนี
้ ้ หากเป็ นกรณีการคืนเงินตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ที่จะนาดอกเบี ้ยและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใด ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยลงทุนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั จาหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน แต่ละรายเอง บริ ษัทจัด การ ผู้จัดจาหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละราย แล้ วแต่กรณี จะชาระดอกเบี ้ยในอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทชาระเงินค่าจองซื ้อดังกล่าวจนครบถ้ วน
21.6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการมา
ก่อนจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งให้ บริ ษัท
จัดการ ผู้จดั จาหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีมีรายละเอียดดังนี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณี ๆ ไป
: (บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)
เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุน
1.

2.

กรณีบคุ คลธรรมดา
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง หรื อ

-

สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง

กรณีนิติบคุ คล
-

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามรับรองความถูกต้ อง และ
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3.

-

สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ ซึง่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง และ

-

ข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง และ

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้ อมลงนาม
รับรองความถูกต้ อง และ

-

หนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาการ
แทน พร้ อมสาเนาบัต รประชาชนของผู้ม อบอานาจและผู้รับ มอบอานาจ อนึ่ง
หากหนังสือ มอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าว
ต้ องลงนามรับรองโดยผู้มอบอานาจด้ วย และ

-

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม

กรณีบคุ คลต่างด้ าว
-

เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นต่างด้ า ว และถิ่ น ที่ อยู่ และ/หรื อ
เอกสารอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร

-

สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง

หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจลง
นามของบริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกาหนด
ต่า ง ๆ ตามที่ ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ้ และ/หรื อตามประกาศ ค าสั่ง ระเบี ยบต่างๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กาหนด ทังที
้ ่ได้ มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ า

-

ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ า
(KYC/CDD) และได้ รับการประเมินระดับความเสีย่ งของผู้ลงทุน (Risk Profile)

-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเรื่ องเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทนหรื อ
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
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22.

การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อและได้ ชาระเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่
บริ ษัทจัดการได้ รับชาระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
22.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนเป็ นจานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื ้อพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี ้
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข)
และ (ค) ข้ างล่างนี ้

(ข)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
(ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้
ทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทัว่ ไปและผู้
จองซื ้อประเภทกองทุน และ

(ค)

ในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุน ให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ น

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
137

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

แต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซือ้
ทัว่ ไป ผู้จองซื ้อประเภทกองทุน และผู้จองซื ้อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
(4)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนจองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที่
กาหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที่เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนี ้ ตามลาดับ
(ก)

ผู้จองซื ้อพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทังเจ้
้ าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพื ้นดิน
หรื อเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้ ถือว่าเป็ น
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อพิเศษ หมายความว่า บุคคลตามที่ได้ ระบุไว้ ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังกองทุ
้
นรวมอสังหาริ มทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทกองทุน หมายความว่า ผู้จองซื ้อพิเศษที่เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(ข)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(ค)

กองทุนประกันสังคม

(ง)

กองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นกองทุนรวมที่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป

ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อพิเศษ และผู้จองซื ้อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บคุ คลดังกล่าวได้ จองซื ้อหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อประเภทกองทุนและผู้จองซื ้อพิเศษเท่านัน้ หากทาการจอง
ซื ้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุนสาหรับผู้จองซื ้อทัว่ ไป ให้ ถือเป็ น “ผู้จองซื ้อทัว่ ไป”
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การจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ ผ้ จู องซือ้ ทั่วไป และผู้จองซือ้ ประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื่อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลาย
ในกรณีที่มีบุคคลใดจองซื ้อหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปเพื่อนาไปขายต่อ หรื อ
เป็ นการซื ้อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
ข้ อกาหนดให้ บคุ คลนันปฏิ
้ บตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง่ และข้ อ 22.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนเป็ นจานวนรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ 22.2(2)(ข)
และ (ค) ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
การจัดสรรรอบแรก
(ก)

ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ทั่วไปทุกรายตาม
จานวนที่จองซื ้อ

(ข)

ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และจานวนผู้จองซื ้อทัว่ ไปมีจานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปโดยในการจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจานวนค่าจองซือ้ ขันต
้ ่าของผู้จองซื ้อ โดยใช้
จานวนค่าจองซื ้อขันต
้ ่าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกราย

การจัดสรรในรอบต่ อ ๆ ไป
ในรอบต่อๆไปบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปข้ างต้ นที่ยงั ไม่ได้ รับ
การจัดสรรครบตามจานวนที่จองซื ้อ โดยจะใช้ คา่ ต่าสุดของมูลค่าจองซื ้อคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบ
ที่แล้ ว เป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไปโดยจะทาการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื่ อย ๆ
จนกว่าจะครบตามจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และสาหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีสมุ่ รายชื่อโดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ ตามที่บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซื ้อทาการจองซื ้อ โดยใช้ บญ
ั ชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้ เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้
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ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนทุก
รายตามจานวนที่จองซื ้อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมี
จานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนเกินร้ อย
ละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป
ทุกรายตามจานวนที่จองซื ้อ และสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อประเภทกองทุนตามสัดส่วนของ
จานวนที่จองซื ้อ ซึ่งเมื่อรวมกับจานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปจะมีจานวนหน่วย
้
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
นอกจากนี ้ ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื ้อรวมกันมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และจานวนผู้จองซื ้อทัว่ ไปมีจานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อทัว่ ไปเป็ นจานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซื ้อประเภทกองทุนตามสัดส่วนของจานวนที่จองซื ้อเป็ นจานวนร้ อยละ
25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น อนึง่ ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกราย
จองซื ้อรวมกันมีจานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ จู องซื ้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื ้อ
รวมกันมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และจานวนผู้จองซื ้อทัว่ ไปมี
จานวนมาก เป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปเป็ นจานวนร้ อยละ 25 และจะนาหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อ
ของผู้จองซื ้อประเภทกองทุนซึ่งจองซื ้อไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปพร้ อมกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้ อ (ข) ดังกล่าว
ข้ างต้ น โดยจานวนหน่วยลงทุนที่จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนในสองกรณีดงั กล่าวใน
ย่อหน้ านี ้ จะมีจานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซื ้อพิเศษและ/
หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันตามข้ อ 22.1 (3) ให้ บริ ษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทัว่ ไปจนครบ
จานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อประเภทกองทุน (ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษั ท จัด การ
สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทัง้ หมดก็ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู อง
ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของ
ผู้จองซื ้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยบริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบีย นหน่ว ยลงทุน จะ
ออกและจัดส่งหนังสือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน /ใบเสร็ จรั บเงิ น /ใบกากับภาษี ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั เสร็ จสิ ้นการเสนอขายหน่วยลงทุน
22.2

ข้ อจากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อ จากัด ในการจัด สรรหน่ว ยลงทุน ให้ แ ก่บ ุค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุค คลเดีย วกัน ใด จะเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั ้งนี ้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซื ้อทัว่ ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน
3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ น แต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1.1)

(1.2)

(2)

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดให้
้
แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ (รวมทังกลุ
้ ม่ บุคคลเดียวกัน) ดังต่อไปนี ้
(ก)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ หรื อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

(ข)

นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี
เงินได้ นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์ มูลนิธิ หรื อวัด
เป็ นต้ น

(ค)

บุคคลอื่นใดที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนซึง่ รับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจาหน่ายหน่วย
ลงทุน (รวมทังกลุ
้ ม่ บุคคลเดียวกัน) จะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ ในส่วนที่ เกิน 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
้
เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซื ้อพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข)
และ (ค)

(ข)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
(ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้
ทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุน ให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้ จองซื ้อทัว่ ไปและผู้
จองซื ้อประเภทกองทุน และ

(ค)

ในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที่
กองทุน รวมจะลงทุน หรื อ กลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ของบุค คลดัง กล่า ว ได้ รับ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษั ท จัด การจะเสนอขายและจัด สรรหน่ว ย
ลงทุน ในส่ว นของผู้จองซื ้อทัว่ ไปและผู้จองซื ้อประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื ้อของ
ผู้จองซื ้อทัว่ ไป ผู้จองซื ้อประเภทกองทุน และผู้จองซื ้อพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ตาม (ข)
บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

22.3

ข้ อตกลงเรื่องการห้ ามขายหน่ วยลงทุน
ภายหลังการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้และการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว ซี.พี.แลนด์ จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร้ อยละ 33.33 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดย ซี.พี.แลนด์ ได้ ตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมให้ อยูใ่ นความครอบครองของ ซี.พี.แลนด์ และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ ซี .พี.แลนด์
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทังหมดในขณะเวลาใดๆ
้
เป็ นระยะเวลา 10 ปี
นับแต่วนั ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ่ มมีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั แรก เว้ นแต่เป็ นกรณี
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม

23.

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
23.1

บริ ษั ท จั ด การอาจเพิ่ ม เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของกองทุ น รวมได้ เมื่ อ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม หรื อเพื่อดาเนินการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์

23.2

ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี ้
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(1)

(2)

ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวม จานวนหน่วยลงทุน และจานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกาหนดราคาหน่วย
ลงทุน ที่ เ สนอขาย และวิ ธี ก ารเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น โดยต้ องได้ รั บ คะแนนเสี ย งตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณีที่การขอมติกระทาโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดที
้
่มีสิทธิ
ออกเสียงของกองทุนรวม

(ข)

ในกรณีที่การขอมติกระทาโดยการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ า
ร่ ว มประชุมและมี สิท ธิ ออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือ หน่ว ยลงทุน เพื่ อ ขอมติ
ดังกล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
ดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมดังกล่าว จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ขอมติ จากผู้ถื อหน่วยลงทุนเพื่ อแก้ ไขเพิ่ มเติ มโครงการให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มเงิ นทุนจด
ทะเบียนตามที่ได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยได้ รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

23.3

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 23.2 บริ ษัทจัดการจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหรื อหนังสือที่มี
ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

23.4

ในการนับคะแนนเสีย งของผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงตามข้ อ 23.2 (1) บริ ษัท จัดการจะนับคะแนนเสีย ง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้มิได้
(1)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื ้อ เช่า หรื อได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มเติม

(2)

เจ้ าของอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างที่กองทุนรวมเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทุน
รวม ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยู่ในสภาพที่ดี
และพร้ อมที่จะใช้ หาประโยชน์

(3)

ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ ได้ รั บ สิท ธิ ในการจัดสรรหน่ว ยลงทุน ในส่ว นที่ เ สนอขายให้ กับ ผู้ลงทุน
เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
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(4)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวมในเรื่ องที่ขอมติ

(5)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ
(4) แล้ วแต่กรณี

ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนเดิมบางราย หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคัดค้ านรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ห้ ามมิให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการให้ มีการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนในกรณีดงั กล่าว
23.5

เมื่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 23.2 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

ขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้ องระบุข้อมูลตามข้ อ 23.3 พร้ อม
ทังจั
้ ดส่งร่างโครงการที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมและร่างหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติมให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา

(2)

เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้ อ 23.5 (1) แล้ วบริ ษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(ข)

จดทะเบียนเพิ่มเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ในกรณี ที่บริ ษัท จัดการมิได้ เสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับ แต่วันที่ ได้ รับ ความเห็นชอบจาก
สานักงานการให้ ความเห็นชอบให้ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอันสิ ้นสุดลง
23.6

กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุดงั นี ้
(1)

เมื่อพ้ นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ ว หากปรากฏว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว บริ ษั ท
จัดการจะแจ้ ง ให้ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ว นั สิ ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด
ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อหน่วยลงทุนภายใน
14 วันนับแต่ว นั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน เพิ่มเติมตามสัดส่วนของเงินค่า
จองซื ้อหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลา
นันได้
้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยใน
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อัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่บริ ษัทจัดการชาระ
เงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
(2)

23.7

เมื่ อ บริ ษั ท จัด การไม่ สามารถลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ข้ า งต้ น ได้ ภ ายใน 6 เดื อ นนับ จากวัน ที่
สานักงานรับจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยบริ ษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โดยการลดจานวนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดย
คานวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขายและเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังจดทะเบี
้
ยนลดเงินทุน
ของกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนด

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ มีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะ
คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนโดยโดยให้ นาความในข้ อ
23.6 (1) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
เงื่อนไขเพิ่มเติม

24.



เนื่องจากประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้ กองทุนรวมเพิ่มทุนกรณีขาด
สภาพคล่อง ดัง นัน้ ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดาเนินการขาย / จาหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทั ้งหมดของกองทุน
รวมตามที่เห็นสมควร



สาหรับเงื่อนไขของ “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
24.1

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกิ นจากกรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี ้ บริ ษัท
จัดการจะใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยการ
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเท่านัน้
(1)

กองทุนรวมมีการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน หรื อมีไว้ ลดลงจาก
การประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ

(3)

กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ่ ทยอยตัดจ่าย
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24.2

ในการลดเงิ นทุนจดทะเบี ยนของกองทุนรวม บริ ษั ทจัดการจะลดมูลค่ าของหน่วยลงทุนและปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน

(2)

ดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้ หกั ออกจากกาไรสะสมของกองทุน
รวม

(3)

ยื่นคาขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสานักงานภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามแบบที่จัดไว้ ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงาน

(4)

จัดให้ มีข้อมูลเกี่ ยวกับการลดเงิ นทุนจดทะเบียนทุกครั ง้ ของกองทุนรวมไว้ ในเว็บไซด์ ของ
บริ ษัทจัดการและรายงานประจาปี ของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
ข้ อมูลตามที่สานักงานประกาศกาหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม
สาหรั บ เงื่ อ นไขของ “การลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย น” ข้ า งต้ น เว้ น แต่ ก รณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
25.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
25.1

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : ระบบไร้ ใบหน่ วยลงทุน (Scripless)
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้ องขอต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อบริ ษัทจัดการเพื่อให้ ออกใบหน่วย
ลงทุน ตามข้ อ 25.2 (4)

25.2

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ
(1)

โครงการจะใช้ ร ะบบไร้ ใบหน่ว ยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษั ท จัด การจะดาเนิน การให้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการบันทึกชื่อผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนและ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" และ "ใบจองซื ้อหน่วยลงทุน" เมื่อผู้จองซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว

(2)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทาการนาหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ ของผู้จองซื ้อหรื อ
ของบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการเพื่อผู้จองซื ้อ ที่มีอยูก่ บั บริ ษัทสมาชิกของบริษัท
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ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามที่ผ้ ูจองซื ้อแสดงความจานงไว้ ในใบจองซื ้อ
หน่วยลงทุน

26.

