ชือบริษัทจัดการ

:

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

:

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8
เลขที. 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1

ชื.อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล
โกรท

1.2

ชื.อโครงการ (อังกฤษ)

:

CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund

1.3

ชื.อย่อ

:

CPNCG

1.4

ประเภทโครงการ

:

1.5

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะยื.นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื.อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30
วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ

1.8

วันที.ที.ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการ :

31 สิงหาคม 2555

1.9

วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน

4-10 กันยายน 2555

:

กองทุนรวมสิทธิการเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ CPN
คอมเมอร์ เชียล โกรท
(CPNCG)

Risk Spectrum

ความเสียงตํา/
มีความซับซ้ อนตํา

ความเสียงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม
ตลาดเงินที
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงินที
ลงทุนใน
ต่ างประเทศ
บางส่ วน

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวมตรา
สารหนี H

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวมตรา
สารแห่ งทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที
ลงทุนใน
ทรัพย์ สิน
ทางเลือก
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วย
ลงทุนทีเสนอขาย และมูลค่ าขันH ตําในการจองซือH
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

ไม่เกิน 4,394,381,700บาท

2.2

มูลค่าที.ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

:

10.30บาท (เท่ากับราคาของหน่วยลงทุนที.เสนอขาย)

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

426,639,000 หน่วย

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื.อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที.เสนอขาย

:

10.30บาท

2.6

จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ.าของการจองซือ :

4,000 หน่วยและเพิ.มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000หน่วย

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื.อระดมเงินจากนักลงทุนทัว. ไป ทังที.เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่างประเทศ ซึง. กองทุนรวม
จะนําเงิ นที.ได้ จ ากการระดมทุนไปซือ เช่า และ/หรื อเช่าช่ว งอสังหาริ มทรั พย์ โดยกองทุนรวมจะรั บโอน
กรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที.กองทุน
รวมได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี.ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้ างและ/หรื อพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื.นๆ และ/หรื อดําเนินการ
อื.นใดที.เกี.ยวข้ องและจําเป็ นเพื.อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื.อมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทน
แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื.นและ/หรื อหลักทรัพย์อื.น
และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื.นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1 การลงทุนครังH แรก
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.ก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื.น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื.น เพื.อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม
ทังนี กองทุนรวมมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนครังแรกในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัล
เวิลด์ โดยในการเข้ าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินของอาคารสํานักงาน ดิ
ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ บางส่วน (“ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก”) ได้ แก่
ที.ดินซึง. เป็ นที.ตงของอาคารสํ
ั
านักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ พืนที.ของอาคารสํานักงาน
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ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ยกเว้ นพืนที.บางส่วนของชัน G และชัน 3 และพืนที.ให้ เช่าชันใต้
ดิน B1 – B3 ซึ.งเป็ นส่วนที.บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“CPN”) จะได้ ทําสัญญาเช่า
ช่วงกับกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“TBF4”) สําหรับการพัฒนาพืนที.ให้ เช่าเพื.อการค้ า (ทังนี ในการ
ลงทุนครังแรก กองทุนรวมไม่ลงทุนในพืนที.ให้ เช่าเพื.อการค้ าดังกล่าวเนื.องจาก TBF4 มีแผนการ
พัฒนาและปรับปรุ งพืนที.ให้ เช่าเพื.อการค้ าเพิ.มเติม ซึ.งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ของพืนที.ให้ เช่าเพื.อการค้ าดังกล่าวได้ ) นอกจากนี ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกจะ
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ต่างๆ ของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัล
เวิลด์ รวมทังสิทธิในการใช้ บริ การพืนที.จอดรถจํานวน 1,271คัน โดยจํานวนเงินที.กองทุนรวมจะใช้
ในการลงทุนในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ จะกําหนดจากจํานวนเงินที.
สามารถระดมได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนเงินจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที.เกี.ยวเนื.องกับการระดม
ทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที.จะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึ.งสะท้ อน
มูลค่าของอสังหาริ มทรั พย์ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ที.ได้ จากการ
ประเมินค่า สภาวะตลาดโดยรวม และปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที.เสนอขายดังกล่าว ให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ และ/หรื อผู้ลงทุนทัว. ไป ทังที.
เป็ นผู้ลงทุนรายย่อยและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื.อนไขตามที.ระบุไว้ ในหนังสือชีชวน
3.2.2

ข้ อมูลทัวไปของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอขนาดใหญ่ ตังอยู่
บนถนนพระราม 1 ซึ.งอยู่ในพืนที.ศูนย์กลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร โดยอาคารสํานักงาน
ดังกล่าวเป็ นอาคารสูง 46 ชัน และมีชนใต้
ั ดิน 3 ชัน ตังอยู่บนที.ดินประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 4 ตาราง
วา มีพืนที.รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 127,383 ตารางเมตร โดยเป็ นพืนที.ให้ เช่า ณ วันที.
31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ประมาณ 84,086 ตารางเมตร และเปิ ดดําเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2547 (หมายเหตุ: พืนที.รวมและพืนที.ให้ เช่าดังกล่าวได้ รวมพืนที.รวมประมาณ 5,394ตารางเมตร
และพืนที.ให้ เช่าประมาณ 3,520 ตารางเมตร ตามลําดับ ซึ.งไม่ได้ เป็ นส่วนของทรัพย์สินที.กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรก)
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้ วยพืนที.สํานักงานให้ เช่า พืนที.ค้า
ปลีก และพืนที.สว่ นกลาง พร้ อมด้ วยระบบสาธารณูปโภคและสิง. อํานวยความสะดวกต่างๆ ที.มีการ
ออกแบบอย่างสวยงาม มีเทคโนโลยีที.ทนั สมัย และประโยชน์ใช้ สอยสูง สามารถเดินทางไปมาได้
อย่างสะดวกหลายช่องทาง เช่น รถยนต์ รถไฟฟ้ า และรถสาธารณะ รวมทังมีทางเข้ าออกหลาย
ด้ านเชื.อมต่อกับทังถนนพระราม 1 และถนนราชดําริ อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัล
เวิลด์ เป็ นส่วนหนึ.งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ.งเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการพาณิชย์
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(Commercial Property) ขนาดใหญ่ ชันนําแห่งหนึ.งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซีย น
ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า อาคารสํานักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม นอกจากนี
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ยงั ตังอยู่ในบริ เวณแหล่งการค้ าย่านราชประสงค์ รายรอบด้ วยศูนย์การค้ า
ชันนําและโรงแรมระดับห้ าดาวหลายแห่ง ซึ.งสามารถเดินเชื.อมต่อกันได้ โดยใช้ สะพานเชื.อมต่อ
อาคารและสถานีรถไฟฟ้ า (Sky Walk)
ในปั จจุบนั TBF4 ได้ เช่าที.ดินและอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์จากสํานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ (“สํานักงานทรัพย์สินฯ”) ซึ.งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ_ที.ดินและอาคาร
สํานักงานดังกล่าว โดย TBF4 ได้ ปล่อยเช่าช่วงอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ให้ แก่บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (“บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์”)โดย บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ได้ รับผิดชอบ
ในการพัฒนาและบริ หารจัดการอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ มาโดยตลอด

4. กองทุนรวมนีเH หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนที.ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื.อแสวงหาผลตอบแทนที.มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจําใน
รูปเงินปั นผลจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

5. กองทุนรวมนีจH ะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ใดและ
มีรายละเอียดของอสังหาริมทรั พย์ ดังกล่ าวเป็ นอย่ างไรรวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
รายละเอียดของทรัพย์ สินของกองทุนรวม ราคาทีจะลงทุน ราคาประเมินและประมาณการรายได้ จากค่ า
เช่ าปรากฏรายละเอียดดังต่ อไปนี H
5.1 โครงสร้ างการลงทุน
ลักษณะทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ /เจ้ าของกรรมสิทธิU
- ที.ดิน
- อาคาร
- ระบบสาธารณูป โภคพร้ อมทังส่ว นควบและ
อุปกรณ์ที.เกี.ยวข้ อง
- เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์
ระยะเวลาตามสัญญาเช่ าช่ วง
- ที.ดิน
- อาคาร
- ระบบสาธารณูป โภคพร้ อมทังส่ว นควบและ

สิทธิการเช่าช่วงทีด. ิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค
พร้ อมทังส่วนควบและอุปกรณ์ที.เกี.ยวข้ อง และกรรมสิทธิ_
ในเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์
สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
ประมาณ 20 ปี (สินสุดวันที. 22 ธันวาคม พ.ศ.2575)
ประมาณ 20 ปี (สินสุดวันที. 22 ธันวาคม พ.ศ.2575)
ประมาณ 20 ปี (สินสุดวันที. 22 ธันวาคม พ.ศ.2575)
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อุปกรณ์ที.เกี.ยวข้ อง
มูลค่ าทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน(การลงทุนครังH
แรกส่ วนที 1 และส่ วนที 2)

ไม่เกิน 4,764,381,700 บาท
ทังนี มูลค่าดังกล่าวได้ รวมถึง (i) ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง อากรแสตมป์ ภาษี มลู ค่าเพิม. ที.
กองทุนรวมเป็ นผู้รับผิดชอบ ซึง. มีมลู ค่ารวมประมาณ 26
ล้ านบาท และ (ii) ค่าใช้ จา่ ยทีเ. กี.ยวเนื.องกับการจัดตังและ
ออกเสนอขายหน่วยลงทุนที. CPN เป็ นผู้รับผิดชอบ

5.2 สถานทีตังH
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ตังอยู่เลขที. 999/9 ถนนพระรามที. 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
5.3 รายละเอียดของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ในส่ วนทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครังH แรก
ก่อนที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ TBF4 จะทําการยกเลิกสัญญา
เช่าช่วงที.ดินและอาคารสํานักงานที. TBF4 ทํากับ บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และกองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะ
ผู้เช่าช่วงกับ TBF4 โดยหลังจากที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในอาคารสํานักงานดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตัง
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CPN ให้ ทําหน้ าที.ในการบริ หารจัดการอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ในส่วนที.กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนเป็ นครังแรก เพื.อประโยชน์ของกองทุนรวม ต่อไป
ทังนี ในการเข้ าลงทุนในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ในครังนี กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนใน
อาคารสํานักงานดังกล่าวบางส่วน (“ทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งH แรก”) โดยทรัพย์สินที.กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังแรกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1) การลงทุนครังH แรกส่ วนที 1
ซึง. มีรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนดังต่อไปนี
1.1) ที.ดิน ซึง. เป็ นที.ตงของอาคารสํ
ั
านักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ จํานวนเนือที.ประมาณ 2 ไร่
1 งาน 4 ตารางวา
1.2) อาคารสํานักงานบางส่วน ซึง. ประกอบด้ วยพืนที.ภายในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัล
เวิลด์ บางส่วน ยกเว้ นพืนที.ให้ เช่าชันใต้ ดิน B1-B3 พืนที.บางส่วนของชัน G ชัน 3 และชัน 6 พืนที.ของ
ชัน 7ชัน 25 และชัน 44 คิดเป็ นพืนที.รวมประมาณ 113,328 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นพืนที.ให้ เช่า
ประมาณ 74,605 ตารางเมตร
1.3) งานระบบของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ.งทรัพย์สินในส่วนนีที.กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันและแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้ าผ่า ระบบโทรศัพท์ และระบบลิฟท์และบันไดเลือ. น โดยอาคารสํานักงาน ดิ
ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ มีลิฟท์โดยสารจํานวน 24 ชุด ลิฟท์สําหรับขนส่งสินค้ าจํานวน 2 ชุด
และบันไดเลือ. นจํานวน 7 ตัว
1.4) สิทธิในการใช้ บริ การพืนที.จอดรถจํานวน 1,218 คัน
2) การลงทุนครังH แรกส่ วนที 2
หลังจากที.กองทุนรวมดําเนินการลงทุนครังแรกส่วนที. 1 แล้ วเสร็ จ กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที.เหลือ (“การลงทุนครั งH แรกส่ วนที 2”) เนื.องจากทรัพย์สินที.กองทุน
รวมจะลงทุนในการลงทุนครังแรกส่วนที. 2 นี เป็ นพืนที.ที. CPN อยูร่ ะหว่างการดําเนินการปรับผังพืนที.เพื.อให้
เหมาะสมกับผู้เช่า โดยในเบืองต้ นคาดว่าการดําเนินการจะแล้ วเสร็ จและมีความพร้ อมที.จะให้ กองทุนรวม
ลงทุน ครั งแรกส่ว นที. 2 ได้ ภ ายในวัน ที. 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2555 ทังนี การลงทุน ครั งแรกส่ว นที. 2 จะ
ดําเนินการโดยใช้ เงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ที.เกี.ยวข้ อง
การลงทุนครังแรกส่วนที. 2 มีรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ได้ แก่ พืนที.บางส่วนของชัน
6(ส่วนที.กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุนในการลงทุนครังแรกส่วนที. 1) พืนที.ของชัน 7 ชัน 25 และ 44 ซึ.งเป็ น
พืนที.สาํ นักงานให้ เช่า คิดเป็ นพืนที.รวมประมาณ 8,662 ตารางเมตร และคิดเป็ นพืนที.ให้ เช่าประมาณ 5,961
ตารางเมตร รวมถึงสิทธิในการใช้ บริ การพืนที.จอดรถจํานวน 53 คัน
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ทังนี ในกรณีที. CPN ซึง. จะดําเนินการจัดหาผู้เช่าพืนที.ในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2
ไม่สามารถจัดหาผู้เช่าพืนที.ได้ ครบภายในกําหนดเวลาที.ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น CPN จะเป็ นผู้เช่าพืนที.ในส่วนที.
CPN จัดหาผู้เช่าพืนที.ได้ ไม่ครบ เพื.อให้ กองทุนรวมสามารถจัดหาประโยชน์จากการเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที.
2 ได้ ตามกําหนดเวลา ซึ.ง CPN จะเข้ าทําสัญญาเช่าพืนที.ดงั กล่าวไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่ารายอื.นได้
แต่ทงนี
ั เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนจากวันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 โดยอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การของพืนที.ที. CPN จะเช่าดังกล่าวจะไม่ตํ.ากว่า 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนซึง. อ้ างอิงจากอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย. โดยประมาณของพืนที.ให้ เช่าที.มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน และภายใต้ สภาวะตลาดที.
คล้ ายคลึงกันอย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายอื.นจะมีการกําหนดโดยกลไกของตลาดโดยคํานึงถึงพืนที.
เช่าและระยะเวลาการเช่าเป็ นสําคัญ
ในการเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 นี กองทุนรวมจะใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ทังจํานวน โดยข้ อกําหนดและเงื.อนไขของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นไปตามที.กําหนดในสัญญา
กู้ยืมเงินระหว่างกองทุนรวมและธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดเบืองต้ นดังต่อไปนี
ทังนี การเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 จะดําเนินการโดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
ทังนี ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมจะประสานงานกับผู้ให้ เช่าช่วงเพื.อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสามารถดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวปราศจากภาระผูกพันหรื อการรอนสิทธิใดๆ เว้ นแต่ การเช่าทรัพย์สิน
โดยผู้เช่ารายย่อยที.มีอยู่ก่อนวันที.กองทุนรวมจะลงทุนและทรั พย์สินดังกล่าวมีสภาพพร้ อมในการจัดหา
ผลประโยชน์ได้ รวมถึงเป็ นไปตามข้ อมูลของการลงทุนที.ได้ เปิ ดเผยไว้ ในโครงการจัดการลงทุน
รายละเอียดของเงื.อนไขของเงินกู้ที.ได้ รับอนุมตั ิในเบืองต้ น
ธนาคารผู้ให้ เงินกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ขอสินเชือ

กองทุนรวมสิทธิการเช่า CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท (กองทุนรวม)

วงเงินกู้ (ล้ านบาท)

ไม่เกิน 370ล้ านบาท

อัตราดอกเบียH (%)

MLR-2%

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 12ปี นับจากวันที.กองทุนรวมเบิกเงินมาใช้ ครังแรก

การชําระดอกเบียH

ทุกๆ 3 เดือน

หลักประกันการกู้ยมื เงิน

ไม่มี

หมายเหตุ: ทังนีบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ_ ในการไม่ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที.เงื. อนไขของเงินกู้ที.
แท้ จริ งมีการเปลีย. นแปลงจากเงื.อนไขข้ างต้ นในทางที.ดีขนสํ
ึ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนตัวอย่างเช่นได้ อตั ราดอกเบียที.
ถูกลง
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ทังนี ทางบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื.อใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนครัง
แรกส่วนที. 2 นันจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื.องจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีความจําเป็ นที.จะต้ องจอง
ซือหน่วยลงทุนเพิ.มขึนเพื.อนําเงินที.ได้ รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวมาใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบียที.กองทุนรวมต้ องชําระในการกู้ยืมเงินครังนีก็อยู่ในเกณฑ์ที.ใกล้ เคียงกับ
อัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้ าชันดีที.ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั ลูกค้ าของตนและอยู่ภายใต้
เงื.อนไขที.ใกล้ เคียงกัน (เช่น ในเรื. องที.เกี.ยวกับสิทธิระหว่างเจ้ าหนีและผู้ถือหุ้น/ หน่วยลงทุน และ ปั จจัยความเสี.ยง
อื.นๆ)