(3)

ในกรณี ข องการน าหน่ ว ยลงทุน ฝากเข้ า บัญ ชี ห ลัก ทรั พ ย์ ข องผู้จ องซื อ้ ผ่ า นนายหน้ า ค้ า
หลักทรัพย์ (Broker) หรื อการนาหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้ รับแต่งตัง้
จากบริ ษั ท จัดการเพื่ อ ผู้จองซื อ้ นัน้ นายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ บุค คลที่ ได้ รับ การแต่ง ตัง้
ดังกล่าวจะเป็ นผู้ออกหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
จะเป็ นไปตามระบบงานของแต่ละแห่ง

(4)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อบริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเฉพาะในกรณี ที่ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุนร้ องขอให้ อ อกใบหน่วยลงทุน โดยผู้ร้ องขอ
จะต้ องดาเนินการ ดังนี ้ :(4.1)

กรอกรายละเอียดในใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้ จากนายทะเบียน
หน่วยลงทุน

(4.2)

ยื่นใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วย
ลงทุน ต่อนายทะเบียนหน่ว ยลงทุนตามที่ระบุไว้ ใ นข้ อ 27 "ค่า ธรรมเนีย มและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้จองซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(4.3)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดาเนินการออก
ใบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
กรอกในใบคาขอ สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุ นในใบคา
ขอมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรื อบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้

(4.4)

ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนดซึ่ง จะระบุชื่ อ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน โดยในใบหน่ว ยลงทุน จะต้ อ งมี
ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการและประทับตราสาคัญ
หรื อจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งจัก รประทับ หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ จ ะ
อนุญาตให้ ทาได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึ กษาของกองทุนรวม และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
26.1

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
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26.1.1 สิทธิของบริ ษัทจัดการ
(1)

สิท ธิ ใ นกา รด า เ นิน ก ารบริ ห า รจัด กา รก อ งทุน รว ม เพื ่อ ให้ เ ป็ นไปต า ม
วัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์การลงทุน และข้ อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่
ได้ รับอนุมตั ิ ทัง้ นี ้รวมถึงข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริ ษัท
จัดการ และสัญญาต่างๆ ได้ ทาขึ ้น

(2)

สงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนนัน้
เป็ นการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียนที่หน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมายได้ ประกาศ กาหนด และ/หรื อ กรณีที่เ ป็ นการขัด ต่อ
ข้ อกาหนดที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี ้

(3)

สิทธิในการลาออกจากการทาหน้ าที่เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน รวมให้ กบั กองทุนรวม
และ/หรื อเลิกโครงการ ตามข้ อ ข้ อ 26.1.1 (5) และข้ อ 26.1.3

(4)

สิทธิในการยับยั ้งพิเศษ (veto right) สาหรับการดาเนินการหรื อการตัดสินใจใดๆ
ของคณะกรรมการลงทุน หรื อ การลงมติใ ดๆ ของผู้ถือ หน่ว ยลงทุน เพื่อ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ ที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
และ/หรื อ จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการอาจเสีย
ชื่อเสียงหรื อได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม

(5)

สิทธิในการดาเนินการจัดการ ในกรณีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
-

สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรื อกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่
บริ ษัทจัดการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษั ทจัดการกองทุนรวม
ให้ แก่ กองทุน รวมตามก าหนดและเงื่ อนไขที่ ได้ ตกลงไว้ จนครบถ้ วน แต่
กองทุนรวมไม่สามารถจัดหาบริ ษัท จัดการอื่นใดมารั บหน้ าที่ได้ ภายใน
กาหนดเวลา

-

สิทธิ ในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนด อนุ มั ติ
เห็นชอบ ผ่อนผัน หรื อสัง่ การ

-

สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงโครงการ กรณี ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่
มีอานาจตามกฎหมาย ได้ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด อนุมตั ิ เห็นชอบ ผ่อนผัน และ/หรื อสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
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-

สิทธิที่จะดาเนินการขาย / จาหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อ
ทังหมดของกองทุ
้
น ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง

-

สิทธิ ในการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุ น
รวมและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั
ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

(6)

สิท ธิ ใ นการสัง่ ให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ และ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แก้ ไ ข
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์และ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายประกาศกาหนด

(7)

สิทธิในการรับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย
และหรื อเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ

(8)

สิ ท ธิ อื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

26.1.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุน รวม บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการและ
บริ ห ารกองทุน รวมให้ เ ป็ นไปตามที ่ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ รวมถึง หน้ า ที ่แ ละความ
รั บผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

การบริ หารกองทุนรวม
1.1)

จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ ผูก พัน ระหว่า งบริ ษัทจัดการ
และผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่ตามบทบัญญั ติในมาตรา
125 และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

1.2)

จัดให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ สัญญาแต่งตัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และหนังสือชี ้ชวน โดยมีสาระสาคัญไม่ตา่ งจากร่างข้ อ
ผู ก พัน ร่ า งสัญ ญา และร่ า งหนัง สื อ ชี ช้ วน ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
สานักงาน

1.3)

จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนที่เป็ นปั จจุบนั และรายละเอียด
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ของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

1.4)

(ก)

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่อ ประชาชน
ให้ บริ ษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี ช้ วนให้ สานักงานไม่น้ อ ยกว่า
1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่
ประชาชน และให้ จัดส่งเอกสารดัง กล่าวผ่านระบบรั บและ
เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชี ช้ วนและการรายงานของกองทุนรวม
(Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
สานักงานด้ ว ย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว ให้
บริ ษัทดาเนินการให้ ข้อมูลที่จัดส่งนันมี
้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั โดย
ไม่ชกั ช้ าและให้ กระทาผ่านระบบงานข้ างต้ นด้ วย

(ข)

ในการเสนอขายหน่ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมต้ อ ง
จัด ให้ มีก ารแจกจ่า ยข้ อ มูลที่เ ป็ นสาระสาคัญ เกี่ ย วกับ หน่ว ย
ลงทุน และกองทุน รวมให้ แ ก่ผ้ ูล งทุน อย่า งเพีย งพอสาหรั บ
ข้ อมูลที่เ ป็ นรายละเอีย ดโครงการ ให้ บ ริ ษั ท เตรี ย มไว้ เ พื่อ ให้
ผู้ล งทุน ตรวจดูห รื อ ร้ องขอได้ ทัง้ นี ้ ข้ อ มูล ดัง กล่า วต้ อ งเป็ น
ปั จจุบัน

(ค)

เมื ่อ ระยะเวลาการเสนอขายหน่ว ยลงทุน สิ ้นสุด ลงแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะจัด ให้ มีห นัง สือ ชี ช้ วนส่ว นข้ อ มูลโครงการไว้
ณ ที ่ท าการทุก แห่ง ของบริ ษ ั ท จัด การ เพื ่อ ให้ ป ระชาชน
สามารถตรวจดูไ ด้ และจัด สาเนาให้ เ มื่อ ผู้ ถื อ หน่ว ยลงทุน
ร้ องขอ ในกรณี ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ หากมีก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โครงการบริ ษั ท จัด การจะดาเนิน การแจ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ม เติม
ดัง กล่า วให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ท ราบโดยไม่ช ัก ช้ า และไม่เ กิ น
10 วัน ทาการนับ ตัง้ แต่ว ัน ถัด จากวัน ที่ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบ
จากสานัก งานให้ แ ก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อ วัน ที่ได้ มีม ติใ ห้
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการ แล้ ว แต่ก รณี ทั ง้ นี ้ จนกว่า จะเลิก
กองทุนรวม

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการประสงค์จะตังบริ
้ ษัทจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ น
ผู้ท าหน้ า ที่ ใ นการจัด จ าหน่า ยหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม บริ ษั ท จัด
จาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้
โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ในลักษณะของการเป็ นบุคคลเดียวกัน
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1.5)

น าเงิ น ของกองทุน รวมไปลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น
รวมทังการหาผลประโยชน์
้
การซื ้อ เช่า จาหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่
โอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น
ที่ ลงทุน ไว้ ตามนโยบาย วัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข วิ ธี ก ารที่
กาหนดไว้ ในโครงการ โดยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ด้ วย

1.6)

ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถื อหน่วยลงทุนของกองทุน รวมใดเกิ นกว่า หนึ่ง ในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

1.7)

ดาเนินการเพิ่มหรื อลดจานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

1.8)

จัดสรรผลกาไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที่ก าหนดไว้ ในโครงการ และเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

1.9)

จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ตามข้ อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ ข อง
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.10)

จัดให้ มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.11)

จั ด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามข้ อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.12)

ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นต้ องใช้ ใน
การประเมิ น ค่า หรื อ สอบทานการประเมิ น ค่า ตามที่ บ ริ ษั ท ประเมิ น ค่า
ทรัพย์สนิ ร้ องขอ รวมถึงการอานวยความสะดวกให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
ประเมิ นค่าทรั พย์ สินในการสารวจอสังหาริ มทรั พย์ ที่ กองทุนรวม
ได้ มาจากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า
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(ข)

(2)

ผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ ห รื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ในการเข้ าตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้ ม าจากการลงทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์

1.13)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
้
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

1.14)

เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อ วิธีจดั การกองทุนรวม ตาม
ข้ อกาหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ ในโครงการ

1.15)

กระท านิ ติ ก รรมสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุน รวม ซึ่ง บริ ษั ท จัด การ
กองทุนรวมมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

1.16)

ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรวมภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จัด การกองทุน รวม ทัง้ นี ้ จะต้ อ งไม่ขัด ต่ อ
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

1.17)

ดาเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ

การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้ มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ และ/หรื อ เงินตอบแทนอื่นใด
ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ

(3)

การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
3.1)

จัดให้ มีคณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี)

3.2)

แต่งตังบุ
้ คคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จดั การกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อทาหน้ าที่ตดั สินใจลงทุน
หรื อจ า หน่ า ยไปซึ่ ง อ สั ง หาริ มทรั พย์ หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
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(ข)

ผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่ตดั สินใจลงทุนหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 6.2 เพื่อการบริ หารสภาพคล่องของกองทุน
รวม

ทัง้ นี ้ บริ ษัท จัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่ อผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของบริ ษัท
3.3)

แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในโครงการ ทัง้ นีโ้ ดยได้ รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.4)

แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วย
ลงทุ น ของกองทุ น รวม และแต่ ง ตัง้ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น อื่ น ที่ มี
คุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดแทน และแจ้ ง
การแต่งตังดั
้ งกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

3.5)

แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุน ของกองทุน รวมครั ง้ แรกให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

3.6)

แต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทังนี
้ ้บริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว
นัน้ จะต้ องอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.7)

แต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าว จะต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

3.8)

แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษัทจัดการและ/
หรื อกองทุนรวม

3.9)

แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของกองทุน รวม ทัง้ นีผ้ ้ ูสอบบัญชี ด ัง กล่า วจะต้ อ งมี
ค ุณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามตามประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่ องหลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
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อื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
แทน และแจ้ ง การแต่ง ตัง้ ดังกล่า วให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ

(4)

3.10)

แต่งตัง้ ผู้ชาระบัญชี กองทุนรวมเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม แจกจ่ายทรั พย์ สิน
ให้ แก่ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน และหน้ า ที่อื่น ๆ ที่จาเป็ นเพื่อ ให้ ก ารชาระบัญ ชี
เสร็ จสิ ้น เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุนรวม

3.11)

แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดเพื่ อทาหน้ าที่ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับกองทุน รวม อาทิเช่ น ผู้
ควบคุมงานก่อสร้ าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทาประมาณการ ผู้ตรวจรั บ
อาคาร ผู้ดแู ลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น

การดาเนินการอื่นๆ
4.1)

ยื่นคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของ
โครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทาการนับตังแต่
้ วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน

4.2)

ยื่น คาขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เพื่อ ขอให้ พิจ ารณารับ หน่ว ยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียน
กองทุนรวม

4.3)

ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อ
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย ค่ า ธรรมเนี ย มตามอัต ราที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญ
หายหรื อถูกทาลาย

4.4)

ดาเนินการแยกทรั พย์ สินของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรั พย์ สินของ
บริ ษั ท จั ด การและน าทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมไปฝากไว้ กั บ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ และ/หรื อ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย)
จากัด

4.5)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้
ถือหน่วยลงทุน

4.6)

จัด ท าบัญ ชี แ สดงการลงทุน ของกองทุน รวมไว้ โดยถูก ต้ อ งและจัด ท า
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ ผ้ ดู ู แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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ทราบตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
4.7)

คานวณมูลค่า ทรัพ ย์สิน มูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิ และมูลค่า หน่ว ยลงทุน
ของกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและ
วิธีการจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ หรื อหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด

4.8)

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้ อ (4.7) อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุน
รวมอย่างมีนยั สาคัญ

4.9)

จัด ท างบการเงิ น ของกองทุน รวม ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี
สาหรั บกิ จการที่ มีธุรกิ จเฉพาะด้ านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทังจั
้ ดทารายงานของกองทุนรวม
ทุกสิ ้นปี การเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี การเงิน

4.10)

จัด ส่ง สาเนารายงานการประเมิ น ค่ า และรายงานการสอบทานการ
ประเมิ น ค่ า พร้ อมด้ วยส าเนาเอกสารหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ องให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์โดยพลัน และให้ สานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับ
รายงานดังกล่าว

4.11)

จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรื อ
จาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่า
(ก)

เ อ ก ส า ร ที่ แ ส ด ง ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค ร อ บ ค ร อ ง ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ และสัญญาซื ้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรื อให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี

(ข)

สัญญาเป็ นหนังสือ ที่แสดงการจาหน่ายอสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อ
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งการเข้ าครอบครองอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
ให้ แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เข้ า ครอบครอง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย
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4.12)

จัดส่งสาเนาสัญญาดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
(ก)

สัญญาแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ทาสัญญาหรื อนับแต่วนั แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณี
ที่มีการแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินก่อนการแต่งตังผู
้ ้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ แล้ วแต่กรณี

(ข)

สัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ า มี) และสัญ ญา
แต่ง ตัง้ ที่ ปรึ กษา (ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาสัญญา
ดังกล่าว

4.13)

รวบรวม ติดตาม ดาเนินการ สัง่ ให้ ผ้ ูมีหน้ าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั ง้
อาทิเช่น ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ที่ปรึ กษา ผู้คุมงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น
จัดเตรี ยม จัดส่ง จัดทารายงานต่างๆ และ/หรื อดาเนินการต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรื อ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อผู้
ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้มีอานาจตามกฎหมายร้ องขอ

4.14)

จัดส่งหนังสือสรุปข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรื อจาหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจาหน่าย
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ห รื อ สิท ธิก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์นั ้น รวมทั ้งจั ด ให้ มี
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริ ษัทและสานักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่
วั น ที่ ลง ทุ น ห รื อ จ า ห น ่า ย อ ส งั ห า ริ ม ท รัพ ย ์ห รื อ ส ิท ธิ ก า ร เ ช ่า
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์นั ้น เพื่อ ให้ ผ้ ู ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ป
ข้ อมูลจะมีสาระสาคัญตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ แล้ ว บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุ ป
ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญตามวรรคหนึ่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดส่ง
ให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ภายในวันทาการถัดจากวันซื ้อ เช่า จาหน่าย
หรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวม หรื อ ภายใน
กาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

4.15)

ดาเนินการขาย / จาหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดของ
้
กองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร
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4.16)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรั พย์ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัท
จัดการ

26.1.3 เงื่อนไขการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย่ นบริ ษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้และ/หรื อเมื่อได้ รับ
การอนุมตั ิเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้
้
เปลี่ยนบริ ษัทจัดการก่อนครบระยะเวลา 5 ปี นับจาก
วันที่จดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นรวม โดยที่หากสาเหตุการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการนัน้
ไม่ได้ เกิดจากความผิดหรื อการประกอบหน้ าที่ อนั บกพร่ องอย่างร้ ายแรงที่เกิดจาก
บริ ษัทจัด การโดยตรงแล้ ว กองทุนรวมจะต้ องจ่ ายค่าชดเชย ค่าธรรมเนียมการ
จัดการให้ บริ ษัทจัดการตามจานวนวันที่คานวณได้ จากระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อน
ครบ 5 ปี บริ บรู ณ์ โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิที่ได้ คานวณไว้ ของเดือนล่าสุดเป็ นฐาน
ในการคานวณ เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมจะตกลงกันว่าไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ บริ ษัท
จัดการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน เว้ นแต่ บริ ษัทจัดการตกลงยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ ยน่ ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้ าดังกล่าว

(2)

ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนหรื อมีการแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง อันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการให้
สอดคล้ องกับประกาศ คาสัง่ ระเบียบ และข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่บริ ษัทจัดการ และบริ ษัท
จัดการไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่
ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ต่อไป โดยบริ ษัทจัดการ
จะนาเสนอบริ ษัทจัดการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษัทจัดการรายใหม่เอง ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90
วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
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(3)

ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ หรื อมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการใน
การจัดการ การดาเนินงาน การบริ หารจัดการกองทุน หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้
บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าไม่ประสงค์ ที่จะรับหน้ าที่ต่อไปโดย
บริ ษัทจัดการจะนาเสนอบริ ษัทจัดการรายใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะจัดหาบริ ษัทจัดการราย
ใหม่เอง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ให้
แล้ วเสร็ จภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ

(4)

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จัดการกองทุนรวม ซึง่ มีผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่บริ ษัทจัดการได้ ตอ่ ไป
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะยังคงได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้
ในโครงการจนถึงวันสุดท้ ายของการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นบริ ษัทจัดการ

ในการเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการ หากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษัท
จัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หาก
เป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ทาการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ (2)
หรื อข้ อ (3) แต่กองทุนรวมและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการกองทุน
รวมอื่นใดมารับหน้ าที่ได้ ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการได้ ทาการบอกกล่าว บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
26.2

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตัง้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ทาขึ ้นกับบริ ษัทจัดการ

(2)

ดูแลให้ บ ริ ษัท จัดการปฏิบัติ หน้ า ที่ตามบทบัญ ญัติใ นมาตรา 125 และข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้ อกาหนดของ
โครงการจัดการกองทุน รวมที่ได้ รั บ อนุม ัติ ตลอดจนข้ อ ผูก พัน ที่ทาไว้ กับ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน
โดยเคร่ งครั ด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดยทันที
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่ตามมาตรา 125 และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดย
ละเอี ยดและส่งให้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตัง้ แต่ วันที่ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ร้ ูหรื อมีเหตุอนั ควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(3)

ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบัติตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวง หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

(4)

ดาเนินการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนให้ แล้ วเสร็ จตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
(ก)

ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์จากบริ ษัท
จัดการ

(ข)

ทุกหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ ก่อนแล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่าย
ทีเ่ กิดจากการตรวจสอบทรัพย์สนิ จะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม

(5)

บันทึกสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตาม
ความเป็ นจริ ง ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น นับ แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม ด าเนิ น การตรวจตราสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์นนั ้

(6)

แจ้ งให้ บริ ษั ท จั ด การทราบภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วั น ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ พ บว่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมชารุดบกพร่องอย่างเป็ นนัยสาคัญ

(7)

แจ้ งให้ บริ ษั ทจัดการจัดให้ มี การประเมิ นค่าใหม่โดยพลัน เมื่ อผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็ นว่ามี
เหตุการณ์หรื อการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อมูลค่า
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

(8)

ตรวจสอบการลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมให้ เป็ นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

(9)

จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุน รวมที่รับฝากไว้ รวมทังจั
้ ดทา
บัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

(10)

รับรองว่าการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมถูกต้ องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์สามารถใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็ นข้ อมูลจากรายงานที่
บริ ษัทจัดการจัดทาและได้ รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้บริ หาร
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อสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการว่าจ้ างและผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
ของรายงานดังกล่าว มาใช้ ประกอบการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิได้

26.3

(11)

ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

(12)

มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

(13)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถ้ ามี)
26.3.1 ที่ปรึกษามีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
1.

ได้ รั บ ค่า ธรรมเนีย มในการท าหน้ า ที่ที ่ป รึ ก ษาจากกองทุน รวม ตามสัญ ญา
บริ การให้ คาปรึกษาที่ได้ ตกลงกัน

2.

ให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม

3.

หน้ าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การให้ คาปรึกษาที่ได้ ตกลงกัน

26.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี ้
1.

ได้ รั บค่าธรรมเนีย มในการท าหน้ า ที่ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ นจากกองทุน รวม ตาม
สัญญาบริ การให้ คาปรึกษาทางการเงินที่ได้ ตกลงกัน

2.

ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับการจัดตัง้ กองทุนรวม การระดมเงิ นทุน การ
วางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากได้ รับเลือกเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน)

3.

หน้ าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การให้ คาปรึกษาทางการเงินที่ได้ ตกลงกัน

26.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1.

ได้ รับ ค่า ธรรมเนีย มในการทาหน้ า ที่ที่ป รึ ก ษาอื่น จากกองทุน รวม ตามสัญ ญา
บริ การที่ได้ ตกลงกัน

2.

ให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเพื่อประโยชน์ในการจัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวม

3.

หน้ าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การที่ได้ ตกลงกัน
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26.4

26.5

27.

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ ามี)
1.

ได้ รับ ค่าตอบแทนในการท าหน้ าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จ ากกองทุน รวม ตามสัญญา
แต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ทาขึ ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

2.

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ

3.

จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น จัดหาผู้เช่าให้ แก่กองทุนรวม เป็ น
ต้ น

4.

หน้ าที่ อื่ น ใดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ และตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
1.

ได้ รับค่าธรรมเนียมในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ประเมิ นค่าทรั พย์ สินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริ การ ที่ได้ ตกลงกัน

2.

ประเมิ น ค่ า หรื อสอบทานการประเมิ น ค่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ และ /หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อได้ ลงทุนไว้ แล้ ว

3.

หน้ าที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริ การที่ได้ ตกลงกัน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
27.1

ค่ าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
(1)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ ามี)

(3)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี

(4)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ไม่มี
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(5)

อื่น ๆ ระบุ
(5.1)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจานาหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด

(5.2)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่าย
จริ ง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 27.1 เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่น
ใดทานองเดียวกัน
27.2

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวม ทังนี
้ ้ ไม่ต่ากว่า
3,000,000 บาท ต่อปี

(2)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทั ้งนี ้ ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์สามารถเบิก ค่า ใช้ จ่า ยอื่น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพ ย์สิน จาก
กองทุนรวมได้ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทาง ค่าที่พกั และค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นต้ น

(3)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

(4)

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
จากกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ที่ ท าขึน้ ระหว่างกองทุนรวมกับ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี ้
(4.1)

ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บค่าเช่า ชาระเป็ นรายเดือน ในอัตราร้ อยละ 3.50 ของ
รายได้ รวมจากอสังหาริ มทรัพย์ (Gross Property Revenue) รายเดือน
“รายได้ รวมจากอสังหาริมทรัพย์ (Gross Property Revenue)” หมายถึง รายได้
ทังหมดที
้
่กองทุนรวมได้ รับจากการจัดหาประโยชน์ในโครงการ รวมถึงรายได้ จาก
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ค่าบริ การที่จอดรถ รายได้ จากพื ้นที่สง่ เสริ มการขาย (Promotion Area) รายได้ จาก
การจัดกิ จกรรมในโครงการ และรายได้ จากร้ านค้ ารถเข็น หรื อซุ้มจาหน่ายสินค้ า
(Kiosk) และรายได้ จากการให้ บริ การระบบก๊ าซหุงต้ ม เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึงดอกเบี ้ย
รับ รายได้ ภาษี โรงเรื อนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ้นที่ และรายได้ จากการให้ บริ การระบบ
ไฟฟ้ าและระบบน ้าประปา
(4.2)

ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภค ชาระเป็ นรายเดือน ในอัตรา
ร้ อยละ 0.50 ของรายได้ จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค รายเดือน
“ระบบสาธารณูปโภค” หมายถึง ระบบไฟฟ้ าและระบบน ้าประปา

(4.3)

ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราร้ อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมของเดือนก่อนหน้ านัน้ โดยจะชาระเป็ นรายเดือน
“มูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ ” หมายถึง มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมที่บริ ษัท
จัดการได้ คานวณตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งคานวณ
ณ วันทาการสุดท้ ายของเดือน

(4.4)

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการบริ หารอสัง หาริ มทรัพย์ ชาระเป็ นราย
เดือน ในอัตราร้ อยละ 2.35 ของกาไรสุทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ (Net Property
Income) รายเดือน
“กาไรสุทธิจากอสังหาริ มทรั พย์ (Net Property Income)” หมายถึง รายได้
ทังหมดที
้
่กองทุนรวมได้ รับจากการจัดหาประโยชน์ในโครงการ รวมถึงรายได้ จาก
ค่าบริ การที่จอดรถ รายได้ จากพื ้นที่สง่ เสริ มการขาย (Promotion Area) รายได้
จากการจัดกิ จกรรมในโครงการ และรายได้ จากร้ านค้ ารถเข็น หรื อซุ้มจาหน่า ย
สินค้ า (Kiosk) และรายได้ จากการให้ บริ การระบบก๊ าซหุงต้ ม เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึง
ดอกเบีย้ รั บ รายได้ ภาษี โรงเรื อ นที่เ รี ย กเก็ บจากผู้เช่ าพื น้ ที่ และรายได้ จากการ
ให้ บริ การระบบไฟฟ้ าและระบบน ้าประปา หักด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่
เกิ ด ขึ น้ จากการจั ด หาประโยชน์ ใ นโครงการ ทัง้ นี ้ ค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า วไม่ ร วม
ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บค่าเช่าตามข้ อ 1 ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคตามข้ อ 2 ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามข้ อ 3 และ
ค่าใช้ จ่ายภาษี โรงเรื อน

(4.5)

ค่าคอมมิชชัน่ (Commission Fees) จากการจัดหาผู้เช่า เมื่อมีการทาสัญญาเช่ากับ
ผู้เช่ารายใหม่ หรื อมีการต่อสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คานวณจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การรายเดือนของผู้เช่ารายนัน้ ๆ
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ก.

ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่า
-

ข.

ในกรณีทาสัญญากับผู้เช่ารายใหม่
-

(4.6)

(5)

ระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป ค่าคอมมิชชัน่
จะเท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การครึ่งเดือน แต่ในกรณีที่ระยะเวลา
การเช่าไม่ถึง 3 ปี ค่าคอมมิชชัน่ จะเท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การ
ครึ่ ง เดื อ น คูณ กับ สัด ส่ว นของระยะเวลาการเช่ า ที่ ไม่ถึ ง 3 ปี
ดังกล่าว

ระยะเวลาการเช่าเท่ากับหรื อมากกว่า 3 ปี ค่าคอมมิชชั่นจะ
เท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การ 1 เดือน แต่ในกรณีที่ระยะเวลาการ
เช่าไม่ถึง 3 ปี ค่าคอมมิชชั่นจะเท่ากับค่าเช่าและค่าบริ การ 1
เดือน คูณกับสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ไม่ถึง 3 ปี ดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการควบคุมงาน (overseeing works) ซึ่งจะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
ปรับปรุ งอาคาร (Renovation cost) จะมีค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ 2 ของ
ค่าใช้ จ่ายในปรับปรุ งอาคารตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง ทังนี
้ ้
ไม่รวมถึงการบารุงรักษาอาคารที่กระทาการเป็ นปกติ และต้ นทุนการซื ้อทรัพย์สิน ที่
กระทาการเป็ นปกติ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม
(5.1)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

(5.2)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากรณีที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อเปลีย่ นมือของอสังหาริ มทรัพย์
ในแต่ละครัง้
ในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อยละ 3.00 ของมูล ค่ า การซื อ้ ขาย โอน หรื อ เปลี่ ย นมื อ ของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครัง้

(5.3)

ค่า ที ่ป รึ ก ษาอื ่น ของกองทุน รวม เช่น ค่า ที ่ป รึ ก ษาเฉพาะด้ า น ค่า ที ่ป รึ ก ษา
กฎหมาย ค่า ทนายความ ค่าที่ ปรึ กษาผู้คุมงานก่ อสร้ าง ค่า จ้ า งวิศ วกรคุม งาน
ก่อสร้ างและ/หรื อประเมินคุณภาพงาน เป็ นต้ น
ตามที่จ่ายจริ ง

(6)

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
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(7)

ก)

กรณีที่เสนอขายครัง้ แรก : ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของจานวนเงินที่ระดมทุน
ได้

ข)

กรณี ที่มีก ารเพิ่ม ทุน : ในอัต ราไม่เ กิ น ร้ อยละ 3.00 ของจานวนเงิ น ที่ร ะดมทุน
ได้ ในแต่ละครัง้

ค)

กรณีอื่น ๆ : ตามที่จ่ายจริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
ในการเสนอขายครั ง้ แรกและครัง้ ต่อไปในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 3.00 ของจานวนเงินที่จัด
จาหน่าย

(8)

ค่าเบี ้ยประกันภัย
ตามที่จ่ายจริ ง

(9)

ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน
ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครัง้ ต่อคน

(10)

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
ในการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่เกิน 20,000,000 บาท
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :

(11)

-

เมื่อกองทุนรวมมีการเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ : ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อครัง้

-

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ นกั ลงทุนทัว่ ไปทราบข้ อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวม : ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี บัญชี

อื่น ๆ
(11.1) ค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทุ
้
นรวมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บ
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของจานวนเงินที่ระดมทุนได้
(11.2) ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายครัง้ แรกและครัง้ ต่อไปในอัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของจานวนเงินที่
จาหน่าย
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(11.3) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน รวม (ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมตามข้ อ (11.1) และ
(11.2))
(11.3.1)

ค่าใช้ จ่า ยหรื อ ค่า ธรรมเนีย มที่เ กี่ ย วข้ อ งในการจัด ตัง้ กองทุน รวม
เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั ้งกองทุน รวม และจดทะเบียนกอง
ทรัพ ย์ส ิน ของกอง ทุ น รวมกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย น ค่า ที่ป รึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกับ การจัด ตัง้
กองทุน รวม การเตรี ย มและจัด ท าเอกสารสัญ ญา และค่ า แปล
เอกสาร เป็ นต้ น

(11.3.2)

ค่า ธรรมเนีย มรายปี และค่า ใช้ จ ่า ยในการด ารงสถานะเป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

(11.3.3)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี

(11.3.4)

ค่านายหน้ าในการซือ้ จาหน่าย หรื อโอนสิท ธิ ใ นอัต ราไม่เ กิ น ร้ อย
ละ 3.00 ของมูลค่าซือ้ ขาย

(11.3.5)

ค่า ธรรมเนีย มหรื อ ค่า ใช้ จ่า ยเพื่อ การจัด หา ได้ ม า จาหน่า ย จ่า ย
โอนสิน ทรั พ ย์ ทรั พ ย์ ส ิน หล กั ทรั พ ย์ ข องกอ งทุน รวม เช่น
ค่า ใช้ จ่า ยในการจาหน่า ยหรื อ โอนสิท ธิ ค่า ธรรมเนีย มการโอน
เป็ นต้ น

(11.3.6)

ภาษี หรื อค่าธรรมเนีย มและอากรแสตมป์ ใด ๆ ที่เ กี่ ย วกับ การซื อ้
ขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามที ่จ ่า ยจริ ง เช่น ค่า
นายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้ น ทุน ของค่า ซื อ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ เ มื่อ มีก ารซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ และจะถูก หัก จากค่า ขาย
หลักทรั พย์ เมื่อมีการขายหลักทรั พย์ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การ
ซื อ้ หรื อ ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค่า ใช้ จ ่า ยในการโอนหลัก ทรั พ ย์
หรื ออสังหาริ มทรั พย์ เป็ นต้ น

(11.3.7)

ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าและ/หรื อสอบ
ทานการประเมินค่าทรั พย์ สิ น

(11.3.8)

ค่ า ธรรมเนี ย ม และหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น ระบบ
วิ ศ ว ก ร ร ม ค่ า ธรรมเนีย ม ผู้ ส อบวิช าชี พ ทางบัญ ชี ต ่อ กา ร
ตรวจสอบประมาณการงบก าไรขาดทุน ค่า ใช้ จ ่า ยจัด ท า
รายงาน หรื อบทวิจัย
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(11.3.9)

ค่า ใช้ จ่า ยอื่น ใดที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การจัด การอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เช่น
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด รวมถึง ค่า โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ การ
ส่ง เสริ ม การขาย ค่า สาธารณูป โภค ค่า ธรรมเนีย มธนาคาร ค่า
น ้ามัน เป็ นต้ น

(11.3.10)

ค่า ใช้ จ ่า ยในการบริ ห าร ซ่อ มแซม ดูแ ล บารุ ง รัก ษา และ/หรื อ
ก่อ สร้ างเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
หรื อ ทรั พ ย์ สิน ที่ เกี่ ยวข้ องที่ก องทุนรวมลงทุนไว้ หรื อมีไว้

(11.3.11)

ค่า ใช้ จ่า ยในการประกัน ภัย ดูแ ล และ/หรื อ เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน
ของกองทุน รวม เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกันวินาศภัย เป็ นต้ น

(11.3.12)

ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับภาษี ค่า ธรรมเนีย มอื่น ที่เ กี่ ย วข้ อ งตามอัต ราที่
กฎหมายก าหนดและค่า ใช้ จ ่า ยต่า ง ๆ ที ่เ กี ่ ย วข้ อ งกับ หน่ว ย
ราชการ เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุ งท้ องที่ ภาษี ป้าย เป็ นต้ น

(11.3.13)

ค่า ใช้ จ่า ยในการก่อ สร้ างเพิ่ม เติม เพื่อ ให้ โ ครงการแล้ ว เสร็ จ (ใน
กรณี ที่เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง)

(11.3.14)

ค่า ใช้ จ่า ยที่เ กิ ด ขึน้ จากการติด ตามทวงถามหรื อ การดาเนิน การ
ตามกฎหมายเพื ่อ การรั บ ช าระหนี ใ้ ด ๆ หรื อ ค่า ใช้ จ ่า ยด้ า น
กฎหมายในการดาเนิน คดีใ นศาล เพื่อ รั ก ษาสิท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ว ย
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อบริ ษัทจัดการ

(11.3.15)

ค ่า ใ ช้ จ ่า ย ใ น ก า ร รั บ ช า ร ะ เ งิ น ค ่า ซื อ้ ห น ่ว ย ล ง ท ุน เ ช ่น
ค่า ธรรมเนีย มธนาคาร ค่า อากรแสตมป์ ค่า ไปรษณี ย าก ร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น

(11.3.16)

ค่ า จั ด ท า จั ด พิ ม พ์ ใบจองซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ใบหน่ ว ยลงทุ น
ใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับ ภาษี และแบบฟอร์ ม อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับ กองทุน รวม และค่า ใช้ จ ่า ยในการจัด เตรี ย มและจัด ส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน

(11.3.17)

ค่าจัดทาและจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วนหน่วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่วย
ลงทุน รายงานประจาปี ตลอดจน ค่า แปลและจัด ส่ง เอกสาร
ดังกล่าว

(11.3.18)

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท า จั ด พิ ม พ์ และจั ด ส่ ง หนัง สื อ บอกกล่ า ว
ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
167

กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ ประกาศการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น
และ/หรื อ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(11.3.19)

ค่า ใช้ จ่า ยในการจัด ประชุม คณะกรรมการลงทุน และ/หรื อ จัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่ง จดหมายเชิ ญ
ประชุม และ/หรื อ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็ น
ต้ น

(11.3.20)

ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปั นผล เพิ่มทุน และ/หรื อ
ลดทุน เช่น ค่า ธรรมเนีย มธนาคาร ค่า อากรแสตมป์ ค่า บริ ก ารที่
นายทะเบียนเรี ยกเก็บ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ น
ต้ น

(11.3.21)

ค่า ใช้ จ ่า ยอัน เกี ่ ย วเนื ่อ งจากการเปลี ่ย นแปลงแก้ ไ ขเพิ ่ม เติม
โครงการ และ/หรื อ ที่เ กิ ด ขึ น้ จากการปฏิบ ัติต ามกฎหมาย และ/
หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน การลง
โฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น

(11.3.22)

ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
รวม

(11.3.23)

ค่าใช้ จ่ ายทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและการบริ หาร
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและบริ ษัทจัดการ เช่น ค่า ใช้ จ่า ยในการ
ดาเนิน คดี (ถ้ ามี ) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดาเนิ น คดี ข องผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้ องร้ องให้ บ ริ ษั ท จัด การ
ปฏิบ ัต ิห น้ า ที ่ห รื อ เรี ย กค่า สิน ไหมทดแทนความเสีย หายจาก
บริ ษั ท จัด การเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน โดยรวม หรื อ
เมื่อ ได้ รั บ คาสัง่ จากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า ใช้ จ่า ย
ด้ า นกฎหมายในการดาเนิน คดีท างศาล ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจดจานอง ค่า
ปลดจ านอง ค่า ใช้ จ ่า ยในด้ า นนิ ติ ก รรม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไ ข
สัญญา เป็ นต้ น

(11.3.24)

ค่ า ธรรมเนี ย มและ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลิ ก กองทุ น รวมหรื อ
เปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ
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(11.3.25)

ค่า ธรรมเนีย ม และ/หรื อ ค่า ใช้ จ ่า ยอื ่น ๆ อัน เกี ่ย วเนื ่อ งกับ การ
ดาเนินงานของกองทุน รวม

อัตราค่าธรรมเนียมข้ อ 27.2 เป็ นอัตราตามที่จ่ายจริ ง และเป็ นอัตราโดยเฉลีย่ ที่เรี ยกเก็บทัว่ ไป
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใด
ทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดของกองทุน รวม หากเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีภาระต้ องเสีย
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน จะถือเป็ นภาระของกองทุน
รวม
บริ ษัท จัด การจะค านวณค่าธรรมเนีย มข้ อ 27.2 (1) (2) และ (3) ทุก เดื อน โดยใช้ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนเป็ นฐานในการคานวณ และจะเรี ยก
เก็บจากกองทุนรวมโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนรวมเป็ นรายเดือน หรื อตามระยะเวลาที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
บริ ษัทจัดการอาจตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในข้ อ 27.2 (4) – (11) ในงวด
เดียว หรื อเฉลีย่ ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน หรื อตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน รวม จะเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
27.3

การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
27.3.1 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะกระทาเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกิ นกึ่งหนึ่ง ของ
จ านวนหน่ ว ยลงทุ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทัง้ หมด หรื อ ได้ รั บความเห็ นชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
27.3.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของบริ ษัท
จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลง ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
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28.

วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และ
มูลค่ า หน่ วยลงทุน
28.1

บริ ษัทจัดการจะคานวณและเปิ ดเผยมูลค่า ทรัพย์สิน มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่ว ยลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่วนั
สุดท้ ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ มูลค่าที่คานวณได้ ดงั กล่าวต้ อ งมี
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ รั บ รองว่ า การค านวณมู ล ค่ า ดั ง กล่ า วเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สนิ ไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรค
หนึง่ โดยมีรายละเอียดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

28.2

การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 28.1 บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับและ
ปิ ดประกาศไว้ ใ นที่ เ ปิ ดเผย ณ ที่ ทาการทุก แห่ ง ของบริ ษั ท จัด การ และสานัก งานใหญ่ ข อง
ผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทุ นรวมได้ มาจาก
ลงทุนด้ วย

28.3

ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่คานวณตามข้ อ 28.1 อันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อย่างมี นยั สาคัญ บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปพร้ อมกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 28.2 และหาก
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่มีการเปิ ดเผยตามข้ อ 28.2 บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวโดยพลัน

28.4

ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะคานวณตามวิธีการดังต่อไปนี ้

28.5

(1)

อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที่ได้ จากรายงาน
การประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การ
คานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมครั ง้ แรก บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาที่ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แล้ วแต่กรณี

(2)

ทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดการจะกาหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ หรื อมูลค่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
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(2)

คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ าตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตาแหน่งโดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ห้าทิ ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตามวิธีการข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนั ้
รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม
สาหรับวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 28 ข้ างต้ น เว้ นแต่กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ได้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็น ชอบ และ/หรื อ ผ่อ นผัน เป็ นอย่า งอื่น บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริ ษัท
จัดการประกาศเป็ นการคานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ครั ง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกาหนดมูลค่าทรั พย์ สินหลัก (อสังหาริ มทรั พย์ ) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลค่า
ดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที่จะซื ้อขายได้ จริ งของทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว
29.

การจัดทารายงานให้ แก่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอื หน่ วยลงทุน
29.1

รายงานของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีรายการ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

29.2

รายงานการลงทุนหรือจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม
บริ ษั ท จั ด การจะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ สรุ ป ข้ อมู ล ที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การลงทุ น หรื อ จ าหน่ า ย
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์นนั ้ รวมทังจั
้ ดให้ มีข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดการและสานักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรื อจาหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุ ป
ข้ อมูลต้ องมีสาระสาคัญตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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เมื่ อ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมได้ รั บ อนุม ัติ ใ ห้ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แล้ ว บริ ษัทจัด การจะจัดส่ง หนังสือ สรุ ปข้ อมูลที่เ ป็ นสาระสาคัญตามวรรคหนึ่งให้ ต ลาดหลักทรัพย์
แทนการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภายในวันทาการถัดจากวันซื ้อ เช่า จาหน่าย หรื อโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม หรื อภายในกาหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
29.3

รายงานความคืบหน้ าของการก่ อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ ท่ ยี งั สร้ างไม่ เสร็จ
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงาน
ความคืบ หน้ า ของการก่อ สร้ างทุก รอบระยะเวลา 6 เดือ นนับ แต่ว นั ที่ลงทุน จนกว่า การก่อ สร้ าง
ดัง กล่า วจะแล้ วเสร็ จ และจัดส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบ
ระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ (web site)
ของบริ ษัทจัดการด้ วย
เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ความคืบหน้ าข้ างต้ นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

30.

การประเมินค่ าทรัพย์ สินและการสอบทานการประเมินค่ าทรัพย์ สิน
30.1

30.2

บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จานวน 2 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(2)

ก่อนที่จะจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ จานวน 1 รายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สนิ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ทุ ก 2 ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารประเมิ น ค่ า เพื่ อ ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

(2)

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ ้นอันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ รับการแจ้ งจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

30.3

บริ ษัทจัดการจะแต่งตัง้ บริ ษัทประเมินค่าทรั พย์ สินจานวน 1 รายเพื่อทาการสอบทานการประเมิน
ค่าทุก 1 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดไปแล้ ว

30.4

ในการแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อทาการประเมินค่าหรื อทาการสอบทานการประเมินค่า
บริ ษัทจัดการจะแต่งตังบริ
้ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ รายใดรายหนึ่งให้ ทาการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง้ ไม่ได้
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30.5

31.

บริ ษัทจัดการจะส่งสาเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สนิ พร้ อมด้ วยสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์โดยพลันและให้ สานักงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานดังกล่าว

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

32.

สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
32.1

สิทธิในการรับเงินปั นผล
ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน มีส ิท ธิ ที่จ ะได้ รับ การจัด สรรผลก าไรในรู ป ข องเงิน ปั น ผลจากกองทุน รวมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้

32.2

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิ ลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการนี บ้ ริ ษัทจัดการจะทาการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ใน
โครงการนี ้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการจะเป็ นไปตามหัวข้ อ “การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ”

32.3

สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงิ นคื นเมื่อเลิกโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ูช าระบัญชี ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชี โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุ
ไว้ ในโครงการนี ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ชู าระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อ
เลิกโครงการเท่านัน้

32.4

สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อเงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ ในโครงการนี ้
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32.5

สิทธิประโยชน์ อ่ ืน ๆ
32.5.1 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมสามารถน าหน่ ว ยลงทุนไปจ าน าได้ ตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด
32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของกองทุนรวม
ผู้ถือ หน่วยลงทุน มีสิทธิ ลงมติเ กี่ ย วกับการบริ ห ารจัด การกองทุน รวมตามที ่กาหนดไว้ ใ น
โครงการ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้ และการนับ มติ
ดังกล่าว จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้
32.5.3 สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุ
ไว้ ในโครงการ

33.

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
33.1

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อ
คาสั่ง
ในการดาเนินการและบริ หารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการและหนังสือชี ้ชวน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ หนังสือเวียน
คาผ่อนผัน หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
วิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ คาสัง่ ที่
เปลี่ย นแปลงหรื อ แก้ ไขเพิ่มเติม ดัง กล่า ว โดยกระบวนการแก้ ไขโครงการดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่น ใดที่มี อานาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ประกาศกาหนด

33.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอ่ ืนๆ โดยทั่วไป
หากมี ความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติ ม โครงการจัดการกองทุนรวม หรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่ อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยหาก
มิได้ กระทาโดยมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
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ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามข้ อ 26
“สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ที่ปรึ กษาของกองทุนรวม และ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ” หรื อเกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ตามข้ อ 27 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เ รี ย กเก็ บ จากผู้จ องซื อ้ หรื อ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน และกองทุน
รวม” ของบริ ษั ท จัด การ ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ที่ปรึกษา หรื อผู้อื่นที่ให้ บริ การแก่กองทุนรวม มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัท
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่ปรึ กษา หรื อผู้อื่น
ที่ให้ บริ การแก่กองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) ในการดาเนินการตามมตินนๆ
ั ้ ทังนี
้ ้ การดาเนินการตามมติ
ความเห็ น ชอบของผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะต้ อ งไม่ขัด ต่อ กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้ อ บัง คับ และ/หรื อ
จรรยาบรรณ และ/หรื อโครงการ หรื อขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนรวม ได้ กระทาโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ว ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของโครงการ
้
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ที่มีมติให้ แก้ ไข
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือ หน่วย
ลงทุน ทุกรายและตลาดหลัก ทรั พ ย์ (โดยไม่ชัก ช้ า และไม่เ กิ น 10 วันท าการ) และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติแก้ ไข แล้ วแต่กรณี
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ให้ สามารถกระทาได้ เมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมาก
จากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม หรื อต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากสานัก งาน อนึ่ง บริ ษั ท จัด การสงวนสิท ธิ ใ นการยับ ยัง้ พิเ ศษ (veto right)
สาหรั บการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการ ที่ขดั ต่อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณ หรื อ ได้ รับความเสียหาย หรื อขัดต่อประโยชน์ของ
กองทุนรวม หรื อมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นคู่สญ
ั ญาของ
กองทุนรวม
การนับมติในการแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการตามข้ อนี ้ อยู่ภายใต้ บังคับความในข้ อ 8 “หลักเกณฑ์ และ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน”
34.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ หรื อหลายเหตุการณ์ดงั นี ้
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34.1

เมื่อกองทุน รวมมีผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน น้ อ ยกว่า 35 ราย ทัง้ นี ้ ภายในวันทาการถัดจากวัน ที่ทราบเหตุ
ดังกล่าว

34.2

เมื่อจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ากว่า 500 ล้ านบาท เมื่อคานวณจากมูลค่าของหน่วยลงทุนโดยเลิก
กองทุนรวมในวันทาการถัดไป เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์

34.3

เมื่อบริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัด การกองทุน รวม เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การเพิ่ ม เงิ น ทุน จดทะเบี ย นเพื่ อ ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุน เพิ่มเติมนัน้ ได้ โดย
บริ ษัทจัดการได้ ดาเนินการตามข้ อ 23.6 แล้ ว

34.4

เมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม

34.5

เมื่อครบอายุโครงการ (ถ้ ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
-

มติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยการนับมติจะอยู่ภายใต้ บงั คับข้ อจากัดสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8

-

เมื่อ เกิด กรณีต ่า งๆ จนเป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ูจ ัด การกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ ห็น สมควรให้ มีก ารเลิก
กองทุนรวม เช่น กองทุน รวมขาดสภาพคล่อ ง กองทุน รวมไม่สามารถดารงสัด ส่ว นการลงทุน ใน
อสัง หาริ มทรัพ ย์หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริ ษัทจัดการลาออกและไม่ สามารถหาบริ ษัทจัด การอื่นมารับหน้ าที่แทนได้ ในระยะเวลาตามที่ระบุ
ในข้ อ 26.1.3 “เงื่อนไขการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ” เป็ นต้ น

-

บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาให้ เลิกกองทุนรวมได้ เมื่อ บริ ษัทจัดการเห็น ว่า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที่กองทุน
รวมลงทุน มีม ูลค่า รวมกัน แล้ วไม่ถึง ร้ อยละ 75 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี ใดๆ หรื อมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน อาจไม่เ ป็ นไปตามที่
คาดหมาย เช่น การเจรจาในการซื ้ออสัง หาริ ม ทรัพ ย์บ างรายการที่ก องทุน รวมสนใจลงทุน ไม่
ประสบความสาเร็ จ หรื อ อาจเกิ ด เหตุส ุด วิส ยั หรื อ เหตุอ ัน ไม่ค าดหมายกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่
กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน / ไม่ประสงค์ จ ะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น

-

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ รับคาสัง่ ให้ เลิกกองทุน รวม จากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคาสัง่ ศาล เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณ์ตาม
ข้ อ 26.1.1 “สิทธิของบริ ษัทจัดการ” หรื อข้ อ 26.1.3 “เงื่อนไขการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ”
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35.

การชาระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพย์ สนิ อื่นคืนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้
ชาระบัญ ชี เพื่ อทาหน้ า ที่จาหน่า ยทรั พย์ สินของกองทุน รวม ชาระภาระหนีส้ ินของกองทุน รวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจานวนหน่วยลงทุนที่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั ้งทาการอย่างอื่นที่จาเป็ นเพื่อให้ การชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น ทั ้งนี ้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี ก ารที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เมื่อ ชาระบัญ ชี เ สร็ จ สิ ้นแล้ ว
ผู้ชาระบัญชี จะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามีทรัพย์สิน
คงค้ างอยู่ ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการชาระบัญชี ผู้ชาระบัญชีจะจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากธนาคาร
หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน ทังนี
้ ้ ผู้ชาระบัญชีอาจมอบหมายให้ บริ ษัท
จัดการเป็ นผู้ดาเนินการได้
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรซึ่งทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ผู้ชาระบัญชี
บริ ษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้ รับเป็ นสาคัญ

36.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี

37.

การดารงความเพียงพอของเงินทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดชอบของบริ ษัท
จัดการ บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายใน 15 วันนับแต่
วันที่บริ ษัทจัดการรู้หรื ออาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้หากมีเหตุจาเป็ น
และสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่าย
เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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38.

การประชุมผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดร้
้
องขอให้ มีการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ
มติ ในการดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

การแต่งตัง้ หรื อถอดถอนบริ ษั ทจั ดการ หรื อ การถอดถอนกรรมการลงทุนที่ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ
ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้ องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมาก
ของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรื อมีหนังสือแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่ อขอมติ ซึ่งต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากของ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่า
กรรมการดังกล่าวมีการกระทาหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวมหรื อมีการกระทาที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการลงทุนดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2)

บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการได้ ต่อเมื่ อได้ รับมติโดยเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหน่ว ยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ว ยลงทุนเกิน กว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยการประชุมที่มีการเรี ยกประชุมโดยชอบ หรื อการลงมติโดยการเวียนลง
นามในมติที่ทาขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อโดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ กรณี การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มีมติให้ แก้ ไข

(3)

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ วแต่
กรณี

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมจะต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดและมีสิทธิ ออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณี การพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้ องมีผ้ ู ถื อหน่วยลงทุนมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ที่ม าประชุม ดัง กล่าวต้ องหน่ว ยลงทุนนับ รวมกัน ได้ ไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ว ยลงทุน ที่
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จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมดังกล่าว จึ งจะครบเป็ นองค์ประชุม และต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยใน
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดงั กล่าวโดยการเพิ่มทุนต้ องมีเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้

39.

ก.

เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรื อ

ข.