5.4 สรุ ปข้ อมูลทีสําคัญของทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังH แรก
โครงสร้ างของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนครังH แรก
ในปั จจุบันทรั พย์ สินดังกล่าวเป็ นทรั พย์ สินที.สํานักงานทรั พย์ สินฯ เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ_ ในที.ดินและสิ.งปลูกสร้ าง
ทังหมด โดยมี TBF4 เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าจากสํานักงานทรัพย์สินฯ และได้ นําโครงการอาคารสํานักงานดังกล่าว
ให้ เช่าช่วงแก่บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าอยูใ่ นขณะหรื อก่อนวันที.กองทุนรวมจะลงทุน ทังนี สัญญา
เช่าระหว่าง TBF4 และสํานักงานทรัพย์สินฯ เป็ นการเช่าที.ดินเพื.อก่อสร้ างอาคารภายในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์
ทังหมดภายในสัญญาเดียว โดย TBF4 ได้ แบ่งการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที.เช่าตามสัญญาเช่าหลักเป็ นสามส่วนแก่
ผู้ดําเนินการก่อสร้ างและพัฒนาอาคารในแต่ละส่วน ซึง. ประกอบด้ วยส่วนอาคารสํานักงาน อาคารศูนย์การค้ า และ
อาคารโรงแรม โดยมี CPN เป็ นผู้คําประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าของ TBF4 โดยตรงแก่สํานักงานทรัพย์สินฯ
และเมื.ออาคารสิง. ปลูกสร้ างทังหมดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ กรรมสิทธิ_ในอาคารดังกล่าวจะตกเป็ นของสํานักงานทรัพย์สนิ
ฯ ทันทีที.การก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ ดังนัน สัญญาเช่าในปั จจุบนั ระหว่าง TBF4 และสํานักงานทรัพย์สินฯ จึงมีผล
เป็ นสัญญาเช่าที.ดินและอาคารโดยผลของข้ อกําหนดและเงื.อนไขของสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว (“สัญญาเช่าหลัก”)
ในปั จจุบนั มีสถานะเป็ นสัญญาเช่าที.ดินและสิง. ปลูกสร้ าง
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เนื.องจาก ข้ อกําหนดและเงื.อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่าง สํานักงานทรัพย์สิน และ
TBF 4 ได้ กําหนดให้ CPN เป็ นผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.ของ TBF4 และได้ กําหนดให้ ความดํารงอยู่ของ CPN
เกี.ยวเนื.องกับเหตุของการเลิกสัญญาดังนัน ความมัน. คงทางการเงินของ CPN จึงส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่ของ
สัญญาเช่าช่วงอาคารสํานักงาน ระหว่างกองทุนรวม และ TBF4 ในการนี กองทุนรวมและ CPN จึงได้ จดั ให้ มี
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มาตรการป้องกันและบริ หารจัดการความเสี.ยงดังกล่าว โดยจัดให้ มีมาตรการเตือน (Warning Signal) และ
มาตรการบังคับ (Force Signal) ดังรายละเอียดในส่วนสรุ ปร่ างสัญญาตกลงทําสัญญาตกลงกระทําการ และ
ตามที.ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อ ความเสีย. งในการลงทุนในกองทุนรวม
ข้ อมูลทัว. ไปเกี.ยวกับทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
ชือโครงการ

ประเภท ทีดินโฉนด พืนH ที
เจ้ าของ
เจ้ าของ
ปี ที พืนH ทีให้ เช่ า
ทรัพย์ สิน
เลขที (ไร่ -งาน- กรรมสิทธิUใน กรรมสิทธิUในสิง สร้ าง ณ วันที 31
ตารางวา)
ทีดิน
ปลูกสร้ าง เสร็จ มีนาคม
พ.ศ. 2555
(ตาราง
เมตร)
อาคาร
3008
2-1-4
สํานักงาน
สํานักงาน
พ.ศ.
80,566
สํานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วน ทรัพย์สนิ ส่วน 2547
พระมหา พระมหากษัตริ ย์
กษัตริ ย์

อาคาร
สํานักงาน ดิ
ออฟฟิ ศเศส
แอทเซ็นทรัล
เวิลด์
ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 12 เดือนของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ผลการดําเนินงาน (หน่ วย: ล้ าน
บาท)

ปี พ.ศ.
2550

ปี พ.ศ.
2551

อัตราการเช่าพืนที. (ร้ อยละ)

96.4

95.5

94.9

92.7

92.6

94.4

รายได้

551

588

600

530

605

153

157

185

184

199

41

431

415

346

406

112

ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และ
189
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน (ก่อน
ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือ. มราคาและค่า
363
ตัดจําหน่าย)
ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
2552
2553
2554
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หมายเหตุ:
1. ผลการดําเนินงานที.แสดงในตารางข้ างต้ น เป็ นอัตราการเช่ารายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การซึ.งได้ รับจากพืนที.ให้ เช่า
ทังหมดของอาคาร หรื อประมาณ 84,086 ตารางเมตร(ทังนี พืนที.เช่าที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกอยูท่ ี. 80,566
ตารางเมตร)
2. สาเหตุหลักที.รายได้ สาํ หรับปี 2553 ลดลงประมาณร้ อยละ 11.7 จากปี ก่อนหน้ านัน มีมาจากการที.ปีดังกล่าวมีการ
ชุมนุมทางการเมืองในบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที.ตังของอาคารสํานักงาน ทําให้ ผ้ ูเช่าเดินทางเข้ ามาใช้ บริ การ
อาคารสํานักงานไม่สะดวกเป็ นระยะเวลาหนึ.ง จึงมีการให้ สว่ นลดค่าเช่าและค่าบริ การในสัดส่วนที.มากกว่าปี อื.นๆ
เพื.อดึงดูดให้ ผ้ เู ช่าต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และใช้ บริ การอาคารสํานักงานต่อไป
3. ภายหลังจากการจัดตังกองทุนรวม องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของทรัพย์สินจะเปลี.ยนแปลงไป
จากที. แ สดงข้ า งต้ น โดยจะกํ า หนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทรั พ ย์ สิน เป็ นผู้รั บ รายได้ แ ละรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที. เ กี. ย วกับ
สาธารณูปโภค เช่น ค่านํา ค่าไฟฟ้ า ค่าบริ การระบบปรับอากาศ และค่าบริ การรักษาความสะอาด เป็ นต้ น
4. ภายหลังจากการจัดตังกองทุนรวม จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ.มเติมที.เกี. ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุนรวม เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
5. การเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 จะทําให้ กองทุนรวมมีภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบียเนื.องจากมีการใช้ เงินกู้ซึ.งมีเงื.อนไข
ตามที.เปิ ดเผยในส่วนที. 5.3(2)

ข้ อมูลเกี.ยวกับพืนที.รวม พืนที.ให้ เช่า และอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
ทรัพย์ สิน

อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์

จํานวนพืนH ทีรวม ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
(ตารางเมตร)

121,989

จํานวนพืนH ทีให้ เช่ า ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
(ตารางเมตร)

80,566

อัตราค่ าเช่ าและค่ าบริการรายเดือนเฉลียต่ อ
ตารางเมตร (บาท) สําหรับรอบ 3 เดือน สินH สุด
วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลเกี.ยวกับอัตราการเช่าพืนที.ของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
ทรัพย์ สิน

อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศ

อัตราการเช่ าพืนH ที
ณวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
94.7

พ.ศ. 2553
92.5

พ.ศ. 2554
93.0

อัตราการเช่ าพืนH ที
ณ วันที
31 มีนาคม พ.ศ. 2555
95.4

เศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลเกี.ยวกับระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ที.เกี.ยวข้ องมีดงั ต่อไปนี
ระบบสาธารณูปโภคหลักของอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันและแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้ าผ่า ระบบโทรศัพท์ และระบบ
ลิฟท์และบันไดเลื.อน โดยอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ มีลิฟท์โดยสารจํานวน 24 ชุด ลิฟท์
สําหรับขนส่งสินค้ าจํานวน 2 ชุด และบันไดเลือ. นจํานวน 7 ตัว
การจัดการ
ก่อนวันที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ดําเนินการและบริ หาร
จัดการโดยบริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายหลังจากที.กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในอาคารสํานักงานดังกล่าวเป็ นครังแรก
กองทุนรวมจะแต่งตัง CPN ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรก เพื.อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป
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ข้ อมูลผู้เช่ารายย่อย
ณ วันที. 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ผู้เช่าพืนที. 10 อันดับแรกของทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก พิจารณา
จากพืนที.ให้ เช่า เป็ นดังนี
ลําดับที

บริษัท

ร้ อยละของพืนH ทีให้ เช่ า

1
2
3
4

บริ ษัท เนสท์เล่(ไทย) จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัลเทรดดิง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
5
บริ ษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จํากัด
(สาขาที. 1 โอกิลวี.แอนด์เมเธอร์ )
6
บริ ษัท อโกดา เซอร์ วิสเซส จํากัด
7
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซียไซรัส จํากัด (มหาชน)
8
บริ ษัท เซอร์ ฟคอร์ ปจํากัด
9
บริ ษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด
10
บริ ษัท ฟิ ลลิปมอร์ ริส(ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
รวม
ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

16
9
6
6

ระยะเวลาทีสัญญา
เช่ าจะหมดอายุ (พ.ศ.)
2557
2556
2556, 2557
2556, 2558

6

2556

5
4
3
3
3
61

2556, 2558
2556, 2557
2556
2558
2556

หมายเหตุ: สัญญาที.ทํากับผู้เช่าช่วงรายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่

ปี ที.ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก ณ วันที. 31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ.

พืนH ทีเช่ าของผู้เช่ ารายย่ อยทีครบกําหนดอายุสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)
2555
6,566
2556
33,705
2557
34,122
2558
3,018
ว่าง
3,155
ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลเกี.ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืนที.ในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกและสัดส่วนการเช่าพืนที.
ของผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละประเภท ณ วันที. 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนH ที

อุตสาหกรรมการผลิต
สถาบันการเงินและบริ การทางการเงิน
ผู้จดั จําหน่าย/ตัวแทนจําหน่าย
บริ การ
บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเจนซี. โฆษณา
ที.ปรึกษา
คอมพิวเตอร์ บริ การและผลิตภัณฑ์ที.เกี.ยวข้ อง
ผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภค
เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์
ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์
หน่วยงานรัฐบาล
ออกแบบตกแต่ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื.นๆ
ว่าง
รวม

พืนH ทีให้ เช่ าทีเช่ า
(ตารางเมตร)
13,129
12,757
11,416
10,838
7,261
4,498
4,152
3,014
2,362
2,250
815
771
476
132
3,033
3,663
80,566

ร้ อยละของยอดรวมพืนH ทีให้ เช่ าของ
อาคารสํานักงานในส่ วนทีกองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังH แรก
16.30
15.83
14.17
13.45
9.01
5.58
5.15
3.74
2.93
2.79
1.01
0.96
0.59
0.16
3.76
4.55
100.00

ทีมา: บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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5.5 สรุ ปข้ อมูลการประเมิน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี

ทรัพย์ สิน

มูลค่ าที
กองทุน
รวมเข้ า
ลงทุนไม่
เกิน*

ราคา
ประเมิน

ผู้ประเมินราคา

วิธีการ
ประเมิน

วันทีประเมิน

3,853.8

บริ ษัท ไทยประเมินราคา
ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด

วิธีรายได้
(Income
Approach)

9 กรกฎาคม
2555

4,157.0

บริ ษัท บรูคเรี ยลเอสเตท
จํากัด

วิธีรายได้
(Income
Approach)

2 กรกฎาคม
2555

338.1

บริ ษัท ไทยประเมินราคา
ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด

วิธีรายได้
(Income
Approach)

9 กรกฎาคม
2555

365.0

บริ ษัท บรูคเรี ยลเอสเตท
จํากัด

วิธีรายได้
(Income
Approach)

2 กรกฎาคม
2555

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)
อาคารสํานักงาน
ดิ ออฟฟิ ศเศส
แอทเซ็นทรัล
เวิลด์สว่ นที. 1
(รายละเอียด
ตามข้ อ 5.3 (1))

4,394.4

อาคารสํานักงาน
ดิ ออฟฟิ ศเศส
แอทเซ็นทรัล
เวิลด์สว่ นที. 2
(รายละเอียด
ตามข้ อ 5.3 (2))

370.0

*รวมถึง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง อากรแสตมป์ ภาษี มลู ค่าเพิ.ม ซึง. มีมลู ค่ารวมประมาณ 22
ล้ านบาท และ 4 ล้ านบาท สําหรับส่วนที. 1 และส่วนที. 2 ตามลําดับ
ทีมา:บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด และบริ ษัท บรูคเรี ยลเอสเตท จํากัด
หมายเหตุ:
1. การเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 จะทําให้ กองทุนรวมมีภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบียเนื.องจากมีการใช้ เงินกู้ซึ.งมี
เงื.อนไขตามที.เปิ ดเผยในส่วนที. 5.3(2)
2. มูลค่าประเมินรวมของการลงทุนครังแรกส่วนที. 1 และส่วนที. 2 ของบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์
จํากัด เท่ากับ 4,191.9 ล้ านบาท และบริ ษัท บรูคเรี ยลเอสเตท จํากัด เท่ากับ 4,522 ล้ านบาท
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ทังนี จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที.ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที.กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการไม่พบสิง. ที.เป็ นเหตุให้ เชื.อว่าสมมติฐานหลักที.ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
สมเหตุส มผล อย่า งไรก็ ต ามผลประกอบการณ์ ที. เ กิ ด ขึนจริ ง อาจจะแตกต่า งจากสมมติ ฐ านดัง กล่า วได้ หรื อ
เหตุการณ์ตา่ งๆอาจจะไม่เป็ นไปตามที.คาดการณ์ไว้
ทังนี บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอ
ขนาดใหญ่ ที.มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ โ ดดเด่นจากอาคารสํานัก งานเกรดเอทั.ว ไป โดยมี ทํา เลตังอยู่ใ นใจกลาง
กรุ งเทพมหานครทําให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถเดินทางไปมาได้ อย่างสะดวกสบาย รวมทังมีทางเข้ าออกหลายด้ าน
เชื.อมต่อกับถนนที.สําคัญหลายสาย ภายในอาคารสํานักงานก็มีระบบสาธารณูปโภคและสิ.งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที.มีการออกแบบอย่างสวยงามและมีเทคโนโลยีที.ทนั สมัยพร้ อมทังประโยชน์ใช้ สอยสูง นอกจากนี อาคาร
สํ า นัก งาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ยัง เป็ นส่ ว นหนึ. ง ของโครงการเซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ซึ. ง เป็ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื.อการพาณิชย์ (Commercial Property) ขนาดใหญ่ชนนํ
ั าแห่งหนึ.งของประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน ซึง. ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า อาคารสํานักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม ดังนัน จึงส่งผลให้
ราคาที.กองทุนรวมจะลงทุนสูงกว่าราคาตํ.าสุดที.ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละสิบ
ทังนี ถึงแม้ ว่ากองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนครังแรกในส่วนที. 1 และส่วนที. 2 รวมกันมี
มูลค่าทังหมดไม่เกิน 4,764.4 ล้ านบาท ซึง. สูงกว่าราคาตํ.าสุดของรายงานการประเมินค่าร้ อยละสิบสี. (14%) บริ ษัท
จัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที.เหมาะสมซึ.งสามารถยอมรับได้ เนื.องจากอัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal Rate of Return หรื อ IRR) ตลอดระยะเวลาการลงทุนประมาณ 20 ปี ที.กองทุนรวมจะได้ จากการลงทุนที.
ราคาดังกล่าวอยู่ในอัตราประมาณ ร้ อยละ 9.4 (9.4%) ต่อปี (โดยคํานวณจากกระแสเงินสดสุทธิจากทรัพย์สินที.
ประมาณการโดย บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด ซึง. เป็ นผู้ประเมินราคาที.ให้ ราคาประเมินตํ.าสุด) ซึ.ง
ถึงแม้ ว่าจะเป็ นอัตราผลตอบแทนที.ตํ.ากว่า IRR ที.กองทุนรวมอาจได้ รับในกรณีที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในมูลค่า
เท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินรายดังกล่าว (ที.ใช้ อตั ราคิดลดกระแสเงินสดสุทธิที.ร้อยละ 11 ซึ.งเทียบเท่ากับ
IRR ที.ร้อยละ 11 เช่นกัน) กองทุนรวมนียังคงเป็ นทางเลือกหนึง. ของการลงทุนที.ให้ ผลตอบแทนน่าพอใจแก่นกั ลงทุน
เมื.อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสีย. งของตราสารหนีรัฐบาลและตราสารหนีภาคเอกชนที.มีความน่าเชื.อใน
ระดับที.สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ดังที.แสดงในตารางข้ างล่าง
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที 22 สิงหาคม 2555
ประเภท
อายุ 10 ปี
อายุ 15 ปี
อายุ 20 ปี
ตราสารหนีรัฐบาล

3.47%

3.63%

3.80%

ตราสารหนีภาคเอกชน (ความน่าเชื.อถือระดับ A+)

4.34%

4.64%

4.96%

ตราสารหนีภาคเอกชน (ความน่าเชื.อถือระดับ BBB+)

5.33%

5.75%

6.15%

ทีมา:สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
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อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกในราคาที.
สูงกว่าราคาตํ.าสุดที.ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละสิบ กล่าวคือ ในกรณีที.เกิดเหตุการณ์ ซึ.งทําให้
อัตราส่วนหนีสินที.มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ CPN เกินกว่าอัตราตามที.กําหนดในมาตรการแก้ ไข
(Force Signal) และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติเห็นชอบให้ CPN รับซือคืนทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรก ซึง. ราคาซือคืนดังกล่าวนันกําหนดให้ เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนเริ. มต้ นของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยการ
เสื.อมค่าทรัพย์สินจากการประเมินราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (ถ้ ามี) ตามที.ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อความเสี.ยงในการ
ลงทุน ในกองทุน รวมดังนัน โอกาสที.ร าคาซือคืน จะตํ.า กว่า มูล ค่า เงิ น ลงทุน เริ. มต้ น ของกองทุน รวมจึง อาจมี ไ ด้
นอกจากนี เนื. อ งจากการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที. ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั งแรกเป็ นการลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ที.มีมูลค่าการลงทุนที.สงู กว่าราคาประเมิน ดังนัน จึงอาจเป็ นไปได้ มากขึนว่ามูลค่าสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมลงทุนจะลดลงจากการประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินในรอบปี
บัญชีตอ่ ๆไป และทําให้ บริ ษัทจัดการอาจต้ องดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื.อลดสภาพคล่อง
ส่วนเกินที.เกิดจากการที.มลู ค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ.งภายหลังการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม มูลค่าที.ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะลดลงด้ วย

5.6 การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการจะมุ่งเน้ นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์เพื.อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรื ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื.นใด โดยในเบืองต้ นจะ
มุ่งเน้ น การลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ.งอสัง หาริ มทรั พย์ ที.มี ลกั ษณะโครงสร้ างการถื อครองกรรมสิทธิ_ แ ละการลงทุน ที.
ใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ที. CPN และ/หรื อบุคคลที.เกี.ยวข้ องมีกรรมสิทธิ_และ/หรื อ
สิทธิครอบครองและ/หรื อบริ หาร ทังที.มีอยู่ในปั จจุบนั และจะได้ มีขึนในอนาคต โดยกองทุนรวมจะได้ รับสิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดังต่อไปนี
1.