เพื่อดาเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทุนรวมได้ มาจากการลงทุนให้ อยู่ในสภาพที่ดี และมี
ความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์

อื่นๆ
39.1

การรับผลประโยชน์ ตอบแทน
บริ ษ ัท จัด การอาจรับ ผลประโยชน์ ต อบแทนเพื ่อ กองทุน รวมจากบุค คลที ่เ ป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอัน
เนื ่อ งมาจากการใช้ บริ ก ารของบุค คลดัง กล่า วในการจัด การกองทุน รวมได้ แต่ ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ผลประโยชน์ต อบแทนที่รับ ไว้ นั ้นต้ อ งเป็ นทรัพ ย์สิน ที่มีม ูล ค่า ในทางเศรษฐกิจ และต้ อ ง
เกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุน รวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

(2)

ต้ อ งไม่มีพ ฤติก รรมที่แ สดงให้ เ ห็น ว่า บริ ษัท จัด การใช้ บ ริ ก ารของบุค คลนั ้นบ่อ ยครั ง้ เกิน
ความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนรวมได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุ นรวมที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการต้ องกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้
ได้ ของกองทุนรวมนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าว
ไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
39.2

การลงทุนใน หรือมีไว้ ซ่ งึ ทรัพย์ สิน และการหาประโยชน์ จากทรัพย์ สิน
กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตลอดจนการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.1 และข้ อ 6.2
โดยในการบริ หารจัดการ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ นนั ้
กองทุนรวมอาจปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นเพื ่อ การให้ เ ช่ า พื น้ ที่ โ ดยตรง หรื อ ให้ เ ช่ า แก่ ผ้ ูป ระกอบกิ จ การเพื่ อ น าทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า วไปหา
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รวมถึงการดาเนินธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่า งๆ และ/หรื อเพื่อการ
จาหน่าย จ่าย โอน ทั ้งโครงการ และหรื อเพื่อการแบ่งจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี ้กองทุนรวมอาจดาเนินการก่อสร้ างหรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการขอ หรื อรั บโอน
ใบอนุญาตก่อสร้ าง หรื อใบอนุญาตอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญาตต่อเติม
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อาคาร เป็ นต้ น ด าเนิ น การใดๆ เพื่ อประโยชน์ ของทรั พย์ สิ นตามที่ บริ ษั ทจัดการกองทุนรวม หรื อ
คณะกรรมการลงทุน (ถ้ ามี) จะเห็นสมควรได้ อีกด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่เป็ นการขัดต่อข้ อกาหนด กฎเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกาหนด

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

ภาคผนวก
 รายงานและข้ อ มูลทางการเงิ น ตามสถานการณ์ สมมติ สาหรั บงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1
มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดย บริ ษัทสานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราการปั นส่วนกาไร สาหรับงวด 12
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ปรึกษาทางการเงิน (บริ ษัท กรุงไทยแอดไวซ์
เซอรี่ จากัด และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน))
 ภาพรวมของตลาดอาคารสานักงานและศูนย์การค้ าในกรุงเทพมหานคร ไตรมาส 1/2556 โดย บริ ษัท ไนท์แฟรงค์
ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
 สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
 สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
 สรุปความเห็นของบริ ษัทจัดการต่อสมมติฐานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ

หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
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ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

บทสรุปผูบ ริหาร
 อั ตราค า เช า ยั ง คงสู ง ขึ้ น และความต อ งการอาคารสํ า นั กงาน ในย า นธุ ร กิ จกลางเมื อ ง (ซี บีดี) ของ
กรุงเทพมหานคร ยังคงอยูในระดับสูง
 ในชวง 2-3 ปขางหนา อุปทานที่เพิ่มขึ้นของอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครมีอยูอยางจํากัด
เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับที่ดิน ที่หายาก
 อุปสงคของตลาดยังคงแข็งแรงจึงคาดการณวาอตราการเชาพืน้ ที่และอัตราการขึ้นคาเชาของอาคาร
สํานักงานจะยังคงดีและเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง
ภาพรวมของตลาด
อุปสงค
เศรษฐกิจไทยสดใสในชวงไตรมาสแรกของป 2556 ดังนั้นดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจจึงยังคงเปนบวกนับตัง้ แต
เหตุการณนา้ํ ทวมเมือ่ ป 2554 แมวาจะเริ่มติดลบเล็กนอยจากความกังวลเรือ่ งผลคาเงินบาทแข็งทีอ่ าจมีผลตอ
ภาคสงออก

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0

ม.ค. 2552
มี.ค. 2552
พ.ค. 2552
ก.ค. 2552
ก.ย. 2552
พ.ย. 2552
ม.ค. 2553
มี.ค. 2553
พ.ค. 2553
ก.ค. 2553
ก.ย. 2553
พ.ย. 2553
ม.ค. 2554
มี.ค. 2554
พ.ค. 2554
ก.ค. 2554
ก.ย. 2554
พ.ย. 2554
ม.ค. 2555
มี.ค. 2555
พ.ค. 2555
ก.ค. 2555
ก.ย. 2555
พ.ย. 2555
ม.ค. 2556
มี.ค. 2556

30.0

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนขางหนา)

ที่มา:ธนาคารแหงประเทศไทย

หมายเหตุ:

ดัชนีมีคาเทากับ 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัว
ดัชนีมีคามากกวา 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น
ดัชนีมีคานอยกวา 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง
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อุปสงคความตองการพืน้ ที่สาํ นักงานในกรุงเทพมหานคร ยังคงเติบโตตอเนื่องตัง้ แตการเลือกตัง้ เมื่อกลางป 2554
กลุมอาคารสํานักงานที่ไดรับความตองการสูงจะเปนอาคารสํานักงานทีส่ ามารถเดินทางเชื่อมโยงกับทางดวนและ
บริการขนสงมวลชนตางๆ ตลอดจนหางสรรพสินคา มีระดับราคาที่แขงขันได และอาคารมีคุณภาพ

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

อุปทาน

อุปสงค

Q1 2556

Q4 2555

Q3 2555

Q2 2555

Q1 2555

Q4 2554

Q3 2554

Q2 2554

Q1 2554

Q4 2553

Q3 2553

Q2 2553

Q1 2553

Q4 2552

Q3 2552

Q2 2552

90.00%
89.00%
88.00%
87.00%
86.00%
85.00%
84.00%
83.00%
82.00%
81.00%
80.00%
Q1 2552

ตารางเมตร

ตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร

อัตราการเชา

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราการเชาสํานักงานในกรุงเทพมหานครในไตรมาสที่ 1 ป 2556 อยูที่ 88.02% หรือเพิ่มขึ้น 2.88% เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนหรือเพิ่มขึ้น 0.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา อาคารสํานักงานที่อยูในยานธุรกิจ
กลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสํานักงานที่อยูใกลกับแนวบริการขนสงมวลชนเปนที่ตองการสูงสุด อาคารสํานักงาน
เกรดเอ เปนที่ตองการมากเปนพิ เศษโดยมีอัตราการเชาสู งขึ้นเปน อยางมากหรือเพิ่ มขึ้น 6.20% เมื่อ เทียบกั บ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนและเพิ่มขึ้น 0.99% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
เกรด
Q2 2555
Q3 2555
Q4 2555
Q1 2556
Q-o-Q
Y-o-Y

อัตราการเชา (%)
เอ
บี
83.24% 88.28%
85.02% 88.98%
86.25% 89.05%
87.25% 89.17%
0.99%
0.12%
6.20%
1.64%

ซี
87.33%
88.18%
87.97%
88.09%
0.12%
0.49%

ทั้งหมด
86.01%
87.18%
87.57%
88.02%
0.45%
2.88%
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อัตราการเชาแยกรายเกรด

92%

ความตองการใชพื่นที่
สํานักงานที่เพิ่มขึ้น

90%
88%
86%
84%

เศรษฐกิจเพิม่ ฟนฟู

ชวงเลือกตั้งใหญ

82%
80%
78%
76%

Grade A

Grade B

Grade C

Q1 2556

Q4 2555

Q3 2555

Q2 2555

Q1 2555

Q4 2554

Q3 2554

Q2 2554

Q1 2554

Q4 2553

Q3 2553

Q2 2553

Q1 2553

Q4 2552

Q3 2552

Q2 2552

Q1 2552

74%

Market

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อุปทาน
ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 อุ ปทานของสํ านักงานในกรุง เทพรวมอยู ที่ 4,628,564 ตารางเมตร ซึ่งตัว เลขนี้ ไมได
เปลี่ยนแปลงมานานหลายไตรมาสแลว แตเราคาดวาจะมีพื้นที่อุปทานใหมประมาณ 57,000 ตารางเมตร เขาสู
ตลาดในชวงครึ่งหลังของป 2556 และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200,529 ตารางเมตรในป 2557
หมายเหตุ: ตัวเลขนี้ไมรวมอาคารที่มีหลายเจาของและอาคารสํานักงานที่มีขนาดเล็กกวา 5,000 ตางเมตร
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อุปทานในอนาคต
อุปทานในอนาคตสวนมากจะอยูนอกพื้นที่ที่จัดวาเปนยานธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) จากยอดพื้นที่ทั้งหมด 200,529
ตารางเมตร ซึ่งจะเขาสูระบบในปหนานั้นจะมีพื้นที่ประมาณ 56,000 ตารางเมตร ที่อยูในยานธุรกิจกลางเมือง
(ซีบีดี) สวนที่เหลือจะอยูในยานถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน
อุปทานในอนาคต
The 9th Tower A
The 9th Tower B
Equinox
AIA Capital Center
UBC III (Bhiraj Tower)
Magnolia Ratchadamri Boulevard
G-Land Tower
Golden Land Rama IV
AIA Sathorn
Central Lumpini Park

เนื้อที่ (ตารางเมตร) สรางเสร็จ
33,898
2556
23,530
2556
57,428
19,205
2557
59,694
2557
50,000
2557
6,000
2557
65,630
2557
200,529
48,071
2558
48,071
38,500
2559
40,000
2559
78,500

ถนน
พระราม 9
พระราม 9
พลหลโยธิน วิภาวดี
รัชดาภิเศก
สุขุมวิท
ราชดําริ
พระราม 9
รัชดาภิเษก-พระราม 4
สาทร
พระราม 4

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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อุปทานในอนาคต
250,000

ตารางเมตร

200,000

150,000
Non‐CBD
100,000

CBD

50,000

‐
2556

2557

2558

2559

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราคาเชา
เกรด
Q2 2555
Q3 2555
Q4 2555
Q1 2556
Q-o-Q
Y-o-Y

อัตราคาเชา (บาท/ตรม./เดือน)
เอ
บี
642.84
533.81
646.51
533.81
652.44
536.09
669.72
539.89
2.65%
0.71%
5.76%
2.05%

ซี
399.62
402.78
404.15
410.94
1.68%
3.63%

ทั้งหมด
525.42
527.70
530.89
540.18
1.75%
3.96%

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราคาเชาเฉลี่ยสูงขึ้น 3.96% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือสูงขึ้น 1.75% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผาน
มา โดยมีการเติบโตในทุกภาคสวนของตลาดอาคารสํานักงาน อาคารสํานักงานเกรดเอ ปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 2.65%
จากไตรมาสกอน หรือเพิ่มขึ้น 5.76% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งถือวาเปนตัวเลขการเติบโตแบบปตอ
ปที่สูงที่สุดเทาที่เราเคยพบมา เนื่องจากเจาของอาคารตอบสนองตออุปสงคที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเชาที่สูงขึ้น
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ราคาคาเชา
750
700

อุปทานเพิ่มขึ้น

บาท/ตรม./เดือน

650
600
550
500
450
400

Grade A

Grade B

Q1 2556

Q4 2555

Q3 2555

Q2 2555

Q1 2555

Q4 2554

Q3 2554

Q2 2554

Q1 2554

Q4 2553

Q3 2553

Q2 2553

Q1 2553

Q4 2552

Q3 2552

Q2 2552

Q1 2552

350

Grade C

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

แนวโนมอัตราคาเชาในชวง 2-3 ปขางหนามีการปรับตัวสูงขึ้นในภาพรวมของอุตสาหกรรม เนื่องจากราคาที่ดิน
และคากอสรางที่สูงขึ้น สงผลใหอุปทานที่ขึ้นใหมมีอัตราคาเชาที่สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมโดยรวมมีการ
ปรับขึ้นตาม
กราฟขางใตนี้แสดงอัตราคาเชาต่ําสุดและสูงสุดที่ประกาศของอาคารสํานักงานบนถนนสายหลักในยานธุรกิจ
กลางเมือง
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เปรียบเทียบราคาคาเชา
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150

Non-CBD

บางนา-ตราด

พระราม 3

พระราม 9

เพชรบุรี

รัชดาภิเศก

วิภาวดี-รังสิต

พหลโยธิน

สีลม

เพลินจิต

พระราม 4

อโศก

สาทร

สุขุมวิท

วิทยุ

บาท/ตรม./เดือน

CBD

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ: อัตราคาเชานี้เปนอัตราคาเชาที่ทางอาคารเสนอเชา
สําหรับยานธุรกิจกลางเมืองนั้นถนนวิทยุเปนถนนสายหลักที่คาเชาเฉลี่ยสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับสูงสุด
1,000 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งใกลจะเปนระดับที่สูงสุดเปนประวัติการณ ตามดวยถนนสุขุมวิทที่ 900 บาท
ตอตารางเมตรตอเดือน และถนนสาทรที่ 850 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
เกรด
เอ
บี
ซี
เฉลี่ย

CBD
753.14
648.52
528.86

Non-CBD
608.00
490.00
381.20

ความแตกตาง
145.14
158.52
147.66
150.44

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ: อัตราคาเชานี้เปนอัตราคาเชาที่ทางอาคารเสนอเชา
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

โดยเฉลี่ยแลวอาคารสํานักงานเกรดเอ ในยานที่ไมไดเปนธุรกิจกลางเมือง จะมีคาเชาต่ํากวายานธุรกิจกลางเมือง
(ซีบีดี) ประมาณ 150 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หากผูเชาใชพื้นที่ 200 ตารางเมตร ความแตกตางตรงจุดนี้ก็จะ
สูงกวา 1,000,000 บาทเล็กนอย ตลอดระยะเวลาการเชาปกติสามป
ตลาดอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมือง

2,500,000

ตลาดอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมือง

100.00%
98.00%
96.00%

2,000,000

ตารางเมตร

94.00%
92.00%

1,500,000

90.00%
88.00%

1,000,000

86.00%
84.00%

500,000

82.00%
80.00%

‐

อุปทาน

อุปสงค

อัตราการเชา

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อุปทาน
อุปทานในตลาดสํานักงานยานธุรกิจกลางเมืองยังคงที่อยู 2,319,550 ตารางเมตร คงที่มานับตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป
2554
หมายเหตุ: ตัวเลขนี้ไมรวมอาคารที่มีหลายเจาของและอาคารสํานักงานที่มีขนาดเล็กกวา 5,000 ตางเมตร
: อาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมืองนั้นหมายถึงอาคารสํานักงานที่ตั้งอยูในถนนสาทร สีลม วิทยุ
ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ราชดําริ พระราม1 พระราม 4 อโศก-รัชดา สุขุมวิทตอนตน สุรวงค
อุปสงค
อัตราการเชาสํานักงานในธุรกิจกลางเมือง อยูที่ 90.28% หรือเพิ่มขึ้น 3.78% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป
กอนหรือเพิ่มขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ตลาดอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) มีความ
ตองการใชพื้นที่สูง เนื่องจากทําเลที่ตั้งกลางเมือง และทําเลซึ่งอยูใกลกับแนวบริการขนสงมวลชน
-8-

Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

เกรด
Q2-2555
Q3-2555
Q4-2555
Q1-2556
Q-o-Q %
Y-o-Y %

อัตราการเชา (%) - ยานธุรกิจกลางเมือง
เอ
บี
ซี
85.83%
89.44%
93.29%
86.93%
90.35%
93.48%
87.71%
90.38%
93.11%
89.12%
90.59%
93.17%
1.41%
0.21%
0.06%
5.81%
1.98%
0.33%

รวม
88.19%
89.06%
89.43%
90.28%
0.85%
3.78%

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

เมื่อเราเปรียบเทียบในแตละเกรดเราจะเห็นไดวา ความตองการในสํานักงานเกรดซีนั้นสูงที่สุด ตามดวยเกรดบีและ
เกรดเอ อยางไรก็ตามเมื่อเราดู แนวโนมใน 3 ปยอนหลัง จะเห็นไดวาอัตราการเชาในเกรดเอ นั้นมีความผันผวน
มากกวาเกรดอื่น และก็เปนอัตราการเชาในเกรดเอนั้นเองที่ปรับตัวอยางเห็นไดชัดในปที่ผานมา โดยอัตราการเชา
อยูที่ 89.12% เพิ่ม 5.81% เมื่อเทียบกับปที่แลวและเพิ่มขึ้น 1.41% จากไตรมาสที่ผานมา