ในกรณี ที. TBF4 ได้ รับสิทธิ และ/หรื อ ได้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหลักออกไปได้ เมื.อสัญญาเช่าหลักครบ
กําหนดและ TBF4 สามารถตกลงในเงื.อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาหลักและได้ รับความยินยอม
จากสํานักงานทรัพย์สนิ ฯ ให้ เช่าช่วงต่อได้ TBF4 ตกลงที.จะแจ้ งเงื.อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญา
ฉบับนีให้ กองทุนรวมทราบภายใน 12 (สิบสอง) เดือนก่อนวันที.สญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารสํานักงานจะ
สินสุดลง โดย TBF4 ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการ
พิจารณารับโอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง ทรัพย์สินที.เช่าช่วงตามสัญญาเช่า
ช่วงอาคารสํานักงาน และ CPN และ/หรื อ บริ ษัทที. CPN มีอํานาจควบคุมยังคงมีหน้ าที.เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของอาคารสํานักงานดังกล่าว ในการนี กองทุนรวมจะบอกกล่าวความประสงค์ในการ
รับโอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วงอาคารสํานักงาน รวมทังมูลค่าและเงื.อนไข
เบืองต้ นที.เกี.ยวข้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยัง TBF4 ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที.กองทุนรวม
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ได้ รับการแจ้ งจาก TBF4 หลังจากนัน กองทุนรวมจะดําเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื.ออนุมตั ิการโอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง อาคารสํานักงาน ภายใน 90
(เก้ าสิบ) วันนับจากวันที.กองทุนรวมบอกกล่าวแสดงความประสงค์ตามที.กําหนดข้ างต้ น หากกองทุน
รวมได้ รับมติอนุมตั ิการโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง อาคารสํานักงานดังกล่าว
จากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจะใช้ ความพยายามในดําเนินการต่างๆ
ซึง. รวมถึงการจดทะเบียนต่อเจ้ าพนักงานที.เกี.ยวข้ อง เพื.อให้ การโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อ เช่า และ/
หรื อ เช่าช่วง อาคารสํานักงานแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 250 (สองร้ อยห้ าสิบ) วันนับจากวันที.กองทุน
รวมได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
2.

สิทธิในการซือและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครองสําหรับโครงการต่างๆ ใน
โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารสํานักงานแห่งอื.น (ทังนีจะไม่รวมถึงอาคารโรงแรมและอาคาร
ห้ างสรรพสินค้ า ZEN ที.ตงอยู
ั ใ่ นโครงการเซ็นทรัลเวิลด์)
ตลอดระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก กองทุนรวมจะได้ รับสิทธิปฏิเสธก่อน
(Right of First Refusal) จาก CPN ในการซือและ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ และ/หรื อรับโอนสิทธิการ
เช่า และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่าช่วงสําหรับอาคารใดๆ ในโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ (ยกเว้ นอาคาร
โรงแรมและอาคารห้ างสรรพสินค้ า ZEN) และอาคารสํานักงานใดๆ ทังที.มีอยู่ในปั จจุบนั และจะได้
มีขึนในอนาคต ซึ.งมี CPN และ/หรื อบุคคลใดๆ ที. CPN มีอํานาจควบคุมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ_
และ/หรื อสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วงอยูก่ ่อนวันที.กองทุนรวมจะลงทุน
อย่างไรก็ดี CPN สงวนสิทธิในการที.จะให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่
กองทุนรวม ในกรณีที. CPN พ้ นจากการทําหน้ าที.บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม

ทังนี กองทุนรวมจะดํา เนิ นการจัด หาผลประโยชน์ จากอสัง หาริ ม ทรั พย์ ดังกล่า วโดยการให้ เ ช่า หรื อ จํ า หน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื.อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ทังนี รวมถึงการลงทุนในโครงการ
ที.อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง และ/หรื อหลักทรัพย์อื.น และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื.นใด ตามที.กําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื.นที.เกี.ยวข้ อง ทังมีผลใช้ บงั คับอยู่ใน
ปั จจุบนั และที.จะได้ มีการแก้ ไขเพิ.มเติม

6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรั พย์ ทกองทุ
ี
นรวมจะลงทุนเป็ นอย่ างไร และกลยุทธ์ หรื อ
นโยบายการบริหารอสังหาริมทรั พย์ เป็ นอย่ างไร
6.1 วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน
ภายหลังจากวันที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาภายใต้
สัญญาเช่าช่วงพืนที.ของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน รวมทังสัญญาการให้ บริ การสาธารณูปโภค ในฐานะผู้ให้
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เช่าช่วงและผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภค ซึ.งสัญญาดังกล่าวมีความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื.อนไขของ
สัญญาคล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าทุกราย อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การเบืองต้ นส่วนใหญ่
เป็ นเวลา 3 ปี การกําหนดให้ ผ้ เู ช่าช่วงต้ องวางเงินมัดจํา และผู้ให้ เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที.ผ้ เู ช่าช่วง
ผิดสัญญา เป็ นต้ น โดยการทําสัญญาดังกล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากคูส่ ญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
6.2 กลยุทธ์ ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ หลัก
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์หลักที.จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินปั นผลอย่างสมํ.าเสมอและต่อเนื.องในระยะ
ยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที.ได้ รับต่อการพัฒนาและเพิ.มคุณภาพของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยมีกล
ยุทธ์การบริ หารทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน ดังนี
กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที.จะดําเนินการบริ หารทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยกองทุนรวมและบริ ษัท
จัดการจะติดตามผลการดําเนินงานในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี รวมถึงผลประกอบการ
ของกองทุนรวมในปี ที.ผ่านมา เพื.อให้ การประกอบการของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนได้ รับผลกําไร ในกรณี
ที.ผลประกอบการของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที.คาดไว้ กองทุนรวมจะวิเคราะห์
อย่างละเอียดเพื.อหาสาเหตุ และจะดําเนิ นการร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อย่างใกล้ ชิดในการพัฒนา
แผนงานในการดําเนินการเพื.อปรับปรุ งผลการดําเนินงานของทรั พย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน ให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายหรื อที.คาดการณ์ไว้
นอกจากนัน กองทุนรวมจะร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิ จและ
พัฒนาความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า พร้ อมทังบริ หารจัดการให้ อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับที.ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะควบคุมและบริ หารต้ นทุนด้ านการตลาดและ
ความเสีย. งเกี.ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน
การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ ทางการตลาดเพือให้ ได้ รับผลตอบแทน
ในการสร้ างผลกํ าไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรั พย์ สิ นที. กองทุนรวมเข้ าลงทุนเพื. อให้ ได้
ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึงการประเมินและการใช้ กล
ยุทธ์การกําหนดอัตราค่าเช่าให้ อยูใ่ นระดับที.เหมาะสม
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษัทจัดการจะร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในการเพิ.มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินที.
กองทุนรวมเข้ าลงทุน พร้ อมทังควบคุมและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของการให้ บริ การ
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การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้ อย่ างต่ อเนือง
บริ ษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิด เพื.อเพิ.มศักยภาพของทรัพย์สินที.กองทุน
รวมเข้ าลงทุน ซึง. กลยุทธ์ในการเพิ.มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง
• การกํ าหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของทรั พย์ สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยปรั บเปลี.ยนกลยุทธ์ ทาง
การตลาด ระดับ การบริ ก าร และการกํ า หนดราคาให้ เ หมาะสมกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ใน
กลุม่ เป้าหมายที.กําหนด
• การดูแลรักษาพืนที.ของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน เช่น การปรับปรุ งพืนที.สาธารณะและพืนที.
ส่วนกลาง การปรับปรุงพืนที.เฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
• การปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของทรัพย์สินที.กองทุนรวมเข้ าลงทุน การบํารุ งรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ ได้
มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เพื.อสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า

7. ปั จจัยความสําเร็จของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท
7.1 ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังH แรกเป็ นอาคารสํานักงานทีมีคุณภาพ ตังH อยู่ในเขตศูนย์ กลาง
ธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร และมีการคมนาคมทีสะดวก
ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นอาคารสํานักงานที.มีความสวยงาม โดดเด่น และทันสมัยในด้ าน
สถาปั ตยกรรม รู ปแบบ และการตกแต่ง ซึ.งสามารถดึงดูดผู้เช่าได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกได้ รับการบริ หารที.เน้ นด้ านคุณภาพ โดยได้ รับการจัดให้ มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกัน
อัคคีภยั ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์บริ การที.มีจํานวนเพียงพอต่อการให้ บริ การ นอกจากนี ยังมีช่างซ่อมบํารุง เพื.อ
แก้ ไขปั ญหาที.เกิดขึนได้ ทนั ท่วงที เจ้ าหน้ าที.ดแู ลรักษาความสะอาด เพื.อคอยดูแลความเรี ยบร้ อยของทรัพย์สิน และ
ยังมีทีมงานที.คอยตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของอุปกรณ์ ต่างๆ เช่ น ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย อย่า ง
สมํ.าเสมอ และตามระยะเวลาที.กําหนดตามมาตรฐาน
ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกถือได้ ว่าเป็ นอาคารสํานักงานชันนําแห่งหนึ.งของกรุ งเทพมหานคร โดย
อาคารสํานักงานดังกล่าวตังอยู่ในเขตศูนย์ กลางทางธุรกิจ และมีการคมนาคมที.สะดวก อาทิ ระบบคมนาคม
สาธารณะ รถไฟฟ้ าของบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รถแท็กซี. และรถประจําทาง และอยู่ริม
ถนนพระรามที. 1 ซึง. เป็ นถนนสายหลักที.สาํ คัญของกรุงเทพมหานคร
7.2 ทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งH แรกจะได้ รับการบริ หารจัดการโดย CPN ซึงมีประสบการณ์
และชื อเสี ย งในด้ านการพั ฒ นา บริ ห าร และให้ เช่ าพื นH ที ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื อการพาณิ ช ย์
(Commercial Property)
ก่อนที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรกในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ อาคารสํานักงาน
ดังกล่าวได้ รับการพัฒนาและบริ หารงานโดยบริ ษัท เซ็นทรั ลเวิลด์ ซึ.งเป็ นบริ ษัทในเครื อของกลุ่ม CPN ทังนี
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หลังจากที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตัง CPN เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก โดยที. CPN เป็ น
ผู้ป ระกอบการด้ า นอสัง หาริ มทรั พ ย์ เ พื.อ การพาณิ ช ย์ (Commercial Property) ชันนํา ของประเทศไทยที. มี
ประสบการณ์ แ ละชื. อ เสีย ง ในด้ า นการพัฒ นา บริ ห ารและให้ เ ช่ า พื นที. ศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งานใน
กรุงเทพมหานคร และหลายๆ จังหวัด ในประเทศไทย โดยมีการดําเนินงานที.มีความต่อเนื.องมานานกว่า 30 ปี
ในการบริ หารจัดการทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก CPN จะดูแลในด้ านการให้ บริ การและให้ ความ
สะดวกแก่ผ้ เู ช่าพืนที.และผู้ใช้ บริ การในอาคารสํานักงาน การบํารุ งรักษาอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์
อํานวยความสะดวก การจัดหาผู้เช่าที.มีความเหมาะสม การจัดเก็บรายได้ ให้ แก่กองทุนรวม และระบบการบริ หาร
จัดการทางการเงินและการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึง. ปั จจัยเหล่านีจะส่งผลให้ กองทุนรวมได้ รับผลประโยชน์อนั เกิด
จากประสบการณ์ และชื.อเสียงในการดําเนินธุรกิจของ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของทรัพย์สินที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก นอกจากนี การที.กลุม่ บริ ษัท CPN ได้ บริ หารจัดการทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกมาอย่างต่อเนื.อง ตังแต่เริ. มเปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ. 2547 ทําให้ CPN มีความรู้ ความเข้ าใจใน
ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นอย่างดี รวมถึงมีความสัมพันธ์ ที.ดีกบั และได้ รับ
การยอมรับและความเชื.อถือจากผู้เช่ามาเป็ นระยะเวลานาน
7.3 มีผลการดําเนินงานทีดีอย่ างต่ อเนือง
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ มีอตั ราการเช่าพืนที.โดยเฉลีย. สูงกว่าร้ อยละ 90 ในปี พ.ศ. 2553,
พ.ศ. 2554 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2554 และในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2555 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ มีรายได้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 530, 605 และ 153
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยกําไรจากการดําเนินงาน (ก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสื.อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันอยูท่ ี. 346, 406 และ 112 ล้ านบาท ตามลําดับ
7.4 มีผ้ ูเช่ าทีมีความหลากหลายและมีความมันคง
เนื.องจากผู้เช่าพืนที.ของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีหลายประเภทธุรกิจ ประกอบด้ วยบริ ษัทไทยที.
มีชื.อเสียง บริ ษัทข้ ามชาติ และสถาบันการเงิน เช่น บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)บริ ษัท เซ็นทรัล
เทรดดิง จํากัดบริ ษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด และบริ ษัท ฟิ ลลิปมอร์ ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ฯลฯ ซึ.งส่วนใหญ่เป็ น
บริ ษัทที.มีฐานะการเงิ นที.มั.นคงและมีผลประกอบการที.ดีอย่างต่อเนื.อง โดยบริ ษัทเหล่านีได้ มีการเช่าพืนที.ของ
ทรัพย์ สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมาอย่างต่อเนื.อง ซึ.งปั จจัยเหล่านีจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของ
ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก รวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมเองด้ วย
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7.5 แนวโน้ มการเติบโตอย่ างต่ อเนืองของธุรกิจให้ เช่ าพืนH ทีอาคารสํานักงานในอนาคต
จากการวิเคราะห์ของ บริ ษัท บรู คเรี ยลเอสเตท จํากัด กรุ งเทพมหานครมีพืนที.อาคารสํานักงานให้ เช่าที.จะเพิ.มขึน
อย่างค่อนข้ างจํ ากัดในระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 (รวมทังสินประมาณ 265,200 ตารางเมตร โดยจะมาจาก
โครงการอาคารสํานักงานที.กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้ างในเขตพืนที.ของกรุ งเทพมหานครจํานวน 8
โครงการ) ในขณะที.ความต้ องการพืนที.อาคารสํานักงานให้ เช่าในเขตพืนที.กรุ งเทพมหานครนัน คาดว่าจะมีเพิ.มขึน
อย่า งต่อ เนื. อ งจากการขยายธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ต่า งๆ ซึ.งส่ง ผลให้ อัต ราค่า เช่ า พืนที. ของอาคารสํานัก งานในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ.มสูงขึน โดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรดเอ ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร
7.6 การประสานผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่ างฝ่ ายทีเกียวข้ อง
ในเบืองต้ น CPN ซึง. จะได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง
แรกมีความประสงค์ที.จะลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ ทงหมดของ
ั
กองทุนรวม โดยจะไม่จําหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใดๆ บนหน่วยลงทุนดังกล่าวทังหมดหรื อบางส่วน
ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที.ได้ มีการลงทุนในหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากกองทุนรวม ซึ.งจะ
ช่วยสร้ างความมัน. ใจในเรื. องผลประโยชน์ร่วมกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย และผู้ถือหน่วยลงทุนอื.นๆ นอกจากนี
CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก จะได้ รับค่าตอบแทนในการ
ทําหน้ าที.เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จากกองทุนรวมที.มีโครงสร้ างสัมพันธ์ กับผลการดําเนินงานของทรัพย์สินที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ซึ.งจะเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายามบริ หารทรัพย์สินที.กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ให้ ได้ ผลตอบแทนสูงสุด
7.7 ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังH แรกเป็ นส่ วนหนึงของโครงการเซ็นทรั ลเวิลด์ ทําให้ ทรั พย์ สิน
ดังกล่ าวได้ รับประโยชน์ จากการประสานประโยชน์ ร่วมกันระหว่ างทรั พย์ สินอืนของโครงการเซ็นทรั ล
เวิลด์
ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นส่วนหนึ.งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ.งเป็ นโครงการศูนย์การค้ า
โรงแรมและอาคารสํานักงาน ตังอยูบ่ ริ เวณสีแ. ยกราชประสงค์ ถนนราชดําริ ตัดกับถนนพระราม 1 โครงการเซ็นทรัล
เวิลด์ซงึ. เป็ นหนึง. ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการพาณิชย์ (Commercial Property) ที.ใหญ่และมีชื.อเสียงที.สดุ ใน
ประเทศไทยโครงการหนึ.ง ประกอบด้ วยทรั พย์ สินที.สําคัญ 3 ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลเวิลด์ อาคาร
สํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน. เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ การที.ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นส่วนหนึ.งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ซึ.งประกอบด้ วย
อสังหาริ มทรัพย์เพื.อการพาณิชย์ทงที
ั .เป็ นศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงสิ.งอํานวย
ความสะดวกที.ครบครันและทันสมัย และมีการคมนาคมขนส่งที.รวดเร็ วและสะดวกสบาย มีส่วนที.ช่วยดึงดูดให้ มี
ผู้สนใจเข้ ามาเช่าพืนที.ให้ เช่าของทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก อย่างสมํ.าเสมอ
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นอกจากนี การที.ทรั พย์ สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นส่วนหนึ.งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จะทําให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ รับผลดีจากการประสานประโยชน์ร่วมกันกับส่วนอื.นของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ เช่น การบริ หาร
ที.จอดรถ การกําหนดและประยุกต์ใช้ แผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