100.00%

อัตราการเชาแยกตามเกรด

95.00%
90.00%
85.00%
80.00%
75.00%

Grade A

Grade B

Grade C

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

อัตราคาเชา

ราคาคาเชา - ยานธุรกิจกลางเมือง
750.00

THB/sq.m./month

700.00
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00

Grade A

Grade B

Grade C

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราคาเชาในอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมืองมีการเติบโตในทุกเกรดอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะ
เติบโตตอไปอีกในอนาคต
หากมองถึง การเพิ่ มขึ้ นของอั ตราคา เช าในแต ละเกรดนั้ น เราจะพบว าเกรดเอนั้น มีการเติบ โตเพิ่มขึ้นมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกรดอื่น โดยที่เพิ่มไปถึง 7.15% ในปที่แลวและเพิ่มขึ้น 3.79% ในไตรมาสกอน
เกรด
Q2-2555
Q3-2555
Q4-2555
Q1-2556
Q-o-Q %
Y-o-Y %

ราคาคาเชา (บาท/ตรม/เดือน)
เอ
บี
673.03
604.10
677.78
604.10
685.85
608.17
711.82
613.60
3.79%
0.89%
7.15%
2.49%

ซี
462.79
470.08
470.08
487.38
3.68%
5.92%

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

ตลาดอาคารสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจ
1,400,000

ตลาดอาคารสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจ

100.00%
98.00%

1,200,000

96.00%

ตารางเมตร

1,000,000

94.00%
92.00%

800,000

90.00%
600,000

88.00%
86.00%

400,000

84.00%
200,000

82.00%
80.00%

0

อุปทาน

อุปสงค

อัตราการเชา

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อุปทาน
อุปทานในตลาดสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจยังคงที่อยู 1,262,830 ตารางเมตร แตทวาในอนาคตอันใกลนี้จะมี
อาคารสํานักงานขึ้นโดยประมาณ 200,000 ตารางเมตร
หมายเหตุ: ตัวเลขนี้ไมรวมอาคารที่มีหลายเจาของและอาคารสํานักงานที่มีขนาดเล็กกวา 5,000 ตางเมตร
: อาคารสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจนั้นหมายถึงอาคารสํานักงานที่ตั้งอยูในถนนสาทร รัชดาภิเษก
พญาไท เพชรบุรี อโศก รัชโยธิน ศรีอยุธยา วิภาวิดี พระราม 9 เอกมัย พหลโยธิน สุขุมวิทตอนปลาย
อุปสงค
อัตราการเชาพื้นที่สํานักงานนอกยานธุรกิจในไตรมาส 1 นั้นเติบโตอยูที่ 90.56% เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสกอน 0.73%
และเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 3.12%

- 11 -

Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

เกรด
Q2-2555
Q3-2555
Q4-2555
Q1-2556
Q-o-Q %
Y-o-Y %

อัตราการเชา (%) - รอบนอกยานธุรกิจ
เอ
บี
ซี
83.08%
91.66%
88.29%
83.27%
92.27%
89.72%
86.47%
93.36%
90.05%
88.37%
93.65%
90.36%
1.90%
0.29%
0.31%
6.27%
3.52%
1.33%

รวม
87.65%
88.57%
89.83%
90.56%
0.73%
3.12%

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสํานักงานเกรดเอรอบนอกนั้นมีความตองการใชพื้นที่ต่ํา เมื่อเทียบกับเกรดอื่นๆ โดยอัตราการเชานั้นอยูที่
88.37% แตขอมูลยอนหลังนั้นแสดงใหเห็นวาเกรดเอมีความตองการใชพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยตัวเลขลาสุดนั้น
เพิ่มขึ้นถึง 6.27% จากปที่แลวและเพิ่มขึ้น 1.90% จากไตรมาสที่ผานมา
อาคารสํานักงานเกรดบีและซีมีแนวโนมความตองการใชพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน อัตรการเชานั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา

อัตราการเชาแยกตามเกรด
95%
90%
85%
80%
75%

Grade A

Grade B

Grade C

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

ราคาคาเชา - รอบนอกยานธุรกิจ
650.00
600.00

บาท/ตรม/เดือน

550.00
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00

Grade A

Grade B

Grade C

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตรการเชา
คาเชาในอาคารสํานักงานนอกยานธุรกิจนั้นมีการเพิ่มขึ้นทุกภาคสวน โดยเกรดซีนั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุดตามดวยเกรด
บีและเกรดเอ

เกรด
Q2-2555
Q3-2555
Q4-2555
Q1-2556
Q-o-Q %
Y-o-Y %

ราคาคาเชา (บาท/ตรม/เดือน)
เอ
บี
584.68
441.38
586.41
441.38
586.41
441.38
595.05
446.50
1.47%
1.16%
2.07%
1.83%

ซี
394.63
395.18
395.40
402.31
1.75%
2.47%

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

บทสรุป
แนวโนมตลาดอาคารสํานักงานใหเชายังคงดีอยางตอเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
อุปทานในตลาดในอนาคตอันใกลที่มีอยูไมมากนักประกอบกับอุปสงคในตลาดที่ยังดีอยางตอเนื่องจะสงผลให
อัตราการเช า และอัตราการปรั บ ขึ้น ค าเชา อยูใ นระดับ ดี และเพิ่ มขึ้ น อย างต อเนื่ อง โดยเฉพาะอย างยิ่ง อาคาร
สํานักงานในเขตซีบีดีและอาคารสํานักงานที่อยูใกลระบบขนสงมวลชน
ในสวนตลาดที่นาจับตามองในชวงครึ่งหลังของป 2556 คือ อาคารสํานักงานในทําเลธุรกิจใหมๆ อยางรัชดาภิเษก
เนื่องจากเปนทําเลที่จะมีอุปทานใหมเขาสูตลาดสงผลใหเปนทําเลที่นาสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนทําเลขทีส่ ามารถ
เชื่อมโยงกับทางดวนและแนวบริการของระบบขนสงมวลชนตางๆ ตลอดจนหางสรรพสินคา รานคาปลีกทําใหผเู ชา
พิจารณาวาอาจเปนทําเลที่มีศักยภาพในอนาคตมากขึ้น
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

เปรียบเทียบอัตราคาเชากับอาคารสํานักงานใกลเคียง CP Tower I

CP Tower I
United Center
Silom Complex
Liberty Square
Thaniya Bldg-BTS Wing
Zuellig House
Asia Sermkij Tower
Thaniya Plaza
Kamol Sukosol Building
เฉลี่ยตลาด
เปรียบเทียบกับตลาด
CP Tower I เปรียบเทียบกับตลาด

ถนน
สีลม
สีลม
สีลม
สีลม
สีลม
สีลม
สีลม
สีลม
สีลม

BTS or MRT
BTS
BTS
BTS,MRT
BTS
BTS
BTS,MRT
BTS
BTS
BTS

2550
600
650
680
525
675
600
480
601.43
-1.43
-0.24%

2551
600
620
680
650
650
675
650
600
450
619.44
-19.44
-3.14%

2552
600
620
650
650
650
675
650
600
450
616.11
-16.11
-2.61%

2553
600
620
680
600
650
675
650
600
450
613.89
-13.89
-2.26%

2554
650
700
680
600
650
675
650
550
470
625.00
25.00
4.00%

2555 2556-Q1
650
650
670
670
700
700
650
650
650
700
675
675
650
650
600
650
500
500
638.33 649.44
11.67
0.56
1.83% 0.09%

เปรียบเทียบกับยอนหลัง
สรางเมื่อ อัตราการเชา
1 ป
2 ป
3 ป
0.00%
0.00%
8.33%
2532
100.00%
0.00%
-4.29%
8.06%
2536
89.31%
0.00%
2.94%
2.94%
2534
99.26%
0.00%
8.33%
8.33%
2537
91.74%
7.69%
7.69%
7.69%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2548
87.13%
0.00%
0.00%
0.00%
96.35%
8.33% 18.18%
8.33%
2534
100.00%
0.00%
6.38% 11.11%
2534
98.84%
2.13%
3.98%
3.61%
95.61%
-0.02
-0.04
0.05

เนื้อที่

พื้นที่วาง

36,000.00
50,000.00
32,580.00
19,500.00
15,000.00
6,657.00
19,024.00
15,000.00
7,300.00
22,340.11

0.00
5,344.83
241.00
1,610.00
0.00
857.00
694.00
0.00
85.00
981.31

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ ราคาคาเชาที่แสดงในตารางเปนคาเชารวมกับคาบริการ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาทิเชน ภาษีโรงเรือน บริการอื่น ๆ ที่สงผลตอการตั้งราคา
และเปนปจจัยสําคัญที่ผูเชาพิจารณาประกอบ

- 15 -

Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

CP Tower I เปรียบเทียบกับตลาด
660

50%
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40%

640
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20%

610
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10%

590

0%

580

-10%

570
2550

2551
CP Tower I

2552

2553

เฉลีย่ ตลาด

2554

2555

2556-Q1

CP Tower I เปรียบเทียบกับตลาด

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสํานักงาน CP Tower I นั้นมีคาเชาเหนือตลาด โดยที่ลาสุดมีอัตราคาเชามากกวาประมาณ 7.66% เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาคารรอบขาง และอัตราการเชานั้นอยูที่ 100% ซึ่งอัตราการเชาของอาคารโดยรอบนั้นเฉลี่ยอยูที่
93.99% เราสรุปไดวาอาคาร CP Tower I มีความตองการเชาพื่นที่สูง ถึงแมวาคาเชาจะแพงกวาคาเชาฉลี่ยของ
ตลาดอาคารสํานักงานบริเวณนั้นๆ
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

เปรียบเทียบอัตราคาเชากับอาคารสํานักงานใกลเคียง CP Tower II

CP Tower II
RS Tower
Cyber World Tower A (Ratchada Squre)
Cyber World Tower B (Ratchada Squre)
Pakin Building
Forum Tower
Le Concorde Tower
Muang Thai Pathara Tower A
Muangthai Patthara Tower B
Olympia Thai Tower
เฉลี่ยตลาด
เปรียบเทียบกับตลาด
CP Tower II เปรียบเทียบกับตลาด

ถนน
BTS or MRT 2550
2551
2552 2553
2554 2555 2556-Q1
รัชดาภิเษก
MRT
400
480
480
480
500
525
525
รัชดาภิเษก
MRT
400
400
400
400
430
430
430
รัชดาภิเษก
MRT
600
600
600
650
580
590
610
รัชดาภิเษก
MRT
600
600
600
600
580
590
610
รัชดาภิเษก
MRT
480
500
500
500
500
500
รัชดาภิเษก
MRT
400
400
400
400
400
400
400
รัชดาภิเษก
MRT
550
550
580
530
550
550
550
รัชดาภิเษก
MRT
480
500
500
480
550
550
550
รัชดาภิเษก
MRT
480
500
500
480
500
550
550
รัชดาภิเษก
MRT
500
500
550
550
550
580
580
490.00 501.00 511.00 507.00 514.00 526.50 530.50
-90.00 -21.00 -31.00 -27.00 -14.00 -1.50
-5.50
-18.37% -4.19% -6.07% -5.33% -2.72% -0.28% -1.04%

เปรียบเทียบกับยอนหลัง
สรางเมื่อ อัตราการเชา
1 ป
2 ป
3 ป
0.00% 5.00% 9.38%
2537
100.00%
0.00% 0.00% 7.50%
2537
100.00%
3.39% 5.17% -6.15% 2550
89.24%
3.39% 5.17% 1.67%
2550
35.97%
0.00% 0.00% 0.00%
2551
97.30%
0.00% 0.00% 0.00%
2539
99.06%
0.00% 0.00% 3.77%
2540
94.78%
0.00% 0.00% 14.58% 2537
100.00%
0.00% 10.00% 14.58% 2537
99.10%
0.00% 5.45% 5.45%
2536
98.23%
2.43% 3.85% 3.03%
92.40%
-2.43% 1.15% 6.34%

เนื้อที่

50,000.00
0.00
50,790.00
0.00
38,306.00 4,122.03
23,509.00 15,052.50
34,500.00 933.00
27,000.00 253.00
26,000.00 1,356.00
10,176.71
0.00
16,366.90 147.00
14,500.00 257.00
29,114.86 2,212.05

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ ราคาคาเชาที่แสดงในตารางเปนคาเชารวมกับคาบริการ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาทิเชน ภาษีโรงเรือน บริการอื่น ๆ ที่สงผลตอการตั้งราคา
และเปนปจจัยสําคัญที่ผูเชาพิจารณาประกอบ
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พื้นที่วาง

Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

CP Tower II เปรียบเทียบกับตลาด
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เฉลีย่ ตลาด

2554

2555

2556-Q1

CP Tower II Vs เปรียบเทียบกับตลาด

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสํานักงาน CP Tower II นั้นมีราคาคาเชาที่ใกลเคียงกับอาคารสํานักงานในระแวกนั้น โดยมีคาเชาสูงกวา
อัตราคาเชาตลาดเพียงเล็กนอยที่ 2.67%
อัตราการเชาอาคารสํานักงาน ในพื่นที่นี้อยูที่ 91.64% และ อาคาร CP Tower II มีอัตราการเชาอยูที่ 100%
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

ถนน BTS or MRT
พญาไท
BTS
พญาไท
BTS
พญาไท
BTS
ศรีอยุธยา
BTS
ศรีอยุธยา
BTS
ศรีอยุธยา
BTS
ศรีอยุธยา
BTS
ศรีอยุธยา
BTS
พญาไท
BTS
พญาไท
BTS
ศรีอยุธยา
BTS
พญาไท
BTS

CP Tower III
Phayathai Plaza
Wannasorn building
Siripinyo Bldg
Sri Ayutthaya Bldg
KSL Tower
Bangkok Thai Tower
Lertpanya Bldg
Evergreen Place
Phayathai Building
Boonvisut Bldg
L Building
เฉลี่ยตลาด
เปรียบเทียบกับตลาด
CP Tower III เปรียบเทียบกับตลาด

2550

2551

300

300

480
380
300
280
290
300
250
322.50

480
380
330
400
300
290
320
250
338.89

2552
320
480
380
330
400
300
290
360
250
345.56

2553
480
320
500
480
380
330
450
320
290
360
350
387.27
92.73
23.94%

2554
500
320
350
480
380
320
450
320
350
350
350
379.09
120.91
31.89%

เปรียบเทียบกับยอนหลัง
สรางเมื่อ อัตราการเชา
2555 2556-Q1
1 ป
2 ป
3 ป
500
500
0.00% 0.00%
4.17%
100.00%
320
400 25.00% 25.00% 25.00%
2535
97.93%
500
500
0.00% 42.86%
0.00%
100.00%
450
450
0.00% -6.25% -6.25%
2538
100.00%
380
400
5.26% 5.26%
5.26%
2534
100.00%
320
350
9.38% 9.38%
6.06%
2536
100.00%
450
450
0.00% 0.00%
0.00%
2538
100.00%
380
380
0.00% 18.75% 18.75%
2541
95.14%
550
450 -18.18% 28.57% 55.17%
2543
91.20%
380
400
5.26% 14.29% 11.11%
2536
95.43%
380
380
0.00% 8.57%
8.57%
79.26%
550
550
0.00%
2555
98.09%
430.00 434.17 13.43% 11.03% 24.44%
97.66%
70.00
65.83
-13%
-11%
-20%
16.28% 15.16%

เนื้อที่
9,800.00
57,798.00
27,000.00
18,000.00
12,600.00
12,500.00
10,000.00
9,410.00
7,000.00
5,531.00
8,000.00
5,500.00
15,261.58

พื้นที่วาง
0.00
1,194.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
457.00
616.00
253.00
1,659.00
105.00
357.00

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ ราคาคาเชาที่แสดงในตารางเปนคาเชารวมกับคาบริการ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาทิเชน ภาษีโรงเรือน บริการอื่น ๆ ที่สงผลตอการตั้งราคา
และเปนปจจัยสําคัญที่ผูเชาพิจารณาประกอบ
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Ref : R0209/2013-1
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาส 1 ป 2556

CP Tower III เปรียบเทียบกับตลาด
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CP Tower III Vs เปรียบเทียบกับตลาด

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสํานักงาน CP Tower III มีราคาคาเชาสูงกวาราคาตลาดถึง 15.89% คาเชาเฉลี่ยในอาคารสํานักงาน
บริเวณนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยลาสุดนั้นเพิ่มไปถึง 11.91% จากปที่แลว และเมื่อเราดูที่อัตราการ
เชา นั้น อาคารสํา นักงานบริ เวณนี้ มีอั ตราการเช าถึง 97.02% แสดงให เห็ นถึ งความตอ งการของพื่ นที่ อาคาร
สํานักงานในยานนี้อยางชัดเจน
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ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

บทสรุปผูบริหาร
 อุปทานธุรกิ จค าปลี กที่ ตั้งอยูใ นบริ เวณใจกลางเมือ งและบริเวณรอบใจกลางเมื องกลุมศูนย การค า
และคอมมิ วนิตี้มอลล ณ ไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2556 อุปทานธุร กิจค าปลี ก มีจํานวน 1,525,172
ตารางเมตร ณ ไตรมาสแรกของปนี้ไมมีจํานวนอุปทานใหมเพิ่มขึ้น
 บริ เ วณที่ มีศูน ย ก ารค า มากที่ สุ ดอยู ที่ บ ริ เ วณลุ มพิ นี รองลงมาได แ ก บ ริ เ วณถนนเพชรบุ รี /พญาไท/
ราชปรารภ และบริเวณรัชดาภิเษกมีอุปทานศูนยการคามากเปนอันดับที่ 3
 อุปทานใหมที่เพิ่มขึ้นตั้งแตปพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 พบวาเปนอุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทคอม
มิวนิ ตี้มอลลถึง 17 แห ง ส วนจํา นวนศูน ยก ารคา ที่เป ดใหม ในชวงปพ.ศ. 2550 ถึง 2556 มี จํา นวน
ศูนยการคาเปดใหมทั้งสิ้น 7 แหง
 บริเวณใจกลางเมื องและบริ เวณรอบใจกลางเมืองเปน บริเ วณที่ มีศักยภาพสําหรับธุ รกิจ คาปลีกใน
รูปแบบศูนยการคาคอนขางสูง โดยอุปสงคในอนาคตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ยานรัชดาภิเษก ซึ่งปจจุบัน มีความตองการจากผูเชาในอัตราที่สูง เนื่องจากการเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ของที่อยูอาศัยและอาคารสํานักงานในยานดังกลาว ในขณะที่อุปทานศูนยการคาที่จะเกิดขึ้นใหมใน
บริเวณนี้มีคอนขางนอย เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับที่ดิน ที่หายากและที่ดินที่มีขนาดใหญตั้งอยูในเมือง
มีจํานวนนอยมาก
 บริเวณใจกลางเมื องและบริ เวณรอบใจกลางเมืองเปน บริเ วณที่ มีศักยภาพสําหรับธุ รกิจ คาปลีกใน
รูป แบบศู น ยก ารค าค อนขา งสูง แต อุป ทานศู น ยก ารค าที่ จะเกิ ดขึ้น ใหม ในบริ เวณนี้มีคอ นขา งน อ ย
เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับที่ดิน ที่หายากและที่ดินที่มีขนาดใหญตั้งอยูในเมืองมีจํานวนนอยมาก
 ระดับราคาคาเชามีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนอุปทานที่มีนอย ในขณะที่อุปสงคมีจํานวน
มาก นอกจากนี้ราคาคาเชามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากคากอสรางและราคาที่ดินที่ปรับตัว
สูงขึ้น
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก
บริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปน 7 ประเภท
ตามขนาด ลักษณะ ประเภทสินคา และ ระดับราคา รูปแบบของธุรกิจคาปลีกแบบตางๆรองรับความตองการของ
ผูบริโภคในแตละสถานที่ ขึ้นอยูกับปจจัยหลักสําหรับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก กลาวคือ ที่ดินที่วาง พื้นที่ในหาง
รวมถึงโอกาสในการลงทุน ปจจัยดังกลาวสามารถแบงธุรกิจคาปลีกออกเปน 7 ประเภทดังตอไปนี้
1. ศูนยการคา เปนอาคารขนาดใหญซึ่งประกอบดวยธุรกิจคาปลีกหลากหลายประเภท โดยมีการวางทางเดิน
เพื่อเชื่อมตอกันเพื่อความสะดวก ศูนยการคาจะประกอบดวย หางสรรพสินคา รานคา ซุปเปอรมารเก็ต โดย
สวนใหญศูนยการคามักมีพื้นที่คอนขางใหญ นําเสนอสินคาหลากหลาย และมักตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง
หรือรอบๆ ใจกลางเมือง
2. หางสรรพสินคา เปนธุรกิจคาปลีกที่นําเสนอสินคาหลากหลายประเภท โดยปกติหางสรรพสินคามักจะขาย
สินค าอุ ปโภค บริโภค สิ นค าตกแตง บา น เครื่อ งใชไฟฟ า หรื อสิ นค าจากอุตสาหกรรมหนัก เชน สี ทาบา น
สุขภัณฑในหองน้ํา เครื่องสําอาง ตลอดจนสินคาเล็กๆ เชน กลองถายภาพ อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผา
ของเล น อุปกรณ กีฬา เปน ต น หา งสรรพสิ นค าโดยส วนใหญ จะมี พื้น ที่คอ นข างใหญ และนํ าเสนอสิน ค า
หลากหลาย มักตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง หรือ ในบริเวณรอบๆ ใจกลางเมือง หางสรรพสินคาอาจมีสถานะ
เปนทั้งผูเชาและผูพัฒนาธุรกิจคาปลีก
3. ไฮเปอรมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกระดับใหญที่มีการเชื่อมรวมหางสรรพสินคาและซูเปอรมาเก็ตไวดวยกันใน
หาง ดังนั้น ไฮเปอรมาเก็ตจึงเปนธุรกิจคาปลีกที่มีขนาดใหญประกอบดวยสินคาหลากหลาย ทั้งสินคาบริโภค
และ สิ นค าอุ ปโภค โดยธุร กิจ คา ปลีก ประเภทนี้จั ดเตรี ยมสิน คา ที่จํ าเปนในชี วิตประจํ าวั น ไฮเปอร มาเก็ ต
โดยทั่วไปมีรูปแบบทางธุรกิจที่เนนดานปริมาณ ดังนั้นผลกําไรที่ไดรับคอนขางนอย เนื่องจากไฮเปอรมาเก็ต
เปนธุรกิจขนาดใหญ ดังจะเห็นไดจากเทสโก โลตัสซึ่งใชพื้นที่ตั้งแต 6,000 – 30,000 ตารางเมตร สวนบิ๊กซี ใช
พื้นที่ตั้งแต 8,500 – 10,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสินคาจํานวนมากเพื่อจําหนายแกผูบริโภค ไฮเปอรมาร
เก็ต สวนใหญมีทําเลที่ตั้งในบริเวณชานเมือง เพื่อความสะดวกในการเขาถึงของรถยนต
4. คอมมิ ว นิ ตี้ ม อลล เป น รู ป แบบการแข ง ขั น แบบใหม ข องธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ที่ มี ก ารปรั บ แต ง ให เ ข า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชี วิตของคนสวนใหญ เนื่องจากผูบริโภคมี ความตองการซื้อสิน คาในสถานที่ที่มีสินค า
ครบถวนและตั้งอยูใกลบาน คอมมิวนิตี้มอลลเปนธุรกิจคาปลีกที่พื้นที่รานคาปลอยเชาไดอยางงายดาย ทั้งนี้
เนื่องจากความสะดวกในการเขาถึงของลูกคา โดยขับรถยนตจากบานเพียง 2-5 นาที โดยหางประเภทนี้มี
รูปแบบที่สบายๆ โดยมีสินคาพรอม ลูกคาสามารถดื่มกาแฟ รับประทานของวาง หรือรับประทานอาหารเย็น
ในบรรยากาศแบบพักผอน
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5. สเปลเชีย ลตี้ สโตร เปน รูป แบบธุร กิจ คาปลีกที่ป ระกอบดว ยสิน คา กลุ มหนึ่ งกลุมใด หากแตวา มีห ลาย
หมวดหมู โดยที่รานคาประเภทนี้จะมีสินคากักตุนไวเปนจํานวนมาก และหลายประเภท และผูประกอบการที่
มีความชํานาญในการใหบริการ นโยบายดานราคาโดยทั่วไปจะอยูในระดับราคาปานกลางถึงระดับราคาสูง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบและผูประกอบการ ธุรกิจคาปลีกรูปแบบนี้มีหลายแบบ กลาวคือ รูปแบบการที่เจาของ
ดําเนินการเอง หรือ รูปแบบเครือขายโดยที่มีขอไดเปรียบในการซื้อสินคาจํานวนมากและมีคลังเก็บสินค า
ความหลากหลายของสินคาสามารถสรางความแตกตางระหวางธุรกิจคาปลีกประเภทนี้กับหางสรรพสินคา
และซูเปอรมาเก็ต
6. เอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ โดยทั่วไปประกอบดวยสวนที่สรางความบันเทิง เชน โรงภาพยนตร ลาน
โบวลิ่ง คาราโอเกะ รานคา และ รานอาหาร เปนตน
7. ธุรกิจคาปลีกสนับสนุน เปนธุรกิจคาปลีกที่เกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานบริษัทที่ทํางานใน
อาคารสํ านักงานนั้น ๆ หรือ ผูพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยรวม เช น โครงการอาคารชุด หรื อบา นจัดสรร
ประเภทธุรกิจในอาคารสํานักงานหรืออาคารที่พักอาศัยรวม โดยสวนมากไดแก รานอาหาร รานซักแหง มินิ
มารท ซุปเปอรมาเก็ต และ อื่นๆ ซึ่งในปจจุบันรูปแบบธุรกิจคาปลีกประเภทนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในอาคารที่พักอาศัย เชน อาคารคอนโดมิเนียม และ โรงแรม
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อุปทานธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร
บริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกตามสถานที่ตั้งเพื่อสะดวกในการ
วิเคราะหออกเปน 2 เขต อันไดแก
 บริเวณกลางใจเมือง
บริเวณนี้เปนบริเวณที่ไดรับความนิยมจากกลุมคนไทย นักทองเที่ยว รวมถึงชาวตางชาติที่ทํางานใน
กรุงเทพฯ บริเวณดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท
ถนนสาทร ถนนสีลม ถนนสุรวงศ ถนนเพชรบุรีมุงหนาไปแยกคลองตันถึงบริเวณทายซอยสุขุมวิท 39
บริเวณสุขุมวิท ตั้งแตซ อย 1 ถึ ง ซอย 39 และสุขุมวิท ขาเขา ตั้งแตซ อย 2 ถึ ง ซอย 26 รวมทั้งถนน
พระราม 4 ซึ่งเริ่มตั้งแตบริเวณดานทายซอยสุขุมวิทซอย 26 ถึง สี่แยกพญาไท
 บริเวณรอบใจกลางเมือง
บริเวณนี้เปนบริเวณที่คอนขางสะดวกเนื่องจากตั้งอยูในเขตที่พักอาศัยทําใหการจราจรไมหนาแนน อยู
รอบนอกบริเวณใจกลางเมือง กลาวคือ ถนนสุขุมวิท เริ่มตนจากซอย 39 ถึง ซอย 71 ถนนเพชรบุรี
เริ่มตนจากทายซอยสุขุมวิท 39 ไปถึงแยกคลองตัน ถนนรามคําแหงถึงแยกลําสาลี ถนนพระรามที่ 9
ถนนวิภาวดีรังสิตไปถึงแยกหลักสี่ ถนนราชวิถี ถนนกรุงเกษม ถนนเจริญกรุง ผานแมน้ําเจาพระยาไปยัง
ถนนจรั ลสนิท วงศ ถนนรั ชดา ท าพระ ถนนสมเด็ จพระป นเกล า ชว งตนของถนนบรมราชชนนี ถนน
อิสรภาพ ถนนสิรินธร นอกจากนี้ยังรวมถีงบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร ถนนพระราม 3 ถนน
พระราม 4 จากแยกซอยสุขุมวิท 26 ไปยังแยกซอยสุขุมวิท 46/1
 บริเวณขอบกรุงเทพมหานคร
บริเวณนี้เปนบริเวณที่เปนขอบของกรุงเทพฯ เปนบริเวณที่หนาแนนไปดวยโครงการบานจัดสรร อีกทั้ง
เปนบริเวณที่เขาถึงบริเวณกลางใจเมืองไดสะดวก ซึ่งบริเวณขอบนอกกรุงเทพมหานครสามารถแบง
ออกไดเปน 3 สวนยอย ดังนี้
บริเวณฝงเหนือ เริ่มตนที่ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกหลักสี่ ถนนแจงวัฒนะ ถนนเกษตรนวมินทร ถนน
ลาดพราว ถนนรามอินทรา ถนนรัตนาธิเบศธ ไปบริเวณแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตก
บริเวณฝงตะวันออก เริ่มตนที่สุขุมวิท ซอย 71 ไปยัง ถนนบางนาตราด ศรีนครินทร สําโรง เทพารักษ
และสุขาภิบาล 1, 2 และ 3
บริเวณฝงตะวันตก ประกอบดวยถนนราษฎรบูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 2
ถนนราชพฤกษ และ ถนนเพชรเกษม
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ภาพรวมธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556
อุปทานธุรกิจคาปลีก ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 5,921,226 ตารางเมตร โดยสวนใหญเปนประเภท
ศูนยการคา มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,628,255 ตารางเมตร รองลงมาไดแก ไฮเปอรมารเก็ต และ คอม
มิวนิตี้มอลล ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ 679,950 ตารางเมตร และ 640,109 ตารางเมตร ตามลําดับ

สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจคาปลีก
ศูนยการคา
หางสรรพสินคา
ไฮเปอรมาเก็ต
สเปลเชียลตี้ สโตร
เอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ
คอมมิวนิตี้มอลล
ธุรกิจคาปลีกสนับสนุน
รวม (ตารางเมตร )

บริเวณใจ บริเวณรอบ
กลางเมือง ใจกลางเมือง
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร)
1,036,030
58,000
40,000
4,300
0
78,740
189,925
1,406,995

904,472
231,842
184,450
60,000
74,200
166,776
63,745
1,685,485

บริเวณขอบกรุงเทพมหานคร
(ตารางเมตร)

รวมพื้นที่
(ตารางเมตร)

เหนือ
ตะวันตก ตะวันออก
659,545 164,190
864,018
0
0
0
185,500 140,000
130,000
72,000
61,000
77,500
25,748
10,000
12,000
131,976 147,955
114,662
0
0
32,652
1,074,769 523,145 1,230,832

3,628,255
289,842
679,950
274,800
121,948
640,109
286,322
5,921,226

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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 อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามประเภท
อุปทานธุ รกิจ คา ปลีก ประเภทศูน ยการคา มีสัดสว นถึง รอยละ 61 ของอุป ทานทั้งหมด ซึ่ง เปน พื้น ที่
หางสรรพสินคารอยละ 5 คอมมิวนิตี้มอลลมีสัดสวนรอยละ 11 ของอุปทานทั้งหมด ไลฟสไตลคอม
มิวนิตี้มอลลไดกลายเปนวลีท่ตี ิดปากของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเนื่องจากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของ
ธุรกิจคาปลีกประเภทนี้ในกรุงเทพฯซึ่งมักตั้งอยูในยานชุมชนตางๆ

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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 อุปทานธุรกิจคาปลีกจําแนกตามสถานที่ตั้ง
อุปทานโดยสวนใหญตั้งอยูในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,828,746 ตารางเมตร บริเวณ
รอบใจกลางเมืองมีประมาณ 1,685,485 ตารางเมตร และ บริเวณใจกลางเมืองประมาณ 1,406,995
ตารางเมตร
ในปจจุบัน ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเริ่มทําการพัฒนาโครงการในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร
ดานฝงตะวันออกอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองอีกทั้งการเปดใหบริการของสนามบินนานาชาติ
ซึ่งสามารถเห็นไดวาธุรกิจคาปลีกเริ่มเปดตัวในบริเวณดานนี้เพิ่มขึ้นและจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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อุปทานธุรกิจคาปลีกบริเวณใจกลางเมืองและรอบใจกลางเมือง
การศึกษาธุรกิจคาปลีกนี้มุงเนนบริเวณธุรกิจคาปลีกที่ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมือง
เทานั้น การศึกษานี้ไมรวมธุรกิจคาปลีกที่ตั้งอยูบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การศึกษาธุรกิจคา
ปลีกนี้ศึกษาธุรกิจคาปลีกในกลุมศูนยการคาและคอมมิวนิตี้มอลลเทานั้น ณ ไตรมาสแรกของปพ.ศ. 2556 อุปทาน
ธุรกิจคาปลีก มีจํานวน 1,525,172 ตารางเมตร ณ ไตรมาสแรกของปนี้ไมมีจํานวนอุปทานใหมเพิ่มขึ้น หากแต
อุปทานใหมเปนจํานวนประมาณ 201,835 ตารางเมตร ไดเพิ่มขึ้นในปพ.ศ. 2554 สวนในปพ.ศ. 2555 มีอุปทาน
ใหมเพิ่มขึ้นประมาณ 84,855 ตารางเมตร

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อุปทานจําแนกตามประเภทธุรกิจคาปลีก
โดยอุปทานธุรกิจคาปลีกทั้งหมด 1,525,172 ตารางเมตร ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมืองคิดเปนอัตรารอยละ 75 ของ
อุปทานทั้งหมด หรือ ประมาณ 1,144,668 ตารางเมตร สวนที่เหลือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 25 ตั้งอยูในบริเวณ
รอบใจกลางเมือง โดยบริเวณรอบใจกลางเมืองเปนธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคาประมาณ 249,743 ตาราง
เมตร สวนคอมมิวนิตี้มอลลประมาณ 130,761 ตารางเมตร อยางไรก็ดีธุรกิจคาปลีกที่ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง
สวนใหญเปนธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคาซึ่งมีอยูประมาณ 1,068,691 ตารางเมตร สวนคอมมิวนิตี้มอลลมี
ประมาณ 75,977 ตารางเมตร
ทําเลที่ตั้ง
ยานธุรกิจ
ตัวเมืองชั้นใน

รวมอุปทาน
(ตร.ม.)
1,144,668
380,504

อุปทาน ตาม รูปแบบ
ชอปปงมอลล
1,068,691
249,743

คอมมิวนิตี้มอลล
75,977
130,761

รวมจํานวน
ชอปปงมอลล คอมมิวนิตี้มอลล
30
5

10
17

อุปทานจําแนกตามสถานที่ตั้ง
บริเวณที่มีศูนยการคามากที่สุดอยูที่บริเวณลุมพินีมีจํานวนอุปทานศูนยการคาประมาณ 601,391 ตารางเมตร
รองลงมาไดแกบริเวณถนนเพชรบุรี/พญาไท/ราชปรารภ มีจํานวนศูนยการคาประมาณ 332,500 ตารางเมตร และ
บริเวณรัชดาภิเษกมีอุปทานศูนยการคามากเปนอันดับที่ 3 หรือมีประมาณ 157,938 ตารางเมตร
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อุปทานใหมธุรกิจคาปลีกจําแนกตามประเภท
อุปทานใหมที่เพิ่มขึ้นตั้งแตปพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 พบวาเปนอุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทคอมมิวนิตี้มอลลถึง
17 แหง คิดเปน พื้นที่ 141,685 ตารางเมตร สว นจํานวนศูนยการคาที่เป ดใหมในชวงปพ.ศ. 2550 ถึง 2556 มี
จํานวนศูนยการคาเปดใหมทั้งสิ้น 7 แหง คิดเปนพื้นที่ 239,397 ตารางเมตร
ป พ.ศ.

ชอปปงมอลล
-

-

ตารางเมตร
3,000

22,300

1

15,013

2

2553

-

-

54,079

5

2554

184,097

5

17,738

5

2555

33,000

1

51,855

4

รวม

239,397

7

141,685

17

2550
2551

ตารางเมตร

คอมมิวนิตี้มอลล

2552

จํานวน

จํานวน
1

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ในปพ.ศ. 2556 มีอุปทานใหมศูนยการคาเพิ่มขึ้นเพียงแหงเดียวคือ เกทเวย เอกมัย ตั้งอยูบริเวณถนนสุขุมวิท ปาก
ซอยสุขุมวิท 42 สวนอุปทานใหมคอมมิวนิตี้มอลลมีจํานวนเพิม่ ขึ้น 4 แหง คิดเปนพืน้ ที่ประมาณ 51,855 ตาราง
เมตร โดยสวนใหญอุปทานใหมตั้งอยูบ ริเวณรอบใจกลางเมืองถึง 54,855 ตารางเมตร
ชื่อโครงการ
Rain Hill
Asiatique The iverfront
Gateway Ekamai
INT (Intersect)
A Square
รวม

รูปแบบ
คอมมิวนิตี้มอลล
คอมมิวนิตี้มอลล
ชอปปงมอลล
คอมมิวนิตี้มอลล
คอมมิวนิตี้มอลล

ทําเลที่ตั้ง
สุขุมวิท 47
เจริญกรุง
สุขุมวิท 63
พระราม 3
สุขุมวิท 26

โซน
ตัวเมืองชั้นใน
ยานธุรกิจ
ตัวเมืองชั้นใน
ตัวเมืองชั้นใน
ยานธุรกิจ

พื้นที่เชา (ตร.ม.)
3,055
30,000
33,000
6,000
12,800
84,855

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อุปทานใหม
อุปทานพื้นที่คาปลีกในอนาคต ณ ป 2556
ชื่อโครงการ

รูปแบบ

ทําเลที่ตั้ง

โซน

พื้นที่เชา

Central Embassy
หางสรรพสินคา
เพลินจิต
ยานธุรกิจ
70,000
Siam Square 1
หางสรรพสินคา
พระราม 1
ยานธุรกิจ
35,000
Emquartier
หางสรรพสินคา
สุขุมวิท 35
ยานธุรกิจ
50,000
Mahanakorn Terrace
หางสรรพสินคา
สาทร
ยานธุรกิจ
10,000
W District
ตลาดคาปลีก
สุขุมวิท 71
ตัวเมืองชั้นใน
4,520
The 9th Tower Retail
หางสรรพสินคา
รัชดาภิเษก
ตัวเมืองชั้นใน
6,347
G-Land tower Retail
หางสรรพสินคา
รัชดาภิเษก
ตัวเมืองชั้นใน
13,140
Raffle @ Nara คอมมิวนิตี้มอลล
ตลาดคาปลีก
นาราธิวาส
ยานธุรกิจ
1,152
Quiss
ตลาดคาปลีก
สุขุมวิท 42
ยานธุรกิจ
3,300
Canapaya พระราม 3 - Sathorn (Canali) หางสรรพสินคา
พระราม 3
ตัวเมืองชั้นใน
40,000
Zy Walks
ตลาดคาปลีก
จุฬา ซอย 5
ยานธุรกิจ
25,027
The Up พระราม 3
ตลาดคาปลีก นาราธิวาส-พระราม 3 ตัวเมืองชั้นใน
6,000
Vanilla Moon
ตลาดคาปลีก
ถนนจันทร
ตัวเมืองชั้นใน
6,000
Retail project by Streadgy 613 Co.,Ltd ตลาดคาปลีก
พระราม 4
ยานธุรกิจ
N/A
Gaysorn 2
หางสรรพสินคา
ราชประสงค
ยานธุรกิจ
7,000
Siamkij Building (Chula block L)
หางสรรพสินคา
พระราม 1
ยานธุรกิจ
9,500
Nihonmura Mall
ตลาดคาปลีก
สุขุมวิท 55
ยานธุรกิจ
2,000
ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

- 11 -

ประมาณการ
กอสรางแลวเสร็จ
Q4 2556
Q4 2556
Q4 2556- Q 2557
Q4 2556
Q4 2556
Q1 2556
Q4 2557
Q4 2556
Q3 2556
H2 2559
2557
Q4 2556
Q3 2556
N/A
2558
2558
Q4 2556

Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อุปทานยานถนนรัชดาภิเษก

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ในป 2525 - 2551 อุปทานรวมของตลาดศูนยการคาและคอมมูนิตี้มอลลในยานถนนรัชดาภิเษกอยูที่ 201,137
ตารางเมตร สวนในป 2552 ไมมีอุปทานเพิ่มขึ้น โดยในป 2553 มีอุปทานใหมของศูนยการคาและคอมมูนิตี้มอลล
เพิ่มขึ้นจาก 201,137 ตารางเมตร เปน 201,519 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้ ประมาณ 382 ตารางเมตร ซึ่งยังเปน
พื้นที่ที่นอยมาก หลังจากนัน้ ไดเกิดอุปทานรายใหมขึ้นจํานวนมาก โดยในป 2554 เพิ่มขึ้นประมาณ 145,197
ตารางเมตร โดยสวนใหญกระจายตัวอยูตามแนวรถไฟฟาและพืน้ ที่ชุมชนหลักๆ สวนในป 2555 อุปทานของ
ศูนยการคาและคอมมูนิตี้มอลลในเขตรอบใจกลางกรุงเทพมหานคร 20,000 ตารางเมตร สําหรับ ไตรมาสที่ 1ป
2556 ยังไมมีอุปทานใหมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียง
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อุปทานผูประกอบการศูนยการคายานถนนรัชดาภิเษก
ั ส วนการครอบครองพืน
กราฟแสดงส ด
 ทีศ
่ ูนยการคา
ยานถนนร ัชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟาบริเวณใกลเคียง

เซ็นทรั ล พลาซา
ลาดพร าว
13.62%
ยู เนีย
่ น มอลล
12.48%

ฟอรจูน ทาวน
12.49%

เซ็น ทรั ลพลาซา แก
รนด พระราม 9
24.11%

ดิ เอสพลาน าด
12.31%

ดิ เอ็มโพเรียม
13.62%

เทอมินอล 21
11.38%

ั ส วนการครอบครองพืน
กราฟแสดงสด
 ทีศ
่ ูนยการคา
ยานถนนร ัชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟาบริเวณใกลเคียง

100,000

84,697
80,000

60,000
43,882

47,845
40,000

43,241

43,833

ดิ เอสพลานาด

ยู เนีย่ น มอลล

47,850

40,000

20,000

0
ฟอรจูน ทาวน

เซ็นทรั ล พลาซา เทอมินอล 21
แกรนด พระราม 9

ดิ เอ็มโพเรียม

เซ็นทรั ล พลาซา
ลาดพราว

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

จากกราฟดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาบริเวณถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟาบริเวณใกลเคียง
โดยศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 เปนผูประกอบการรายใหญสุดในบริเวณดังกลาวดวยพื้นทีร่ วม
24.11% หรือ 84,697 ตารางเมตร ซึ่งพื้นทีส่ วนใหญจะอยูใ นขนาดทีใ่ กลเคียงกันที่ 40,000 – 47,850 ตารางเมตร
สําหรับโครงการเทอมินอล 21 มีพื้นที่นอ ยทีส่ ุด โดยมีสวนแบงพื้นที่ดังกลาวที่ 11.38% หรือประมาณ 40,000
ตารางเมตร
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อุปสงค
อุปสงคธุรกิจคาปลีกบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองมีอัตราการใชพื้นที่คอนขางสูง โดยเฉลี่ยอยู
ที่รอยละ 94.5 หากแตอัตราการใชพนื้ ที่ศูนยการคาในบริเวณนี้มีอัตราการใชพื้นที่คอนขางสูงกวาคอมมิวนิตี้มอลล
โดยอัตราการใชพื้นที่ศูนยการคาอยูที่ประมาณรอยละ 95 สวนอัตราการใชพนื้ ที่คอมมิวนิตี้มอลลอยูทปี่ ระมาณ
รอยละ 88.9
พื้นที่ใหเชาจําแนกตามรูปแบบ
อัตราการ
อัตราวาง ตอ ป
ครอบครอง ตอ ป
1,318,434
1,252,502
95.0%
5.0%
ช็อปปงมอลล
206,738
183,696
88.9%
11.1%
คอมมิวนิตี้มอลล
1,525,172
1,436,198
94.2%
5.8%
รวม
ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
รูปแบบพื้นที่เชา

รวม อุปทาน

รวม มากขึ้น

บริเวณถนนรัชดาภิเษกมีอัตราการใชพื้นที่สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 95.9 เนื่องจากศูนยการคาโดยสวนใหญอยูใน
แนวรถไฟฟาใตดินซึ่งสามารถเขาถึงไดงายสะดวกสบาย รองลงมาไดแกบริเวณลุมพินี อยูที่รอยละ 95.2 บริเวณที่
มีอัตราการใชพื้นที่ต่ําที่สุดคือ บริเวณถนนสีลม สาทรมีอัตราการใชพื้นที่อยูที่รอยละ 86.6
ชุมซน
ลุมพินี
สุขุมวิท
สีลม สาทร
เพชรบุรี พญาไท
รัชดาภิเษก
พระราม 3

อุปทานทั้งหมด
(ตรม)
604,510
228,663
98,743
332,500
175,951
84,805

อุปสงคทั้งหมด
(ตรม)
575,695
213,401
85,520
314,470
168,807
78,305

อัตราเชา
95.2%
93.3%
86.6%
94.6%
95.9%
92.3%

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อัตราคาเชา
อัตราเฉลี่ยของราคาคา เช าในธุ รกิ จค าปลี กค อนขา งเทา กัน ในแงข องสถานที่ตั้ง ผูป ระกอบการธุ รกิ จค าปลี ก
สามารถคิดอัตราคาเชาที่สูงในพื้นที่ที่มีจํานวนคนเดินมากที่สุด อัตราคาเชาเฉลี่ยในบริเวณใจกลางเมืองโดยเปน
พื้นที่ที่อยูในชั้นลาง (G) อยูระหวาง 1,000 ถึง 3,500 บาท ตอ ตารางเมตร ตอเดือน สวนชั้นที่สูงขึ้นไปอัตราคาเชา
จะลดลงอยูที่ประมาณ 350 ถึง 2,600 บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน สวนอัตราคาเชาบริเวณชั้นลาง (G) ในเขต
รอบกลางใจเมืองมีอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ 800 ถึง 2,680 บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน หากชั้นที่สูงคิดอัตราคาเชา
จะอยูระหวาง 250 ถึง 2,100 บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน
ทําเลที่ตั้ง
พื้นที่ยานธุรกิจ
พื้นที่ตัวเมืองชั้นใน

ชั้นลาง
(บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน)
1,000-3,500
800-2,680

ชั้นที่สูงขึ้นไป
(บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน)
350-2,600
250-2,100

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

* อัตราคาเชาเฉลี่ยอางอิงพื้นทีใ่ นชัน้ 1ของอาคาร สําหรับพื้นทีร่ านคาโดยเฉลี่ยที่ 50 ตารางเมตร
**อัตราคาเชาดังกลาวเปนมาตรฐานของรานคาหรือแบรนดทมี่ ีประสบการณ
ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

อัตราคาเชาศูนยการคายานถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟาบริเวณใกลเคียง
อัตราคาเชาเฉลีย่ ของพื้นที่ศูนยการคา ในพื้นที่ยานถนนรัชดาภิเษก
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

อัตราคาเชารานคาทั่วไป(ไมรวมผูเชารายใหญ)เฉลี่ยต่ําสุดและสูงสุดพื้นที่ของศูนยการคาพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกพระราม 9 และศูนยการคาตามแนวรถไฟฟาบริเวณใกลเคียง อยูที่ประมาณ 1,000-3,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน
โดยคาเชาศูนยการคา ยูเนี่ยน มอลล เปนผูประกอบการที่มีคาเชาเฉลี่ยสูงที่สุด ที่อัตรา 3,500.- บาท/ตารางเมตร/
เดือน สําหรับโครงการฟอรจูนทาวน เทอมินอลล 21 ดิเอสพลานาด มีคาเชาเฉลี่ยต่ําที่สุด ที่อัตรา 1,000.- บาท/
ตารางเมตร/เดือน จากการพัฒนาพื้นที่ บริเ วณใกลเคี ยง ทํ าใหผู ใหเ ชาหลายรายเริ่ มมีการปรั บคา เชาเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนที่ดินที่จะพัฒนาเปนศูนยการคาในเขตรอบใจกลางเมืองมีคอนขางนอย คูแขงยังมีไม
มากนักประกอบกับอัตราการครอบครองพื้นที่คอนขางสูง โดยแนวโนมตลาดคาดวาอัตราคาเชานาปรับตัวขึ้น
เล็กนอย
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Ref : R0210/2013-1
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2556

แนวโนมธุรกิจคาปลีกในปพ.ศ. 2556
บริ เ วณใจกลางเมื อ งและบริ เ วณรอบใจกลางเมื อ งเป น บริ เ วณที่ มีศักยภาพสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ในรู ป แบบ
ศูนยการคาคอนขางสูง เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ตั้งอยูในศูนยกลางธุรกิจดังนั้นกลุมลูกคาในบริเวณ
ดังกลาวนอกจากจะเปนนักทองเที่ยว ชาวตางชาติแลว ยังเปนคนทํางานที่ทํางานในบริเวณนี้ และใชชีวิตในการ
ทํางานในบริเวณนี้อ ยางนอย 5 วัน ตอ สัปดาห อุ ปทานศูน ยการคาที่ จะเกิดขึ้น ใหมในบริ เวณนี้มีคอ นขางนอ ย
เนื่ อ งจากข อ จํา กั ดเกี่ ยวกั บที่ ดิน ที่ หายากและที่ ดิน ที่ มีข นาดใหญ ตั้งอยู ใ นเมื อ งมีจํ า นวนน อ ยมาก แต อั ตรา
นักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทําใหในอนาคตความตองการพื้นที่ธุรกิจคาปลีกบริเวณนี้คอนขางสูงมาก ระดับ
ราคาค า เช า มี แนวโน มปรับ ตั วเพิ่ มขึ้น เนื่อ งจากจํ านวนอุ ป ทานที่ มีล ดน อยลง ในขณะที่อุ ป สงค มีจํา นวนมาก
นอกจากนี้ราคาคาเชามีแนวโนมปรั บตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากคากอสรางและราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น สินคาที่ มี
ความตองการใชพื้นที่ธุรกิจคาปลีกในบริเวณนี้มีคอนขางหลากหลาย ตั้งแตสินคาที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวติ
อันไดแก รานอาหาร จนไปถึงสินคาประเภทแฟชั่น หรือสินคาไอที ทั้งนี้เนื่องจากเปนบริเวณที่ผูพักอาศัยในพื้นที่
พนักงานบริษัท และนักทองเที่ยวสามารถแวะเวียนเขามาจับจายซื้อสินคาและบริการไดอยางสะดวกสบาย
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