8. กองทุนรวมนีมH ีการประกันภัยอย่ างไร
กรมธรรม์ประกันภัยที.สําคัญเกี.ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนครัง
แรกซึ.ง TBF4 และ/หรื อ บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN ได้ เอาประกันภัยไว้ ประกอบด้ วยการ
ประกันภัยดังต่อไปนี
(ก)
การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risk Insurance) โดยบริ ษัท เทเวศ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพื.อประกันความเสี.ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน
3,977,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ. มตังแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที. 31 มีนาคม พ.ศ.
2556โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึง. เป็ นผู้เช่าช่วงและผู้เอาประกันภัยรายอื.นๆ ภายใต้ กรมธรรม์เป็ นผู้
ชําระค่าเบียประกันภัยซึง. มีผ้ เู อาประกันได้ แก่ สํานักงานทรัพย์สินฯ และ/หรื อ TBF4 และ/หรื อบริ ษัท
เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรื อ บริ ษัท เซ็นทรัลเรี ยลตี เซอร์ วิส จํากัด และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ CPNโดยมีผ้ รู ับ
ผลประโยชน์คือ สํานักงานทรัพย์สนิ ฯ ตามเงื.อนไขที.ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
(ข)
การประกันภัยความรั บผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)โดย
บริ ษั ท เทเวศประกั น ภัย จํ า กั ด (มหาชน)เป็ นผู้รั บ ประกั น ภัย หลัก ในวงเงิ น คุ้ม ครองจํ า นวน
50,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ. มตังแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที. 31 มีนาคม พ.ศ.
2556โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึง. เป็ นผู้เช่าช่วงเป็ นผู้ชําระค่าเบียประกันภัย ซึ.งมีผ้ เู อาประกันได้ แก่
บริ ษัทเซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ CPN
(ค)
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)โดยบริ ษัท เทเวศประกันภัย
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยหลักในวงเงินคุ้มครองธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 1,527,000,000
บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ. มตังแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ.งมีผ้ เู อา
ประกันได้ แก่ สํานักงานทรัพย์สินฯ และ/หรื อ TBF4 และ/หรื อบริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรื อ บริ ษัท
เซ็นทรัลเรี ยลตี เซอร์ วิส จํากัด และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ CPN โดยมีผ้ ูรับผลประโยชน์คือสํานักงาน
ทรัพย์สนิ ฯ ตามเงื.อนไขที.ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย และ
(ง)
การประกันภัยการก่ อการร้ าย (Terrorism Insurance)โดยบริ ษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด
(มหาชน)เป็ นผู้รับประกันภัยหลักในวงเงินจํากัดความรับผิดรวมทุกสาขาภายใต้ กรมธรรม์ไม่เกิน
5,000,000,000 บาทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองเริ. ม
ตังแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555ซึ.งมีผ้ เู อาประกันได้ แก่ CPN และ/หรื อ
บริ ษัทในกลุม่ CPN
ในปั จจุบนั กรณีที.ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกได้ รับความเสียหายไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน สํานักงาน
ทรัพย์สนิ ฯ จะเป็ นผู้ได้ รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยจากบริ ษัทประกันภัยตกลงที.จะนําค่าสินไหมทดแทน
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ดังกล่าวมามอบให้ แก่ TBF4 เพื.อเป็ นการช่วยค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม หรื อก่อสร้ างทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะ
ลงทุนครังแรกขึนใหม่ ซึ.งเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื.อนไขในสัญญาหลัก ส่วนบริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์จะผู้ได้ รับเงิน
ค่าชดเชยจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักระหว่างที.มีการซ่อมแซมหรื อการก่อสร้ างทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะ
ลงทุนครังแรกดังกล่าว
ทังนี ภายหลังจากที.กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก กองทุนรวมและ/หรื อผู้
เช่าช่วงรายอื.น และ/หรื อ TBF 4 จะเป็ นผู้เอาประกันร่ วมและร่ วมกันชําระค่าเบียประกันภัยความเสี.ยงภัยใน
ทรัพย์สินตามข้ อ (ก) ตามสัดส่วนการครอบครองพืนที.ที.เช่าช่วงและ/หรื อพืนที.ให้ เช่า โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์จากการประกันความเสีย. งภัยในทรัพย์สนิ ดังกล่าว ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินฯ ซึ.งในกรณีที.เกิดความ
เสียหายต่ออสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน สํานักงานทรัพย์สินฯ ก็จะนํา
ค่าสินไหมทดแทนที.ได้ รับจากการประกันภัยมามอบให้ แก่ TBF 4 เป็ นการช่วยค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม หรื อ
ก่อสร้ างทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกขึนใหม่ ซึ.งเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื.อนไขในสัญญาหลัก และ
TBF4 ก็ จะนําเงิ นค่าสินไหมทดแทนมามอบให้ แก่กองทุนรวมเพื.อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม หรื อก่อสร้ าง
ทรั พย์ สินที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกขึนใหม่ตามข้ อกําหนดและเงื. อนไขในสัญญาเช่าช่วงอาคารสํานักงาน
ระหว่างกองทุนรวมและ TBF 4
สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยตามข้ อ (ค) กองทุนรวมและ/หรื อผู้เช่าช่วงรายอื.น และ/หรื อ TBF 4 จะร่ วมกันชําระค่า
เบียประกันภัยตามอัตราส่วนรายได้ ที.ได้ รับ ส่วนการชําระค่าเบียประกันภัยตามข้ อ (ข) จะแบ่งตามสัดส่วนการ
ครอบครองพืนที.ที.เช่าช่วงและหรื อพืนที.ให้ เช่าของแต่ละราย และการชําระเบียประกันภัยตามข้ อ (ง) จะชําระโดย
แบ่งตามสัดส่วนทุนประกันของกรมธรรม์ความเสี.ยงภัยและกรมธรรม์การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที.กําหนดใน
กรมธรรม์การประกันภัยการก่อการร้ ายรวมกันในของแต่ละสาขาซึ.งเป็ นสถานที.ที.เอาประกันภัยตามที.กําหนดใน
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ทังนีในปั จจุบนั การประกันภัยทรัพย์สนิ สําหรับความเสีย. งทุกประเภทในวงเงิน 3,977,000,000 บาทน่าจะเพียงพอ
กับค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทรั พย์ สินที.เสียหายเนื.องจากมูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Value) ของ
ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก ซึ.งประเมินการโดย บริ ษัท บรู คเรี ยลเอสเตท จํากัด ณ วันที. 2 กรกฎาคม
2555 และ บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด ณ วันที. 9 กรกฎาคม 2555 อยู่ที. 3,870,000,000 บาท
และ 3,784,500,000 บาท ตามลําดับ ในขณะที.วงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็น่าจะเพียงพอในการชดเชย
ความเสียหายระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ซงึ. ไม่ควรจะใช้ เวลาเกินกว่า 3 ปี

9.ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุ น รวมจะเป็ นอย่ างไร ในกรณี ที เป็ นการเช่ าช่ วง
อสังหาริมทรั พย์ หรื อการเช่ าในอาคาร โรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิU
ตามโฉนดทีดินหรื อผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนั งสื อรั บรองการทําประโยชน์ และหากต่ อมาผู้ มี
กรรมสิทธิUตามโฉนดทีดินหรื อผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนั งสือรั บรองการทําประโยชน์ บอกเลิก
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สัญญาโดยมิได้ จัดให้ มีผ้ ูรับประกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนH จากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกล่ าว
ในการเข้ าทําสัญญาเพื.อเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาเช่า
ช่วงกับ TBF4 ซึ.งเป็ นคู่สญ
ั ญากับสํานักงานทรัพย์สินฯซึ.งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินโครงการอาคารสํานักงาน ภายใต้
สัญญาเช่าหลัก โดยในการเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงกับ TBF4 กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ TBF4 ทังนี ตาม
สัญญาเช่าหลักที.จดั ทําขึนระหว่างสํานักงานทรัพย์สินฯ และ TBF4 นัน CPN จะเป็ นผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.
และความรับผิดชอบของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลัก ในฐานะลูกหนีร่วมกับ TBF4 ทังนี จนกว่า TBF4 จะได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที.ตามสัญญาเช่าหลัก โดยครบถ้ วน โดยการคําประกันจะผูกพัน CPN อย่างสมบูรณ์
ทังนี ตามสัญญาเช่าหลักซึ.งจัดทําขึนระหว่างสํานักงานทรัพย์สินฯและ TBF4 ได้ มีการกําหนดเงื.อนไข/สาเหตุที.จะ
ทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ซึง. ก็จะส่งผลให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกด้ วยเช่นกัน) อยูห่ ลายเงื.อนไข/สาเหตุ โดย
เงื.อนไข/สาเหตุที.จะทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกยกเลิก (และทําให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย เช่นกัน)
เกี.ยวข้ องกับ CPN กล่าวคือสัญญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ในกรณีที.เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
• ได้ มีการยื.นคําขอต่อศาลเกี.ยวกับการขอฟื นฟูกิจการของ CPN ไม่วา่ โดยบุคคลใด หรื อ
• CPN ถูกศาลสัง. พิทกั ษ์ ทรัพย์ชวั. คราว หรื อพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อสัง. ให้ ล้มละลาย หรื อ
• CPN เลิกกิจการหรื อชําระบัญชีไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
ทังนี หาก CPN ในฐานะผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.ของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลักประสบปั ญหาทางการเงิน จน
เข้ าข่ายที.จะทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกยกเลิก กองทุนรวมในฐานะผู้เช่าช่วงทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง
แรกตามสัญญาเช่าช่วง ก็จะมีความเสี.ยงจากการที.สญ
ั ญาเช่าช่วงจะถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย และอาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมมีนโยบายลดความเสีย. งจากการเช่าช่วงโดยข้ อตกลงที.กําหนดไว้ ระหว่างกองทุนรวมและ
CPN ซึ.งมีนยั สําคัญดังที.เปิ ดเผยตามข้ อ(ก) (1) (1.1)“ความเสี.ยงจากการที.สญ
ั ญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ซึ.งทําให้
สัญญาเช่าช่วงอาจถูกยกเลิกไปด้ วย”ในหัวข้ อความเสี.ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมของหนังสือชีชวนส่วนสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญที.ผ้ ลู งทุนควรทราบฉบับนี
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10. รายชือหรื อลั กษณะของเจ้ าของ ผู้ ให้ เช่ า ผู้ โอนสิทธิการเช่ าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสั งหาริ มทรั พย์ ที
กองทุนรวมจะลงทุน และหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ทีจะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวน
และสัดส่ วนเท่ าใด
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั CPN และหรื อเจ้ าของกรรมสิทธิ_ในที.ดินที.เป็ นที.ตงของอาคารสํ
ั
านักงาน ดิ
ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกิ นหนึ.งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

11. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที.เพิ.มขึนจาก
การเพิ.มขึนของราคาเสนอซือ หรื อ เสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลัง จากที.มีการนําหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทังกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะมีสิทธิ ที.จะได้ รับการจัดสรรผลกํ าไรในรู ปของเงิ นปั นผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที.ระบุไว้ ใน
โครงการนีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที.ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ น
กรณีที.เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลพิ เศษเกิ นกว่าการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุนได้ ตามที. บริ ษัทจัดการมี
ความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1) ในกรณีที.กองทุนรวมมีกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิ ที.ไม่รวมกําไรที.ยงั ไม่เกิดขึนจากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนนั
(2) ในกรณีที.กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ.มขึนในรอบระยะเวลาบัญชีที.มีการจ่ายเงิน
ปั นผลนัน
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90
วันนับแต่วนั สินรอบระยะเวลาบัญชีที.มีการจ่ายเงินปั นผลนัน
โดยกรณีที.บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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เงือนไขเพิมเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที.จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ.ากว่าหรื อเท่ากับ
0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครังนันและให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสินปี บัญชี
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที.ระบุไว้ เว้ นแต่กรณี ที.คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํ านาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี.ยนแปลง
เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
และยังสามารถนําเงินดังกล่าวไปใช้ ในกิจการที.เกี.ยวกับการดําเนินงานของกองทุนได้ เช่น การซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนเพิ.มในสิทธิการเช่า แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกินกว่าอํานาจของคณะกรรมการลงทุนหรื อผู้จดั การกองทุนที.สามารถกระทํา
ได้ และกองทุนรวมต้ องมีระบบการบริ หารจัดการเงินประกันการเช่าให้ มีพร้ อมเมื.อผู้เช่าใช้ สิทธิเรี ยกคืนเงินประกันการ
เช่าดังกล่าว

12. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว. ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ.งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย
อัตราแลกเปลี.ยนเงินตรา ราคาเครื. องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื.น อาจมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนีภาวะตกตํ.าทางเศรษฐกิจโดยทัว. ไป ตลอดจนการลดลงของ
ความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ.ง
อาจส่งผลกระทบต่อราคาซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง. อาจมีราคาสูงหรื อตํ.ากว่าราคา
ที.ได้ เสนอขาย

13. การลงทุ น ในกองทุ น รวมนี กH ั บ กองทุ นรวมอื นที มิ ใ ช่ กองทุ นรวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี ค วามเสี ยง
แตกต่ างกันอย่ างไร
การที.กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ.ากว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที.กองทุนรวม
ประเภทอื.นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆอย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าช่วงที.มีการกระจายของประเภทผู้เช่าในหลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเสี.ยงได้
ในระดับหนึง.

14. บริ ษัทจัด การกองทุ นรวม ผู้ บ ริ หารของบริ ษัทจัด การกองทุ นรวม ผู้ จัดการกองทุนรวม ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ บริ ษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน ทีปรึ กษา ผู้ บริ หารอสั งหาริ มทรั พ ย์ หรื อกลุ่ ม บุ คคล
เดี ย วกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เจ้ าของ หรื อ ผู้ ให้ เช่ า ผู้ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร
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การลงทุนครังแรกของกองทุนรวมโดยการรับโอนสิทธิ การเช่าช่วงทรัพย์สินและกรรมสิทธิ_ ในทรัพย์สินที.บุคคลที.
เกี.ยวข้ องของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าหรื อเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ_อยู่ก่อนวันที.กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครังแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.

กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที.ดินและอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทัง
งานระบบสาธารณูปโภคที.เกี.ยวข้ องกับอาคารดังกล่าวจาก TBF4 ซึ.งเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิเรี ยกร้ องที.มี CPN เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมทังนี มูลค่าลงทุนรวมของทรัพย์สินที.
กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรกในส่วนที. 1 และส่วนที. 2 นันอยู่ที. 4,764,381,700 บาท ซึ.งสูงกว่าร้ อยละสิบ
ของมูลค่าตํ.าสุดที.ได้ จากการประเมิน แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าอาคารสํานักงาน ดิ
ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอขนาดใหญ่ที.มีความเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นจาก
อาคารสํานักงานเกรดเอทัว. ไป โดยมีทําเลตังอยู่ในใจกลางกรุ งเทพมหานครทําให้ ผ้ ูใช้ บริ การสามารถ
เดินทางไปมาได้ อย่างสะดวกสบาย รวมทังมีทางเข้ าออกหลายด้ านเชื.อมต่อกับถนนที.สําคัญหลายสาย
ภายในอาคารสํานักงานก็มีระบบสาธารณูปโภคและสิ.งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที.มีการออกแบบอย่าง
สวยงามและมีเทคโนโลยีที.ทนั สมัยพร้ อมทังประโยชน์ใช้ สอยสูง นอกจากนี อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศ
เศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ยังเป็ นส่วนหนึ.งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ซึ.งเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการ
พาณิชย์ (Commercial Property) ขนาดใหญ่ชนนํ
ั าแห่งหนึ.งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ.ง
ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า อาคารสํานักงาน โรงแรมและศูนย์ประชุม ดังนัน จึงส่งผลให้
ราคาที.กองทุนรวมจะลงทุนสูงกว่าราคาตํ.าสุดที.ได้ จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้ อยละสิบ
ทังนี ถึงแม้ ว่ากองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนครังแรกในส่วนที. 1 และส่วนที. 2
รวมกันมีมลู ค่าทังหมดไม่เกิน 4,764.4 ล้ านบาท ซึ.งสูงกว่าราคาตํ.าสุดของรายงานการประเมินค่าร้ อยละ
สิบสี. (14%) บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที.เหมาะสมซึง. สามารถยอมรับได้ เนื.องจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรื อ IRR) ตลอดระยะเวลาการลงทุนประมาณ 20 ปี ที.
กองทุนรวมจะได้ จากการลงทุนที.ราคาดังกล่าวอยูใ่ นอัตราประมาณ ร้ อยละ 9.4 (9.4%) ต่อปี (โดยคํานวณ
จากกระแสเงินสดสุทธิจากทรัพย์สินที.ประมาณการโดย บริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด ซึ.ง
เป็ นผู้ประเมินราคาที.ให้ ราคาประเมินตํ.าสุด) ซึ.งถึงแม้ ว่าจะเป็ นอัตราผลตอบแทนที.ตํ.ากว่า IRR ที.กองทุน
รวมอาจได้ รับในกรณีที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในมูลค่าเท่ากับราคาประเมินของผู้ประเมินรายดังกล่าว (ที.ใช้
อัตราคิดลดกระแสเงินสดสุทธิที.ร้อยละ 11 ซึ.งเทียบเท่ากับ IRR ที.ร้อยละ 11 เช่นกัน) กองทุนรวมนียังคง
เป็ นทางเลือกหนึง. ของการลงทุนที.ให้ ผลตอบแทนน่าพอใจแก่นกั ลงทุนเมื.อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี.ยงของตราสารหนีรัฐบาลและตราสารหนีภาคเอกชนที.มีความน่าเชื.อในระดับที.สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) ดังที.แสดงในตารางข้ างล่าง
ตารางแสดงอัตราผลตอบแทน ณ วันที 22 สิงหาคม 2555
ประเภท
อายุ 10 ปี
อายุ 15 ปี อายุ 20 ปี
ตราสารหนีรัฐบาล

3.47%

3.63%

3.80%

ตราสารหนีภาคเอกชน (ความน่าเชื.อถือระดับ A+)

4.34%

4.64%

4.96%
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ประเภท

อายุ 10 ปี

อายุ 15 ปี

อายุ 20 ปี

ตราสารหนีภาคเอกชน (ความน่าเชื.อถือระดับ BBB+)

5.33%

5.75%

6.15%

ทีมา: สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
2.

3.

4.

5.

กองทุนรวมจะลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ_ ในเฟอร์ นิเจอร์ เครื. องมือและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
รวมทังอุปกรณ์ อื. น ใดที. ใ ช้ เ พื.อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการประดับ ตกแต่ง หรื อ อํ านวยความสะดวกในอาคาร
สํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ จาก บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ.งเป็ นบริ ษัทที.มี CPN ถือหุ้นอยู่ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 99 ของหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัททังทางตรงและทางอ้ อม
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ภายหลังจากที.กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินตามที.กําหนดไว้ ในโครงการแล้ ว
กองทุนรวมจะแต่งตังให้ CPN เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมโดยทางกองทุนรวมมีการ
กําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที.จะช่วยสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
พยายามเพิ.มรายได้ ลดค่าใช้ จ่าย และดูแลสภาพของทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนซึ.งจะเป็ นผลดีกบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ปั จจุบนั CPN และบริ ษัทในเครื อเป็ นผู้เช่าพืนที.ในอาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรั ลเวิลด์
ประมาณร้ อยละ 16 ของพืนที.ให้ เช่าทังหมด อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที. CPN และบริ ษัทใน
เครื อเช่าพืนที.นนอยู
ั ่ในอัตราที.ใกล้ เคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าพืนที.รายใหญ่ในอาคาร
สํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ในการที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกส่วนที. 2 (ดังมีรายละเอียดในส่วนที. 5.3(2)) กองทุนรวมจะใช้
แหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ.งเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 90
ของบริ ษัทจัดการ อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการกู้เงินดังกล่าวเป็ นธุรกรรมที.มีลกั ษณะเฉพาะที.เอือให้ ประโยชน์แก่
กองทุนรวม เช่น เป็ นการกู้ยืมที.ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) ทังนี อัตราดอกเบีย ข้ อกําหนด และ
เงื. อนไขภายใต้ สญ
ั ญาก็ จะมีการกํ าหนดเป็ นการเฉพาะเจาะจงโดยเป็ นไปตามลักษณะเฉพาะตัวของ
กองทุนรวม ซึ.งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) รับทราบและมีความเข้ าใจในเงื.อนไขดังกล่าวเป็ น
อย่างดี ทังนี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ก่อนการกู้ยืมเงินดังกล่าว

15. กองทุนรวมนีกH าํ หนดนโยบายการกู้ยืมเงินไว้ อย่ างไร
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทงนี
ั ไม่วา่ จะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่
ก็ตามและต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1.

เป็ นการกู้ยืมเงินเพื.อดําเนินการดังต่อไปนี
(ก)
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าให้ อยู่ใน
สภาพดีและมีความพร้ อมที.จะใช้ หาผลประโยชน์
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(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ.มเติมบนที.ดินที.มีอยูแ่ ล้ วซึง. เป็ นของกองทุนรวม หรื อที. ก องทุ น รวมมี
สิทธิการเช่า เพื.อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ กองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ.มเติม

2.

เป็ นการกู้ยืมเงิ นโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี ในกรณี ที.เป็ นการกู้ยืมเงิ นเพื.อ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมมีสิทธิ การเช่าตาม (1)(ก) หรื อเพื.อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ.มเติมบน
ที.ดินที.มีอยู่แล้ วที.กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที.
เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ

3.

จํานวนเงินที.ก้ ูยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมและในกรณีที.ต่อมาภายหลัง
จํานวนเงินที.ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ.มเติม บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ.มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืม
เงินจะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม

ทังนี ในการลงทุนครังแรกบริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดให้ มีการกู้ยืมเงินเพื.อใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.
กองทุนรวมประสงค์ จะลงทุนครังแรกส่วนที. 2 ซึ.งรายละเอียดและเงื.อนไขของการกู้ยืมเงิ นจะเป็ นไปตามที.ได้
เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญที.ผ้ ลู งทุนควรทราบฉบับนีฉบับนี ในส่วนที.เกี.ยวข้ องกับนโยบายการ
ลงทุน
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ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องวิธีการลงทุนในหน่ วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และ
บุคคลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
1

วิธีการขอรั บหนั งสือชีชH วน ใบจองซือH หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
1.1

วิธีการขอรับหนังสือชีชH วน ใบจองซือH หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซือทัว. ไป
ผู้จองซือทัว. ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชีชวนการเสนอ
ขายหน่ว ยลงทุน และชุด เอกสารจองซื อหน่ว ยลงทุน ได้ ที. บ ริ ษัท จัด การ ผู้รั บประกันการจัด
จํ า หน่า ยหน่ ว ยลงทุน ผู้ร่ ว มร่ ว มรั บ ประกัน การจัด จํ า หน่า ยหน่ ว ยลงทุน ผู้จัด จํ า หน่า ยและ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที. 3 กันยายน 2555 ภายในวันและเวลาทําการของ
บริ ษั ท จัด การ ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน ผู้ร่ ว ม
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.00 น. ของวันที. 10 กันยายน 2555
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ
ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สําคัญ หนังสือชีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน ได้ ที.บริ ษัทจัดการ
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที.
3 กันยายน2555ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่ายและร่ วมรับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที. 10 กันยายน 2555

1.2

วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือทัว. ไป ซึง. รวมถึงผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ ที.ประสงค์จะจองซือ
หน่วย ลงทุนแบบผู้จองซือทัว. ไป
ตังแต่วนั ที. 4 กันยายน 2555ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที. 10 กันยายน 2555
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
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ตังแต่วนั ที. 4 กันยายน 2555ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที. 10 กันยายน 2555

2

วิธีการจองซือH หน่ วยลงทุน
2.1

การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือH หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือทัว. ไป
ผู้จองซือทัว. ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซือหน่วยลงทุนที.ราคา 10.3 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ทุกราย
จะต้ องชําระค่าจองซือหน่วยลงทุนที.ราคา 10.3 บาทต่อหน่วย

2.2

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั งH แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซือH ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี H
(1) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว. ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(2) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี
(ก)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข)
และ (ค) ตามรายละเอียดด้ านล่าง

(ข)

ในกรณีที.ผ้ จู องซือพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก)
แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว. ไปและผู้
จองซือประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและ
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จัดสรรหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทั.วไปและผู้จองซือประเภท
กองทุน และ
(ค)

ในกรณีที.เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุน
รวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ
ทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว. ไป ผู้จองซือประเภท
กองทุน และผู้จองซือพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)

(4) ในกรณี ที.ผ้ ูจองซือทั.วไปและผู้จองซือประเภทกองทุนจองซือหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที.
กําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที.เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ตามลําดับ
(ก)

ผู้จองซือพิเศษ

(ข)

เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ที.ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทังเจ้ าของที.ดินที.กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพืนดิน
หรื อเจ้ าของทรัพย์สนิ ที.เกี.ยวกับสิทธิดงั กล่าว

(ค)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

ในกรณีที.กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ.ง (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง. (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิธีการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี
สําหรับผู้จองซือทัว. ไป
(1) ผู้จองซือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือหน่วยลงทุนได้ ที.บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน ได้ ตามวัน เวลา ที.ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 “วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่วยลงทุน”
โดยจะต้ องจองซือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ.า 4,000หน่วย และเพิ.มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู
ของ 1,000หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที.จะจองซือ ทังนีหากผู้จองซือทําการจองซือ
มากกว่า 1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ_ นํ ามารวมและทําการจัดสรรให้ เพี ยงรายการเดียว
รวมถึงไม่สามารถใช้ ชื.อร่วมในการจองซือหน่วยลงทุนได้
(2) ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มตามจํานวนที.จองซือในวันจองซือ
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยจะต้ องชํ าระที.ราคา 10.3
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บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนีกับบริ ษัทจัดการไม่ได้ พร้ อมทังกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
(3) ผู้จองซือหน่วยลงทุนที.มีถิ.นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื. องของข้ อกําหนด
กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ ที.เกี.ยวเนื.องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ให้ ผ้ จู องซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซือหน่วย
ลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ร่วมรับประกันการจัดการการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซือที.ผ้ ูจองซือประเภทกองทุนหรื อผู้จองซือพิเศษ หรื อ
เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื.อเพื.อแสดงความประสงค์ที.จะจองซือหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนเพื.อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซือ โดยผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า
ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าวจะต้ องชําระเงินค่าจองซือที.ราคา 10.3 บาทต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที.ผ้ ู
รั บประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนและผู้ร่ วมรั บประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มี
กําหนดการต่อไป หากผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ
การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว จองซือมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธินํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียง
รายการเดียว
ในกรณีผ้ จู องซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้
สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื.น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที.กําหนดในข้ อ 8
ในการจองซือผู้จองซือจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน เพื.อให้ บริ ษัทจัดการ
ดําเนินการกับหน่วยลงทุนที.ได้ รับการจัดสรรจากการจองซือหน่วยลงทุนตามวิธีการที.กําหนดไว้ วิธีใด
วิธีหนึง. ดังนี
(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยระบุชื.อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที.ระบุ
ในข้ อ 8
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(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที.บริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ที.ผ้ จู องซือมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์ ซึ.งจะ
นําหน่วยลงทุนที.ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื.อเข้ าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือนัน
อยางไรก็ ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที.จะปฏิเสธการจองซือหนวยลงทุนตามชุดเอกสารจองซือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที.บริ ษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซือหน่วยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบ
ในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อตอผูถือหนวยลงทุน หรื อตอชื.อเสียงหรื อตอความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
3

การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือH หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
สําหรับผู้จองซือทัว. ไป
(1)

ผู้จองซือหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนที.จองซือในวันที.จองซือ โดยชําระเป็ น
เงินสด เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง. หักบัญชีธนาคาร (รับ
เฉพาะเงินโอนหรื อคําสัง. หักบัญชีจากบัญชีที.เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย)หรื อ
วิธีอื.นใดที.บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนได้ ที.บริ ษัทจัดการ ผู้รับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนีผู้จองซือจะต้ องลงวันที.ที.จองซือและขีดคร่ อมเฉพาะสัง. จ่าย
บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ตามที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้
เพื.อการนี โดยระบุชื.อ ที.อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือลงบนด้ านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรื อ
แคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื.อความสะดวกในการติดต่อและเพื.อผลประโยชน์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน
กรณีที.จองซือด้ วยวิธีอื.นที.มิใช่เงินสด ผู้จองซือจะต้ องลงวันที.ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครังแรกจะสินสุดลง (ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที.10 กันยายน 2555)
ทังนีรายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที.บริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วม
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
รายกํ าหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ างขอให้ ผ้ ูจองซือทั.วไปปฏิบตั ิตามเงื.อนไขที.บริ ษัทจัดการ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขายแต่ละรายจะกําหนด

(2)

หลังจากที.บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ รับชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน
จะออกสําเนาใบจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือไว้ เป็ นหลักฐาน
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(3)

ในกรณีที.ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คซึ.งไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที.จองซือไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตามบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซือหน่วย
ลงทุนทําการจองซือหน่วยลงทุนในวันทําการที.สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที.วนั ทําการที.สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั นวันและ/หรื อเวลาที.ลว่ งเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ วบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซือรายนัน
ในกรณีที.เช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซือบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที.จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน

(4)

ผู้จองซือหน่วยลงทุนที.ได้ ทําการจองซือหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ วจะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนและ /หรื อขอคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ

(5)

บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรั บประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะนําเงินที.ได้ รับจากการจองซือหน่วย
ลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที.ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการ
จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื.อการชําระเงิน
ค่าจองซือหน่วยลงทุน

สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้ องจองซือหน่วย
ลงทุนผ่านผู้รับ ประกัน การจัด จํ า หน่า ยหน่วยลงทุน ผู้ร่ วมรั บประกันการจัด จํ าหน่า ยหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและชําระค่าจองซือตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที.กําหนด
หรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซือประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้ องจองซือหน่วยลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
และชํ าระค่าจองซือตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที.กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
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4

เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
4.1

ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิก
การจัดตังและจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที.จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สาํ นักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง. ภายใน
7 วันนับแต่วนั ที.ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวมนัน
สินสุดลงในวันที.แจ้ งให้ สาํ นักงานทราบ

4.2

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที.จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรื อบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึง. ดังต่อไปนี
(1) กรณีที.บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที.ได้ รับยกเว้ นตามที.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) กรณีที.เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า และผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(3) กรณีที.ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.มีการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที.สาํ นักงานประกาศกําหนด
(4) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที.บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน
(5) กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(6) ในกรณีที.มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุน มีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินที.กองทุนรวมระดมทุนได้ หรื อมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามที.คาดหมายเช่น การเจรจาใน
การซืออสังหาริ มทรัพย์บางรายการที.กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจ
เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จน
เป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน หรื อ ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที.จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตัง
กองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการระงับการจองซือบางส่วน หรื อทังหมด และ/
หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด แล้ วแต่กรณี
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(7) บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที.จะปฏิเสธการจองซือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที.บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที.บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรื อกรณีที.การจองซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม
หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี เพื.อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื.อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
5

การคืนเงินค่ าจองซือH หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนที.จองซือผ่านตนเอง และจะดําเนินการ
ให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจํ าหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณี คืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุน
แต่ละราย โดยค่าใช้ จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ ามี) เป็ นของผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายนัน ภายใต้ เงื.อนไขที.
กําหนดดังต่อไปนี
5.1

กรณีที.ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมด
หรื อบางส่วน โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อค่าเสียหายใดใด

5.2

กรณีที.บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึง. ดังต่อไปนี
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 7.1 (3) (ข) และ (ค)
(2) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซือได้ ไม่ถึง 250 ราย
(3) จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท
(4) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที.กําหนดในข้ อ 7
(5) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที.กําหนดในข้ อ 7
(6) มูลค่าหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ ไม่เพียงพอที.จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตามที.ระบุไว้ ในโครงการ

5.3

กรณีที.คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสัง. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อมี
คําสัง. ให้ เพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวม และ/หรื อกรณีอื.นใดอันมีเหตุจําเป็ นทํา
ให้ ต้องยุติโครงการ
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5.4

กรณี ที.บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจัดการกองทุนรวม และได้ ยุติการขายหน่วย
ลงทุนก่ อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที.ยตุ ิการขาย
หน่วยลงทุนนัน ทังนี การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวมนันสินสุดลงในวันที.แจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต

บริ ษั ท จัด การจะส่ง เงิ น ค่ า จองซื อหน่ว ยลงทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อที. จ องซื อหน่ว ยลงทุน ผ่ า นตนเองและจะ
ดําเนินการให้ ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณีสง่ เงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู อง
ซือหน่วยลงทุนที.จองซือผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง. จ่ายในนามผู้จองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนประเภทผู้จองซือทัว. ไปภายใน 14
วันนับแต่วนั สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกหรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที.การอนุมตั ิให้
จัดตังและจัดการกองทุนรวมสินสุดลงตามข้ อ 5.3และข้ อ 5.4ทังนีหากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 5.1
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะนําดอกเบียและหรื อผลประโยชน์ใดๆที.เกิดขึนจากเงินที.ได้ รับจากการจองซือ
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั
จํ าหน่า ย หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใดไม่สามารถคื นเงิ นค่าจองซื อภายในกํ าหนดเวลา
ดังกล่าวได้ อนั เนื.องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วม
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเอง
บริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัด
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณีจะชําระดอกเบียร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที.ครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที.ชําระเงินค่าจองซือ
6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที.จองซือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการผู้จองซือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่างๆในชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียลโก
รท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ บริ ษัทจัดการจนครบถ้ วน
ในกรณีที.จองซือหน่วยลงทุนกับผู้และรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมและร่วมรับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนผู้จองซือหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ อง
กรอกรายละเอี ย ดและข้ อ ความต่ า งๆในชุ ด เอกสารจองซื อหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ ผ้ แู ละรับประกันการ
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จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ร่วมร่วมรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนีเว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้
เป็ นกรณี ๆ ไปโดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื.นๆเพิ.ม เติมตามที.
เห็นสมควร
6.1

กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง /ใบต่าง
ด้ าว (กรณีบคุ คลที.ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที.เอกสารแสดงตนข้ างต้ น
ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรื อที.อยูข่ องผู้จองซือ)
(2) เฉพาะกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชี
ร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)

6.2

กรณีคณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุคคล
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุดเอกสาร
จองซือหน่วยลงทุน ในกรณีที.ประสงค์จะจองซือแยกต่างหากจากการจองซือในชื.อของบุคคล
ธรรมดา)
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา(กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
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(5) เฉพาะกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กบั
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชี
ร่วม
หมายเหตุ

6.3

(ก)

ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บ รองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและ
ธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)

(ข)

กองทุนส่วนบุคคลที.จองซือโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ได้ ระบุเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที.ใช้ หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนเดียวกัน และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซือในใบจองซือทุกใบ
เป็ น 1 รายการเพื.อใช้ ในการจัดสรร

กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท
อายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที.ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์สทิ ธิการเช่า CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นีได้
(3) สําเนาบัญชีรายชื.อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน
(4) หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ)ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4 ตาม
จํานวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ.งในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จดั การ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน
(6) เฉพาะกรณีที.ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วย
ลงทุนส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ กระแสรายวัน หรื อ สํ า เนารายการเดิ น บั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
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(Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที.ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ ู
จองซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
(7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้
กระดาษ reused)
6.4

กรณีนิติบุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังH ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึ.งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที.นิติบุคคลนัน
ตังอยู่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าที.ของนิติบุคคลนันก็ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าว
ต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี.ยวกับชื.อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื.อ
ผูกพันนิติบคุ คล และเงื.อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื.อ ที.ตงสํ
ั านักงานใหญ่
(2) หนังสือมอบอํานาจที.นิติบคุ คลต่างประเทศนัน มอบอํานาจให้ custodian หรื อสําเนา
(3) หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
(4) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตาม
จํ านวนผู้มีอํานาจลงนามและโดยหนึ.งในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จัดการ ) และของผู้รับมอบ
อํานาจกระทําการแทน
(5) เฉพาะกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินปั นผล เงินลดทุน หรื อเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
ส่วนที.ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที.ได้ เปิ ดไว้
กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยที.ระบุเลขที.บญ
ั ชี และชื.อบัญชีผ้ ูจองซือโดยจะต้ องไม่เป็ น
บัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1)-(5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ
reused) โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื.อโดยเจ้ าหน้ าที. Notary Public และ
รับรองโดยกงสุลของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
- กรณีเป็ นเอกสารที.มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท
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- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที.จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที.
ได้ ระบุไว้ ในโครงการนี และ/หรื อตามประกาศ คําสัง. ระเบียบต่างๆ ที.คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที.ได้ มีอยู่ในปั จจุบนั และที.จะได้ แก้ ไข
เพิ.มเติมในภายหน้ า
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ.มเติมหรื อ
ทดแทน ซึ.งเป็ นข้ อปฏิ บัติตามกฎหมายกํ าหนด หรื อระเบี ยบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมรับประกันการจําหน่ายและ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนีเพื.อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
7.

การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครังแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื.อนไขที.
ระบุไว้ ในข้ อนี ทังนี ในกรณี ที.สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง. การ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที.จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันนอกจากนันใน
กรณีที.บริ ษัทจัดการเห็นว่าการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั งนีอาจมีปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํ ากัดในการ
ดําเนินการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย. นแปลงรายละเอียดการจองซือและการจัดสรรหน่วยลงทุน
ตามที. ร ะบุไ ว้ ใ นโครงการตามความเหมาะสม ทังนี เพื. อ ให้ ก ารเสนอขายหน่ว ยลงทุน ในครั งนี ประสบ
ความสําเร็ จสูงสุด
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื.อนไขที.ระบุไว้ ในข้ อนีบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือที.จองซือ
และได้ ชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที.จองซือแล้ วในกรณีที.จํานวนเงินค่าจองซือที.ระบุใน
ใบจองซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที.บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจํานวนเงินค่าจองซือที.ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
7.1

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน

บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื.อนไขดังต่อไปนี
(1)
(2)
(3)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษหรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อ
ผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี
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(4)

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)
ข้ างล่างนี
(ข) ในกรณีที.ผ้ จู องซือพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว. ไปและผู้จองซือ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที.เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนและ
(ค) ในกรณีที.เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว. ไปและผู้จองซือ
ประเภทกองทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วย
ลงทุนที.เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว. ไปผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
ในกรณี ที.ผ้ ูจองซือทั.วไปและผู้จ องซือประเภทกองทุนจองซือหน่วยลงทุน ไม่ครบตามอัตราที.
กําหนดใน (1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที.เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนีตามลําดับ
(ก) ผู้จองซือพิเศษ
(ข) เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิ การเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุน
รวมทังเจ้ าของที.ดินที.กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพืนดินหรื อเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที.เกี.ยวกับสิทธิดงั กล่าว
(ค) ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย
ในกรณีที.กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ.ง (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง. (4)(ก) และ (ข) ด้ วย

บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที.
กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ทังนี ผู้ จ องซื อH พิ เ ศษหมายความว่า บุค คลตามที. ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ใ นประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที.สน. 25/2552 เรื. องหลักเกณฑ์ เงื. อนไขและวิธีการจัดตังกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์
ผู้จองซือH ประเภทกองทุนหมายความว่าผู้จองซือพิเศษทีเ. ป็ นบุคคลใดบุคคลหนึง. ดังต่อไปนี
(ก)
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ข)
กองทุนสํารองเลียงชีพ
(ค)
กองทุนประกันสังคม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท

หน้ า 44

(ง)

กองทุนรวมที.จดั ตังขึนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซงึ. เป็ นกองทุนรวมที.
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว. ไป

ทังนี ผู้จองซือH พิเศษและผู้จองซือH ประเภทกองทุนหมายถึงเฉพาะกรณี ที.บุคคลดังกล่าวได้ จองซือ
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ
เท่านันหากทําการจองซือหน่วยลงทุนในช่วงเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือทัว. ไปให้ ถือ
เป็ น “ผู้จองซือทัว. ไป”
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซือทัว. ไป และผู้จองซือประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว. ไปบริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื.อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี.ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลายในกรณีที.มีบคุ คลใดจองซือหน่วยลงทุนในส่วนที.เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซือทัว. ไปเพื.อ
นําไปขายต่อหรื อเป็ นการซือขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื.อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง. และข้ อ7.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้ นแต่เป็ นกรณีที.ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ
7.2(2)(ข) และ (ค) ทังนีภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื.อนไขดังต่อไปนี
การจัดสรรรอบแรก
(ก)

ในกรณีที.จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ ูจองซือทัว. ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว. ไปทุก
รายตามจํานวนที.จองซือ

(ข)

ในกรณีที.จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25
ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํานวนผู้จองซือทัว. ไปมีจํานวนมากเป็ นผล
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว. ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที.จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไป
โดยในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซือขันตํ.า
ของผู้จองซือ โดยใช้ จํานวนค่าจองซือขันตํ.าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือ
ทัว. ไปทุกราย และในรอบต่อๆไปจะจัดสรรหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไป
ข้ างต้ นที.ยังไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที.จองซือ โดยจะใช้ ค่าตํ.าสุดของมูลค่าจองซือ
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คงเหลือที.ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบที.แล้ ว เป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป
โดยจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื. อยๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนหน่วยลงทุน
ที.เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
ให้ แ ก่ ผ้ ูจองซื อทั.วไปทุก ราย บริ ษั ท จัด การจะพิ จารณาจัดสรรปรากฏโดยวิ ธี สุ่ม รายชื. อ โดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ ตามที.บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
โดยหากผู้จองซือทําการจองซือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะนํามารวมและ
ทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน
ทังนี
1.
ในกรณีที.จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไป
และผู้จองซือประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที.จองซือ
2.
ในกรณีที.จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่
จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ ูจองซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไป
ทุกรายตามจํานวนที.จองซือและสงวนสิทธิ_ที.จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือประเภทกองทุนตาม
สัดส่วนของจํานวนที.จองซือซึ.งเมื.อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที.จองซือและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือ
ทัว. ไปจะมีจํานวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
3.
ในกรณีที.จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํานวนผู้จองซือทัว. ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว. ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซือประเภทกองทุนตาม
สัดส่วนจํานวนที.จองซือเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดโดย
จะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปตามหลักเกณฑ์และเงื.อนไขของข้ อ (ข)
4.
ในกรณีที.จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25และ
จํานวนหน่วยลงทุนที.ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํานวนผู้จองซือทัว. ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจองซือของผู้
จองซือประเภทกองทุนซึ.งจองซือไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปพร้ อมกันทังนี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปตามหลักเกณฑ์และเงื.อนไขของข้ อ
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(ข) ดังกล่าวข้ างต้ นโดยจํานวนหน่วยลงทุนที.จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน
ในสองกรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านีจะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที.มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ
และ/หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนจะลงทุนหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตามข้ อ 7.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการมีดลุ พินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที.เหลือให้ แก่ผ้ จู องซือทัว. ไปจน
ครบจํานวนก่อนจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือประเภทกองทุน(ถ้ ามี) หรื อจัดสรรตามวิธีการอื.นใดที.บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร
ในกรณีที.บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื.อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื.อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิที.จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิ ดขึนหลังจากที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านันโดยบริ ษัทจัดการและ /หรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)ให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที.
ผู้ถือหน่วยได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อดําเนินการอื.นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที.ระบุในคําขอ
เปิ ดบัญชีและ/หรื อใบจองซือแล้ วแต่กรณี หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี.ยนแปลง เพิ.มเติม แก้ ไข
รูปแบบ ระยะเวลาและ/หรื อเนือหา ของเอกสารการรับรองสิทธิตามที.บริ ษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้
ผู้จองซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
7.2

ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน

ข้ อจํ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใด จะเป็ นไปตามที. สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทังนี ในกรณี ที.สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื.นใดที.มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลีย. นแปลง เพิ.มเติม ประกาศ กําหนด สัง.
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื.นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที.จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซือทัว. ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี
1.1 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
1.1.1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง. ดังต่อไปนี
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(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียง
ชีพ หรื อกองทุนรวมเพื.อผู้ลงทุนทัว. ไป
(ข) นิติบคุ คลที.จดั ตังขึนตามกฎหมายไทยซึ.งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลนิธิ
หรื อวัด เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื.นใดที.ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื.อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึง. รับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที.รับไว้ ในส่วนที.เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที.นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึก
ข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

1.2 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกัน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1.3 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที.มีการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี
(ก)

มีการลงทุนเพื.อให้ ได้ มาซึง. สิทธิในที.ดินตามประมวลกฎหมายที.ดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพื.อให้ ได้ มาซึ.งกรรมสิทธิ_ในอาคารชุด ทังนี เมื.อคํานวณพืนที.ห้องชุดที.
กองทุน รวมจะลงทุน รวมกับ พืนที.ห้ องชุดที. ถือ กรรมสิทธิ_ โดยผู้ลงทุนต่างด้ า วใน
อาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพืนที.ห้องชุดทังหมด
ในอาคารชุดนัน
ในการนี บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื.อทําหน้ าที.ควบคุมการ
ถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ.ง ภายหลังจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.กําหนดข้ างต้ น
ทังนี ขันตอนการโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะมีขนตอนมากกว่
ั
าผู้ลงทุน
ไทย ซึง. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที.เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย
รวมทังดําเนินการให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที.จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวม
มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที.เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที.กําหนดด้ วย

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท

หน้ า 48

นอกจากนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื. อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ กับผู้ลงทุนต่างด้ าวเกิ น ร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดให้ แก่นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยเพื. อให้ นายหน้ าค้ า หลัก ทรั พ ย์
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื. องดังกล่าว
(2)

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า
หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที.กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่บคุ คลดังกล่าว ตามที.ได้ มีการระบุชื.อหรื อลักษณะของผู้ที.
จะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชีชวนส่วน
สรุปข้ อมูลสําคัญเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)
(ข) ในกรณีที.ผ้ จู องซือพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว. ไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที.เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภท
กองทุน
(ค) ในกรณีที.เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ ที.กองทุนรวมจะ
ลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภท
กองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซือทัว. ไปที.เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว. ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้
จองซือพิเศษตาม (ข)
ในกรณีที.อสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพืนดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ.งมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที.ดินหรื อทรัพย์สินที.
เกี.ยวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย

8. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
8.1

รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที.ผ้ จู องซือได้ ระบุในเอกสารการจองซือว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง. ดังต่อไปนี
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8.2

1.

ใบหน่วยลงทุน

2.

ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

3.

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

4.

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

เงื.อนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื.อผู้จองซือหน่วยลงทุนที.ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที.ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ให้ ถือเป็ นหลักฐานที.ถกู ต้ องเกี.ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดง
สิทธิ ในหน่วยลงทุนที.มีรายการตามที.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ ูจองซือที.แสดงความจํานง
ขอรับใบหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที.มีการเพิ.มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิทธิ ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนที.มีรายการตามหลักเกณฑ์ที.คณะกรรมการก.ล.ต.
ประกาศกํ าหนด ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที.แสดงความจํ านงขอรั บใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วันจด
ทะเบียนเพิ.มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที.มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที.ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที.กําหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลี.ยนแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื.อเป็ นหลักฐานการยืนยัน
การถือหน่วย การทํารายการซือหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วย
ลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย. นแก้ ไข หรื อเพิ.มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื.อนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ ขอบเขตตามที.คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณี ที. นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บันทึกชื. อผู้จองซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว นาย
ทะเบียนอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ.งให้ กบั ผู้จองซือหน่วยลงทุนเพื.อ
เป็ นหลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการ
โอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซือขายหลักทรั พย์ ของผู้จองซือหน่วยลงทุน ซึ.งเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าซือขาย
หลักทรัพย์เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที.ผ้ จู องซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วยลงทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ และเงื.อนไข
ที.บริ ษัทจัดการกําหนด
และในกรณีที.ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชี
ซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน เพื.อการซือขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซือผ่านนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที.ได้ รับการแต่งตังจากบริ ษัทจัดการเพื.อผู้จองซือนันที.มีอยู่กับ
บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที.ผ้ จู องซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วย
ลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและไม่ถือ
ว่าเป็ นการดําเนินการที.ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
9. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์
เชี ย ล โกรท ได้ โดยบริ ษั ทจัดการจะประกาศในหนังสือพิ มพ์ ทุก วัน ทํา การแรกของเดื อน หรื อติ ดตามได้ จาก
Website ของบริ ษัทจัดการ: www.scbam.com
10. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนได้ โดยติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.02949-1500หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริ ษัทจัดการจะยื.นคําขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทังนี ผู้ลงทุนสามารถซือ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
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12. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื.อ

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

เลขที. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์

:

0-2470-3201

โทรสาร

:

0-2470-1996-7

13.บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื.อ

:

บริษัท บรูคเรียลเอสเตท จํากัด

ที.อยู่

:

ชัน 20 เลขที. 2005-6 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ เลขที. 62 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

:

0-2652-6300

โทรสาร

:

0-2652-6399

ชื.อ

:

บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จาํ กัด

ที.อยู่

:

121/47-48 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ชั น 11 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

:

0-2641-2128

โทรสาร

:

0-2641-2134

14.ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาคารสํานักงานดิออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ชื.อ

:

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

999/9 อาคารสํานักงานดิออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31
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ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์

:

0-2667-5555

โทรสาร

:

0-2264-5593

15.ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ทีปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื.อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 20-21, 24
เลขที. 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

:

0-2658-6300

โทรสาร

:

0-2658-6862

ผู้ร่วมรับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ชื.อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

1.สํานักงานใหญ่ เลขที. 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
2.และสาขาต่างๆ ทัว. ประเทศ
3.หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ชัน 9 โซน B สํานักงานใหญ่ เลขที.
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2544-6679

โทรสาร

:

0-2544-2185

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู้จัดจําหน่ายและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนซึ.งเป็ นนิติบุคคลที.ได้ รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์เพื.อทําหน้ าที.เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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เพิ.มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและจะติดประกาศไว้
ณ ที.เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
16. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื.อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ที.อยู่

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรั พย์ 1 อาคาร 2 ชัน 3 เลขที. 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

:

0-2256-2323-8

โทรสาร

:

0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื.นที.ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17. ผู้สอบบัญชี
ชื.อ

:

นายวิเชียร ธรรมตระกูล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3183)
นายวินิจ ศิลามงคล(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3378)
นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ_เลิศ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4068)

ที.อยู่

:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

:

0-2677-2000

โทรสาร

:

0-2677-2222

หรื อบุคคลอื.นที.ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื.อเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
กองทุนรวม และที.ได้ มีการแก้ ไขเพิ.มเติม รวมทังกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื.นใดที.เกี.ยวข้ องโดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสีย. ง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที.ระบุไว้ ในโครงการฉบับนีอย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ.งปั จจัยความเสี.ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนีก่อนตัดสินใจในการซือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม
ข้ อความดังต่อไปนีแสดงถึงปั จจัยความเสีย. งที.มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสี.ยงที.ปรากฏในโครงการฉบับนีแล้ วยังอาจมีปัจจัยความเสี.ยงอื.นๆ ซึ.ง
กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนีหรื อเป็ นความเสีย. งที.กองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความ
เสีย. งดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสีย. งที.มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสีย. งทังหลายที.ปรากฏในโครงการฉบับนีและ
ความเสี.ยงที.อาจมีขึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน
ของกองทุนรวม
คําอธิบายเกี.ยวกับแนวทางการบริ หารเพื.อลดความเสี.ยง มาตรการในการป้องกันความเสี.ยง และ/หรื อ ความสามารถ
ของกองทุนรวมในการลดความเสีย. งข้ อใดข้ อหนึง. ไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการ
ในการป้องกันความเสีย. งตามที.กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี.ยงต่างๆ ตามที.ระบุ
ในโครงการฉบับนีจะลดลงหรื อทําให้ หมดไป ทังนี เนื.องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสีย. งยัง
ขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที.อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมข้ อความในลักษณะที.เป็ นการคาดการณ์ ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที.ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื.อว่า” “คาด
ว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ” “ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์
เกี.ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี.ยนแปลงของกฎหมายที.เกี.ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทจัดการ
กองทุน เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที.ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
หรื อบุคคลใดๆ มิได้ เป็ นการรับรองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการรั บรองผลการประกอบการหรื อ
เหตุการณ์ ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิได้ เป็ นการรั บประกันและ/หรื อรั บรองว่าผลการดําเนินงานจริ งที.จะเกิ ดขึนใน
อนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี ผลการดําเนินงานที.เกิดขึนจริ งกับการคาดการณ์หรื อ
คาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนีที.อ้างถึงหรื อเกี.ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที.รวบรวมมาจากข้ อมูลที.
มีการเปิ ดเผยหรื อจากสิง. พิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื.นๆ โดยที.กองทุนรวมอาจไม่สามารถ
ตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
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เนื.องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังที.จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน นอกจากนัน ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนใน
อนาคตอาจลดตํ.าลงหรื อสูงขึน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน ผู้ที.ประสงค์จะซือหน่วยลงทุนจึงควร
ปรึ กษาที.ปรึ กษาที.เกี.ยวข้ องเพื.อขอคําปรึ กษาเกี.ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยลงทุน
(ก) ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสียงจากสัญญา
1.1) ความเสียงจากการทีสัญญาเช่ าหลักจะถูกยกเลิก ซึงทําให้ สัญญาเช่ าช่ วง
อาจถูกยกเลิกไปด้ วย
ในการเข้ าทําสัญญาเพื.อเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก กองทุนรวม
จะเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงกับTBF4ซึ.งเป็ นคู่สญ
ั ญากับสํานักงานทรัพย์สินฯ ซึ.งเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ โครงการอาคารสํานักงาน ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลัก โดยในการเข้ าทําสัญญาเช่าช่วง
กับ TBF4 กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ TBF4 ทังนี ตามสัญญาเช่าหลักที.จัดทําขึน
ระหว่างสํานักงานทรัพย์สินฯและ TBF4 นัน CPNจะเป็ นผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.และ
ความรับผิดชอบของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลัก ในฐานะลูกหนีร่ วมกับ TBF4 ทังนี จนกว่า
TBF4 จะได้ ปฏิบตั ิหน้ าที.ตามสัญญาเช่าหลัก โดยครบถ้ วน โดยการคําประกันจะผูกพัน CPN
อย่างสมบูรณ์
ทังนี ตามสัญญาเช่าหลักซึ.งจัดทําขึนระหว่างสํานักงานทรั พย์ สินฯและ TBF4 ได้ มีการ
กําหนดเงื.อนไข/สาเหตุที.จะทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกยกเลิก (ซึ.งก็จะส่งผลให้ สญ
ั ญาเช่าช่วง
ถูกยกเลิกด้ วยเช่นกัน) อยูห่ ลายเงื.อนไข/สาเหตุ โดยเงื.อนไข/สาเหตุที.จะทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลัก
ถูกยกเลิก (และทําให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย เช่นกัน) เกี.ยวข้ องกับ CPN
กล่าวคือสัญญาเช่าหลักจะถูกยกเลิก ในกรณีที.เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
ได้ มีการยื.นคําขอต่อศาลเกี.ยวกับการขอฟื นฟูกิจการของ CPN ไม่วา่ โดยบุคคลใดหรื อ
CPN ถูกศาลสัง. พิทกั ษ์ ทรัพย์ชวั. คราว หรื อพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อสัง. ให้ ล้มละลาย
หรื อ
CPN เลิกกิจการหรื อชําระบัญชีไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
ทังนี หาก CPN ในฐานะผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.ของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลักประสบ
ปั ญหาทางการเงิน จนเข้ าข่ายที.จะทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกยกเลิก กองทุนรวมในฐานะผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกตามสัญญาเช่าช่วง ก็จะมีความเสี.ยงจากการ
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ที.สญ
ั ญาเช่ าช่วงจะถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย เช่นกัน และเพื.อ เป็ นการป้องกันความเสี.ย ง
ดังกล่าว จึงกําหนดให้ มีมาตรการอยู่ 2 ประเภท เพื.อป้องกันความเสีย. งที.อาจเกิดขึน ได้ แก่
มาตรการป้องกัน (Warning Signal)
หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ.งดังต่อไปนี CPN มีหน้ าที.จะต้ องชีแจงต่อกองทุนรวมถึง
สาเหตุของเหตุการณ์ดงั กล่าว และกําหนดให้ มีมาตรการดําเนินการเพื.อแก้ ไข รวมถึงมีหน้ าที.
ต้ องรายงานถึงผลการดําเนินการเพื.อแก้ ไขปั จจัยที.สง่ ผลกระทบดังกล่าวจนกระทัง. สามารถ
แก้ ไขได้ ลลุ ว่ ง:
1.
CPN ถูกลดอันดับความน่าเชื.อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื.อถื อลงเป็ น
BBB+(ณ วันที. 31 มีนาคม พ.ศ.2555 CPN ได้ รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร
(Issuer Rating) เท่ากับ A+ โดยบริ ษัท ทริ สเรทติง จํากัด)
2.
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ CPN ลดลงจนตํ.ากว่า
10,000 ล้ า นบาท (ณ วัน ที. 31 มี น าคม พ.ศ.2555 จากข้ อมู ล บน
http://www.sse.setมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของ CPN เท่ากับ 100,225.54 ล้ าน
บาท)
มาตรการแก้ ไข (Force Signal)
เมื.อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี CPN ในฐานะผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.ของผู้เช่าตามสัญญา
เช่าหลัก ตกลงให้ สทิ ธิแก่กองทุนรวมและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายทรัพย์สินที.กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรกให้ แก่ CPN หรื อบุคคลที. CPN มอบหมายในราคาตามหลักเกณฑ์ที.
กําหนด
อัตราส่ วนหนีสH ินทีมีภาระดอกเบียH ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้นของ CPN เกิน 1.75:1
โดยที. หนีสินที.มีภาระดอกเบีย หมายถึง ยอดรวมของหนีสินเฉพาะในส่วนของ
เงินกู้และหุ้นกู้ที.มีภาระดอกเบีย (Interest Bearing Debt) ทังหมดของ CPN และ
บริ ษั ท ย่ อ ยตามที. ป รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิ น รวม (Consolidated
Statement of Financial Position) ของ CPN ฉบับล่าสุดที.ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ
(Audited) แล้ ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดของ CPN และ
บริ ษั ท ย่ อ ยตามที. ป รากฏ ในงบแสดงฐานะทางการเงิ น รวม (Consolidated
Statement of Financial Position) ของ CPN ฉบับล่าสุดที.ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ
แล้ ว (Audited) แล้ ว อันได้ แก่ จํานวนรวมของทุนที.ชําระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกิ นทุนจากการตี ราคาสินทรั พย์ กํ าไรสะสมของผู้ถือ หุ้นส่วนน้ อย และเงิ น
สํารองต่างๆของ CPN และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น ทังนี มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที.นํามา
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คํานวณจะไม่รวมรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการลงทุน
(Investment Properties)
เงื.อนไขของตัวชีวัดของ Force Signal จะถูกกําหนดในระดับดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่วนั ที.กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก และหลังจาก
ครบ 5 ปี แล้ วระดับของตัวชีวัดแต่ละตัวจะถูกทบทวนและทําการปรับเปลี.ยนให้ อยู่ในระดับ
ที.ไม่ด้อยกว่าหรื อเสมอกับข้ อตกลง(Covenant) ของเงินกู้ระยะยาวหรื อหุ้นกู้อายุไม่ตํ.ากว่า 5
ปี ของ CPN ในกรณีที.ตวั ชีวัดดังกล่าวไม่ได้ มีการใช้ ในเงินกู้ระยะยาวที.มีในขณะนัน อาจใช้
ตัวชีวัดและระดับตัวชีวัดเดิม หรื ออาจปรับเปลีย. นเป็ นตัวชีวัดที.เทียบเคียงกันที.มีการกําหนด
ในเงื.อนไขเงินกู้ใหม่ก็ได้ โดยให้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน (Investment
Committee)อนึ.งในกรณีที.มีการปรับปรุ งมาตรฐานการบันทึกบัญชีให้ เป็ นไปตามประกาศ
และบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ในประเทศไทย อันมีผลกระทบต่อการคํานวณ
ตัวชีวัดของ Force Signal บริ ษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาปรับปรุ งให้ เหมาะสมโดย
ให้ อยูใ่ นระดับที.ไม่ด้อยกว่าหรื อเสมอกับข้ อตกลง (Covenant) ของเงินกู้ระยะยาวหรื อหุ้นกู้
อายุไม่ตํ.ากว่า 5 ปี ของ CPN ที.มีในขณะนัน
เมื.อเกิดเหตุการณ์ที.เป็ นไปตามเงื.อนไขของ Force Signal แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื.อให้ พิจารณาขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในการให้ CPN รับซือทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกหรื อ
จะให้ กองทุนรวมยังคงลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกต่อไป ทังนี ใน
การประชุมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับมติไม่น้อยกว่าสามในสี.ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที.เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื.อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ.งหนึ.งของจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด ทังนี จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ที.มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ.งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการนับมติ บริ ษัทจัดการจะไม่นบั จํานวนหน่วยลงทุนของCPN และบุคคลที.เกี.ยวข้ องซึ.ง
เป็ นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที. มี ส่ว นได้ เ สี ย ในการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์รวมในมติดงั กล่าว
ในกรณีที.ไม่สามารถจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม บริ ษัท
จัดการสามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการดําเนินการให้ กองทุนรวมใช้ สิทธิให้ CPN ซือคืนทรัพย์สิน
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ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก หรื อจะให้ กองทุนรวมยังคงลงทุนในทรัพย์สินที.กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรกต่อไป เพื.อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที.ที.ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติเห็นชอบให้ CPN รับซือคืนทรัพย์สินที.กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังแรก จะกําหนดให้ ราคาซือคืนทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนเริ. มต้ นของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยการเสื.อมค่าทรัพย์สินจากการ
ประเมินราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (ถ้ ามี) โดยที.การเสื.อมค่าของทรัพย์สินจะคํานวณจาก
ส่วนต่างของมูลค่าเงินลงทุนเริ. มต้ นหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมเฉลี.ยตามที.ผ้ ปู ระเมินราคา 2 ราย
ที.แต่ละฝ่ ายเสนอฝ่ ายละ 1 รายกําหนด ซึ.งผู้ประเมินราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ประเมิน
ราคาที.มีชื.ออยู่ในบัญชี รายชื.อที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย CPN ตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม
และภาษี ใดๆ ที.เกี.ยวข้ องกับการซือคืนทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกจากกองทุน
รวม และไม่คิดค่าธรรมเนียมการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
ในกรณีที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงมติเห็นชอบให้ CPN รับซือคืนทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกและ CPN จําเป็ นต้ องหาแหล่งเงินกู้ยืมเพิ.มเติมซึง. อาจรวมถึงการกู้ยืมเงินโดย
ใช้ ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรกนีเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจะต้ อง
นํามาชําระค่าซือทรัพย์สนิ จากกองทุนรวมก่อนที.จะนําไปใช้ เพื.อวัตถุประสงค์อื.นได้ ทงนี
ั การ
ใช้ ทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกเป็ นหลักประกันดังกล่าวนันจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบของเจ้ าของทรัพย์สนิ ก่อน
ทังนีทางบริ ษัทจัดการได้ ทําการวิเคราะห์งบการเงิ นรวมย้ อนหลังของ CPN ที.ได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ ว (Audited Consolidated Financial Statements) และมีความเห็นว่าทาง
CPN จะยังมีความสามารถในการระดมทุนเพื.อซือสินทรัพย์ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครัง
แรกถึงแม้ วา่ อัตราส่วนหนีสินที.มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ.มสูงขึนจนเกินระดับ
1.75:1 เนื.องจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามที.ปรากฏในงบการเงินรวมของ CPN ที.นํามาใช้ เป็ น
ฐานในการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นมูลค่าที.บนั ทึกทางบัญชีซึ.งยังไม่ได้ สะท้ อนมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) ของอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการลงทุน (Investment Property) ของ CPN
ซึง. ที.ผา่ นมาราคายุติธรรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวที.ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมีมลู ค่าสูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี(ราคาต้ นทุนหักด้ วยค่าเสื.อมราคาสะสม) มากโดยอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการ
ลงทุนดังกล่าวส่วนใหญ่ถือกรรมสิทธิ_(Freehold) โดยCPN และมีแนวโน้ มที.จะเพิ.มมูลค่า
อย่างต่อเนื.องในระยะยาวตามระดับรายได้ และกระแสเงินสดที.เพิ.มมากขึน ส่งผลให้ การ
ควบคุมระดับหนีสินที.มีภาระดอกเบียที.กําหนดใน Force Signal (ซึ.งเป็ นการกําหนดที.
คํานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของ CPN ที.ไม่ได้ รวมการ
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ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการลงทุนของCPN แต่อย่างใด) เป็ นระดับที.
มีความระมัดระวังและจะเป็ นระดับที.ควบคุมให้ CPN มีความเสี.ยงทางการเงิน (Financial
Risk) ที.ไม่สงู
ดังนัน ระดับอัตราส่วนหนีสินที.มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที.กําหนดเป็ นตัวชี วัด
สําหรับ Force Signal น่าจะมีความระมัดระวังที.เพียงพอที. CPN จะยังคงมีความสามารถ
ในการซือคืนทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกได้
นอกจากนี ยังมีความเสีย. งในกรณีที. TBF4 ในฐานะผู้เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าหลักผิดนัดชําระ
หนีค่าเช่า หรื อไม่สามารถชํ า ระค่าเช่า ให้ แก่สํานักงานทรั พย์ สินฯได้ ซึ.งอาจส่งผลทํ าให้
สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกและอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกด้ วยในที.สดุ อย่างไรก็ดี
CPN เป็ นผู้คําประกันการปฏิบตั ิหน้ าที.และความรับผิดชอบของ TBF4 ตามสัญญาเช่าหลัก
ในฐานะลูกหนีร่ วมกับ TBF4 จนกว่า TBF4 จะได้ ปฏิบตั ิหน้ าที.ตามสัญญาเช่าหลักอย่าง
ครบถ้ วน โดยในกรณีดงั กล่าวCPN จะเข้ ามารับหน้ าที.ชําระค่าเช่าแทน TBF4 ทังนี ตามที.
กล่าวได้ กล่าวข้ างต้ น หาก CPN ในฐานะผู้คําประกันประสบปั ญหาทางการเงิน จนไม่
สามารถชําระค่าเช่าแทน TBF4 ได้ สัญญาเช่าช่วงระหว่างกองทุนรวมสําหรับทรัพย์สินที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรกก็ จะมี ความเสี.ย งจากการที.จะถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม มาตรการ Warning Signal และ Force Signal ตามที.ได้ กล่าวไว้ แล้ ว
ข้ างต้ นอาจช่วยป้องกันความเสีย. งดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี สําหรับกรณีที. TBF4 มีปัญหาทางการเงินจนอาจทําให้ เกิดการผิดนัดชําระหนีค่า
เช่ า ให้ แ ก่ สํา นัก งานทรั พ ย์ สิน ฯ ตามที. กํ า หนดในสัญ ญาเช่ า หลักนันอาจเกิ ด ขึนได้ ย าก
เนื.องจาก TBF4 เป็ นกองทุนรวมที.จัดตังขึนโดยมีผ้ จู ดั การกองทุนเป็ นผู้บริ หารจัดการดูแล
ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และมีผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์เป็ นผู้ตรวจสอบการดําเนินการบริ หารจัดการกองทุน เพื.อป้องกันมิให้ TBF4 ผิด
นัด ชํ า ระค่าเช่ าให้ แก่ สํา นักงานทรั พ ย์ สิน ฯ ตามที. กํา หนดในสัญญาเช่ าหลัก อีก ทังเมื. อ
พิจารณาจากงบการเงินที.ผ่านมาของ TBF4 จะเห็นได้ ว่า TBF4 มีกระแสเงินสดที.มีความ
มัน. คงอย่างมาก เนื.องจากมีกระแสเงินรับและกระแสเงินจ่ายที.คอ่ นข้ างแน่นอน โดยในช่วง 3
ปี ที.ผ่านมา TBF4 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ เฉลี.ยอยู่ในระดับประมาณ 65
ล้ านบาทต่อเดือน (หลังหักค่าเช่าที.ดินและอาคารของโครงการรวมซึ.งปั จจุบนั เท่ากับ 20
ล้ านบาทต่อเดือน) และ TBF4 ยังมีรายได้ จากทางอื.นนอกเหนือจากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที.กองทุนรวมจะลงทุนครังแรกให้ แก่กองทุนรวม เช่น รายได้ จากการให้ เช่าทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่า
รายย่อยในส่วนอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ของโครงการเซ็นทรัลเวิล์ด ในฐานะที. TBF4
เป็ นผู้เช่าทรัพย์สินในส่วนอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ของโครงการเซ็นทรัลเวิล์ดจาก
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สํานักงานทรัพย์สนิ ฯ เพื.อนําออกหาประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึง. รายได้ จากค่าเช่าดังกล่าว เป็ น
รายได้ ที. TBF4 ได้ รับอย่างคงที.สมํ.าเสมอตลอดอายุของสัญญาเช่าหลัก นอกจากนี ใน
ปั จจุบนั TBF4 ได้ มีการจัดให้ มีการดํารงเงินในบัญชีเงินฝากของกอง (Cash Reserve) ซึง. มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมเป็ นผู้ดูแล เป็ นจํ านวนเงิ น ไม่ตํ.า กว่า 46 ล้ า นบาท
นอกจากนี CPN ซึ.งมีอตั ราการจัดอันดับเครดิตที. A+ ยังเป็ นผู้คําประกันการปฎิบตั ิหน้ าที.
ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลักรวมถึงการชําระค่าเช่าให้ แก่TBF4 อีกด้ วยดังที.กล่าวข้ างต้ น
ดังนัน จึงเห็นได้ ว่าโอกาสที. TBF4 จะเกิดการผิดนัดการชําระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัล
เวิลด์มีคอ่ นข้ างตํ.า
หากในกรณีที. TBF4 มีปัญหาทางการเงินหรื อถูกยกเลิกกองทุนนัน จะไม่มีผลกระทบถึงสิทธิ
ของผู้เช่าช่วง (กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที.จะจัดตังขึน) อันเนื.องมาจากการที.เงื.อนไขของ
สัญญาเช่าหลักกําหนดไว้ ดงั นี
“ในกรณี ที.มีเหตุการณ์ อย่างหนึ.งอย่างใดดังต่อไปนีเกิ ดขึนกับผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลัก
(TBF4) คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงให้ โอนสิทธิและหน้ าที.ของผู้เช่าตามสัญญาเช่าหลักจากผู้เช่า
(TBF4) มาให้ CPN ทันทีโดยอัตโนมัติ และCPN มีหน้ าที.จดั การเรื. องการรับมอบทรัพย์สินที.
เช่าจาก TBF4 โดยไม่ให้ สํานักงานทรัพย์สินฯได้ รับความเสียหาย และ/หรื อมีหน้ าที.ต้อง
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
(ก) ได้ มีการยื.นคําขอต่อศาลอันเกี.ยวกับการขอฟื นฟูกิจการของ TBF4 ไม่ว่าโดย
บุคคลใด
(ข) TBF4 ถูกศาลสั.งพิทักษ์ ทรั พ ย์ ชั.วคราวหรื อพิทักษ์ ทรั พ ย์ เ ด็ดขาด หรื อสั.งให้
ล้ มละลายหรื อ
(ค) TBF4 ถูกยกเลิกกองทุน หรื อชําระบัญชี ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ “
ในกรณีดงั กล่าว CPN จะต้ องรับโอนสิทธิ และหน้ าที.ตามสัญญาเช่าจาก TBF4 ซึ.งทําให้
สัญญาเช่าหลักยังมีผลใช้ บงั คับอยู่และทําให้ สิทธิ และหน้ าที.ของผู้เช่าช่วงตามสัญญาเช่า
ช่วงจะไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่างใด
1.2)

ความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามสัญญา

ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะเข้ าทําสัญญาเช่า
ช่วงที.ดินและอาคารบางส่วน สัญญาซือขายทรัพย์สนิ (เฟอร์ นิเจอร์ และเครื. องอุปกรณ์) และ
สัญญาตกลงกระทําการเพื.อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที.เกี.ยวข้ อง
กับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อ สัญญา
ต่า ง ๆ ที. เ กี. ย วเนื. อ งกับ การลงทุน และการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวมเพื. อ
ประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม และดําเนินการ
ใดๆ เพื.อให้ ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
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อย่ า งไรก็ ดี ถึ ง แม้ จะมี ข้ อ กํ า หนดในสัญ ญา คู่ส ัญ ญาอาจปฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญาหรื อ เกิ ด
เหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี แม้ กองทุนรวมจะ
มีสทิ ธิที.จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที.
ชําระไปแล้ วก็ตาม แต่เหตุการณ์ที.ค่สู ญ
ั ญาผิดสัญญาดังกล่าว อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้
รั บผลประโยชน์ จากการกระทํา การหรื อ งดเว้ น กระทําการหรื อ บังคับการให้ เป็ นไปตาม
สัญญาตามที.กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวม
ตามข้ อ กํ าหนด หรื อ ในกรณี ที.คู่ส ัญ ญาปฏิบัติ ผิด ข้ อ กํ า หนดและเงื. อนไขตามสัญ ญาที.
เกี.ยวข้ องแล้ วคูส่ ญ
ั ญาอาจไม่ชําระค่าเสียหายตามที.กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน กองทุนรวม
จึงอาจต้ องนําเรื. องดังกล่าวเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที.เกี.ยวข้ อง ซึ.ง
การดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบ
ในการดํ าเนิ น การ รวมถึ ง จํ านวนเงิ น ที.ก องทุน รวมจะได้ รับ ชดเชย เยี ย วยา จากความ
เสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับดุลพินิจของศาลที.เกี. ยวข้ อง และ
ถึงแม้ ศาลจะมีคํา พิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้
เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี.ยงที.จะไม่ได้ รับผลตอบแทน
ตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที.คาดการณ์ไว้

2) ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุ ร กิ จ ของกองทุน รวมมี ค วามเสี.ย งด้ า นการดํ า เนิ น การและการใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรั พ ย์ สิ น ที. ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั งแรกเนื. อ งจากแม้ ว่ า กองทุน รวมจะต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
ประกันภัยในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ.งจะเป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของกฎหมายที.เกี.ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัย
ที.ค้ มุ ครองความเสีย. งบางประเภทที.อาจเกิดขึนได้ (หรื อแม้ วา่ กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัย
ได้ แต่อตั ราเบียประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที.กองทุนรวมอาจได้ รับ) เช่นความ
สูญ เสี ย จากสงครามเป็ นต้ น หรื อ กองทุน รวมอาจไม่ ส ามารถใช้ สิท ธิ เ รี ย กร้ องตามที. ร ะบุใ น
กรมธรรม์ประกันภัยที.เกี.ยวข้ องได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน หรื ออาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชย
ความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที.ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
กองทุนรวมอาจมีความเสีย. งจากความสูญเสียทางการเงิน เมื.อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที.กองทุนรวม
อาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภท
ดังกล่าวได้ ซึง. อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ ก องทุน รวมเป็ นผู้รั บ ผลประโยชน์ ภ ายใต้ ก าร
ประกันภัยที.มีอยูเ่ ดิมของทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก เพื.อให้ กองทุนรวมได้ รับการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัย
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การก่อการร้ าย โดยในส่วนของการประกันภัยสําหรับความเสี.ยงภัยทุกประเภท ทางสํานักงาน
ทรัพย์สินฯ ซึ.งเป็ นผู้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์จะโอนค่าสินไหมทดแทนใดๆ ที.ได้ รับมา
ให้ กบั TBF4 และ TBF4 ก็จะนําเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมามอบให้ แก่กองทุนรวมในกรณีที.
กองทุนรวมประสงค์จะซ่อมแซมความเสียหายตามเงื.อนไขที.กําหนดในสัญญาเช่าหลักและสัญญา
เช่าช่วงอาคารสํานักงาน ซึ.งในปั จจุบนั การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี.ยงทุกประเภทใน
วงเงิ น 3,977,000,000 บาทน่า จะเพียงพอกับค่าใช้ จ่า ยในการซ่อ มแซมทรั พย์ สินที.เสียหาย
เนื.องจากมูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Value) ของทรัพย์สนิ ที.กองทุนเข้ าลงทุนครังแรก ซึง.
ประเมินการโดย บริ ษัท บรู คเรี ยลเอสเตท จํากัด ณ วันที. 2 กรกฎาคม 2555และ บริ ษัท ไทย
ประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด ณ วันที. 9 กรกฎาคม 2555 อยู่ที. 3,870,000,000 บาท และ
3,784,500,000 บาท ตามลําดับในขณะที.วงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก็น่าจะเพียงพอใน
การชดเชยความเสียหายระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่ซงึ. ไม่ควรจะใช้ เวลาเกินกว่า 3 ปี

3) ความเสียงการชําระค่ าเช่ าพืนH ทีของผู้เช่ าช่ วงพืนH ทีในทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังH แรก
ค่าเช่าพืนที.ที.กองทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงพืนที.จะเป็ นที.มาของรายได้
หลักของกองทุนรวม ดังนัน กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงจากฐานะการเงินและความสามารถใน
การชําระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงพืนที.ได้ หากผู้เช่าช่วงพืนที.ดงั กล่าวมีปัญหาทางการเงิ นซึ.งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการชํ าระค่าเช่า ไม่ชําระค่าเช่า หรื อ ยอมเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อน
กําหนด และหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้เช่าช่วงดังกล่าวได้ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวมได้ ซึ.งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ผู้เช่าช่วงพืนที.ทุกรายที.ทําสัญญาเช่าช่วงพืนที.กับกองทุนรวมจะต้ องวางเงินประกัน
การเช่า ช่ว งพื นที .ต ลอดอายุส ญ
ั ญาเช่า ช่ว งพื นที . และกองทุน รวมสามารถยึด เงิน ประกัน
ดังกล่าวในกรณีที.ผ้ ูเช่าช่วงไม่ชําระค่าเช่าหรื อยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด ซึ.งการที.มีการวางเงิน
ประกันในลักษณะนีจะช่วยลดความเสี.ยงและ/หรื อผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวม

4) ความเสียงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึนH อยู่กับความสามารถของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตังให้ CPNให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกโดย CPN จะมีหน้ าที.ตา่ งๆ เกี.ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครั งแรก ตามที.กองทุนรวมจะมอบหมายให้ รวมถึ งการร่ วมกํ าหนดนโยบายการจัดการ
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ผลประโยชน์และการประกอบธุรกิ จของทรัพย์สินดังกล่าวดังนัน การบริ หารจัดการทรัพย์ สินที.
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกของ CPN เช่นการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าช่วงพืนที.อย่างมีคณ
ุ ภาพการ
หาผู้เช่าช่วงพืนที.รายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่าช่วงพืนทีก. บั ผู้เช่าช่วงพืนที.ปัจจุบนั การบํารุ งรักษา
หรื อพัฒนาทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกให้ อยู่ในสภาพที.ดีและเหมาะแก่การจัดหา
ผลประโยชน์จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
นอกจากนีหาก CPNไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที.ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เนื.องจากเหตุผลใดเหตุผล
หนึง. กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตังบุคคลอื.นเพื.อทําหน้ าที.บริ หารทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกได้ ดีเทียบเท่ากับการบริ หารจัดการของCPN ซึ.งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม
5) ความเสียงจากการทีผู้เช่ าช่ วงพืนH ทีในทรั พย์ สินไม่ ให้ ความยินยอมเข้ าเป็ นคู่สัญญา
เช่ าช่ วงพืนH ทีและสัญญาบริ การกับกองทุนรวมหรื อไม่ ต่อสัญญาเช่ าช่ วงพืนH ทีและสัญญา
บริการ
เมื.อกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว ผู้เช่าช่วงต้ องยินยอม
เพื.อเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าช่วงพืนที.และสัญญาบริ การกับกองทุนรวมและชําระค่าเช่าช่วงพืนที.และ
ค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ให้ เช่าช่วงและผู้ให้ บริ การ ทังนี หากผู้เช่าช่วงพืนที.ปฏิเสธที.
จะเข้ าทําสัญญาดังกล่าวและไม่ชําระค่าเช่าช่วงพืนที.และค่าบริ การให้ แก่กองทุนรวม กองทุนรวม
อาจมีความเสี.ยงในส่วนของการไม่ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การ ซึ.งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ ของกองทุนรวม ซึ.งจะส่งผลโดยตรงต่อ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม
อย่างไรก็ดี ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกกองทุนรวมโดยผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดที.เกี.ยวข้ องกับกองทุนรวมให้ ผ้ เู ช่าช่วง
พืนที.ได้ ทราบ เพื.อประสานงานในการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าช่วงพืนที.และสัญญาบริ การกับกองทุน
รวม และเนื.องจากผู้เช่าช่วงพืนที.เกือบทังหมดเป็ นผู้เช่าช่วงพืนที.อยู่เดิมตังแต่ก่อนวันที.กองทุน
รวมเข้ าลงทุน ในทรั พย์ สินที. กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรก และเป็ นผู้เช่ าช่ว งพืนที.มาอย่า ง
ต่อเนื.อง ดังนัน การปฏิเสธที.จะให้ ความยินยอมในการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าช่วงพืนที.และสัญญา
บริ การกับกองทุนรวมจึงมีโอกาสเกิดขึนได้ น้อย
นอกจากนี สัญญาเช่าช่วงอาคารสํานักงานและที.ดินที.เกี.ยวข้ องระหว่างกองทุนรวมและ TBF4 ยัง
กําหนดไว้ วา่ หากบริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะผู้เช่าช่วงเดิม หรื อ CPN (เพื.อประโยชน์ของ TBF4)
ได้ รับผลประโยชน์ใดๆ ซึ.งรวมถึงเงินประกันการเช่าจากผู้เช่าพืนที.ในอาคารสํานักงาน อันเป็ น
ผลประโยชน์ที.กองทุนรวมควรจะได้ รับ CPN ต้ องดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่
กองทุนรวมภายในระยะเวลาที.กําหนด
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6) ความเสียงทีอาจเกิดขึนH จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณีที.กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที.กําหนดไว้ ในโครงการ กองทุน
รวมอาจมีความเสี.ยงเกิดขึนจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื.องจากการเปลี.ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบียและความสามารถในการชําระหนีของคู่สญ
ั ญาที.เกี.ยวข้ องซึ.งอาจส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง
กองทุนรวมอาจมีความเสี.ยงที.จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบียลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ทังนี กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใดๆเพื.อลดความเสี.ยงดังกล่าว เช่นการ
ป้องกันความเสี.ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย หรื อการขอขยายระยะเวลาการชําระหนี
เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ น การใดๆดัง กล่า ว กองทุน รวมจะดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

7) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมและผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อาจ
ก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
แม้ วา่ บริ ษัทจัดการจะได้ กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที.ของ CPN ในฐานะผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการจัดการทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ยังอาจเกิดขึนได้
เนื.องจาก CPN ยังทําหน้ าที.ในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานแห่ง
อื.นๆ นอกเหนือจากอาคารสํานักงานดิ ออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
อย่างไรก็ดี ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าที.แตกต่างกันในการเลือกสถานที.เช่าเพื.อเป็ นสํานักงาน
เช่น สถานที.ตัง สิ.งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทาง และความ
สะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าจึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทําการเช่าอาคารสํานักงานแห่ง
ใด และเนื.องจากอาคารสํานักงานอื.นๆ ที. CPN ทําหน้ าที.เป็ นผู้บริ หารจัดการนัน ไม่ได้ ตงอยู
ั ใ่ นเขต
ใจกลางย่านธุรกิจ (Central Business District) เช่นเดียวกับอาคารสํานักงานดิออฟฟิ ศเศสแอท
เซ็นทรั ลเวิลด์ กลุ่ม ผู้เช่ าที.เป็ นเป้ าหมายหลักจึง มีความแตกต่า งกัน ดังนัน ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที.อาจเกิดขึนระหว่างกองทุนรวมและ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จึงมี
ความเป็ นไปได้ ยากที.จะเกิดขึน
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(ข)

ความเสียงทีเกียวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1) ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
กองทุนรวมอาจมีความเสีย. งในกรณีที.มีการเวนคืนทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของ
รัฐ ซึ.งทําให้ กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที.กองทุนรวมลงทุนเพื.อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
ต่อไปได้
ในกรณีที.เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมจะไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน ซึง. อาจส่งผลให้
ผลตอบแทนที.ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที.ได้ ประมาณการไว้ ทงในส่
ั วน
ของเงินปั นผลและเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุน
อย่างไรก็ดี จากการที.บริ ษัทจัดการได้ ศกึ ษาข้ อมูลแบบแสดงแนวเขตทางพิเศษโครงการระบบทาง
ด่วนขันที. 2 สายแจ้ งวัฒนะ – บางโคล่ (ช่วงถนนรวมและกระจายการจราจร) จัดทําโดยการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย กําหนดเขตที.ดินในบริ เวณที.ที.จะเวนคืนในท้ องที.เขตที.ทรัพย์สินของกองทุน
ที.จะลงทุนรวมถึงการตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที.เกี.ยวข้ อง เช่น 1) สํานักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร 2) กรมทางหลวง 3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ 4) การรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ในส่วนของข้ อมูลเท่าที.มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ที.สามารถตรวจสอบได้ ในเบืองต้ น
พบว่ า ที. ตั งของทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ที. จ ะลงทุ น ดั ง กล่ า วไม่ ต กอยู่ ภ ายใต้ เขตเวนคื น โดย
เฉพาะเจาะจง ทังนีบริ ษัทจัดการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื.องจากการ
เวนคืนที.ดินเป็ น นโยบายและความจําเป็ นในการใช้ พืนที.ของรัฐบาลในเวลานัน
2) ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีความเสี.ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการ
ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ทังในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนีทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย. นแปลงจากปั จจัย มหภาคอื.นๆ เช่น
ปั จจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลี.ยนแปลงโครงสร้ างประชากร หรื อการโยกย้ ายของ
ชุมชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรื อนโยบายของผู้เช่า ทําให้ อตั ราการเช่าพืนที.และอัตราค่า
เช่าในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกลดลง
3) ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึนH
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การ
เพิ.มขึนของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิ.มขึนของจํานวนอาคารสํานักงานให้ เช่า การที.มี
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จํานวนผู้ประกอบการในตลาดเพิ.มขึนจะส่งผลให้ อุปทานของตลาดเพิ.มขึน ทําให้ มีการแข่งขัน
สูงขึน

(ค)

ความเสียงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1) ความเสียงโดยทัวไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว. ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ.งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ
อัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลีย. นเงินตรา ราคาเครื. องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และ
นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื.น
อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี
ภาวะตกตํ.าทางเศรษฐกิจโดยทัว. ไป ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ.งอาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ.งอาจมีราคาสูงหรื อตํ.ากว่าราคาที.
ได้ เสนอขาย
นอกจากนี ราคาของหน่วยลงทุนที.ซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบ
จากปั จจัยภายนอกหลายประการซึ.งเป็ นปั จจัยที.กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความ
เคลือ. นไหวหรื อความเปลีย. นแปลงของตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ อัตราดอกเบียภายในประเทศ
และต่างประเทศ อัตราแลกเปลี.ยนเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื อทางอ้ อมที.มีผลต่อ
นําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิ จท่องเที.ยว เงิ นตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสีย. งในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว. ไป ความผัน
ผวนของตลาดเครื. องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี อากร และนโยบายอื.นใดของ
รัฐบาล เป็ นต้ น ซึ.งไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลี.ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริ หาร
จัดการโครงการของกองทุนรวม
2) ความเสียงทางการเมือง
แม้ วา่ ในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ. มเข้ าสูส่ ถานการณ์ที.ดีขนึ แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
หรื อความขัดแย้ งทางการเมืองเกิ ดขึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทย
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึง. อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงิน
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ของกองทุนรวม ทังนี จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั
หรื อในอนาคต หรื อการเปลีย. นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทุนรวม
3) ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื.นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึนไม่
บ่อยครังนัก แต่หากเกิดขึนในบริ เวณที.ตงของทรั
ั
พย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน นอกจากจะสร้ าง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน อย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็
ดี กองทุนรวมจะได้ ทําประกันภัยที.ครอบคลุมความเสียหายที.เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การ
ก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื.นๆ ไว้ สําหรับทรัพย์สินที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ทังนี
เป็ นไปตามเงื.อนไขที.กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ.งกองทุนรวมได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐานทัว. ไป
สําหรับธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่า และตามที.สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4) ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูล
รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั โดยทําการตรวจสอบเอกสารที.เกี.ยวข้ อง (Due Diligence)
ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของทรัพย์สนิ โดยที.ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ ที.
ได้ จัดทําขึนจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างเต็มที.
ตามมาตรฐานวิชาชีพของที.ปรึกษานันๆ อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้ เป็ นการประกันว่า
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความบกพร่ อง ที.อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายใน
การปรับปรุงหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
ของทรัพย์สนิ โดยที.ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที.กองทุนรวมจะ
เข้ า ลงทุนที. บ ริ ษั ท จัดการใช้ เป็ นพืนฐานในการประเมิ น และตรวจสอบอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจมี
ข้ อบกพร่อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื.องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะตรวจ
พบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื.องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรื อ
วิธีการที.ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื.นๆ ที.เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู้ประเมินราคา
และวิศวกร
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นอกจากนันแล้ ว อสัง หาริ มทรั พ ย์ ที. กองทุน รวมจะเข้ าลงทุนอาจจะมี การละเมิ ดกฎ ระเบี ย บ
ข้ อบังคับต่างๆที.เกี.ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึ.งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบ
เอกสารที.เกี.ยวข้ อง (Due Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ.งอาจจะ
ส่ง ผลให้ เ กิ ด ภาระค่า ใช้ จ่ า ยที. เ กิ น กว่า ที. บ ริ ษั ท จัด การได้ ป ระมาณการไว้ ก่ อ นการลงทุน หรื อ
ก่อให้ เกิดหน้ าที.ที.ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที.เกี.ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที.ถกู กําหนด
โดยหน่วยราชการที.เกี.ยวข้ อง
5) การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับ
ใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง. เป็ นปั จจัยที.กองทุนรวมไม่
สามารถควบคุมหรื อ คาดการณ์ ได้ สํา หรั บการแก้ ไ ขกฎหมาย ประกาศ ข้ อ กํ า หนด ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ คําสัง. ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที.มี
อํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ที.ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน กองทุนรวมจึงไม่
สามารถที.จะประเมินผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่า
การเปลี.ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของ
กองทุนรวม
6) ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษั ทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ. มต้ น
ของการซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง. ราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ.งราคาซือขายของหน่วยลงทุนนันขึนอยู่กับหลาย
ปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซือขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที.จะ
ขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที.เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ต่อหน่วย
ของกองทุนรวม
7) มูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิ ของกองทุ นรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งซึงกองทุน รวมจะ
ได้ รับหากมีการจําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทังH หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
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มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมซึ.งได้ กล่าวไว้ ณ ที.นี ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที.ลงทุนเป็ นข้ อมูลพืนฐาน ดังนัน ในกรณีที.กองทุนรวมต้ องจําหน่ายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเพื.อการปรับโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื.อการเลิกกองทุนรวมมูลค่าดังกล่าวอาจ
มิได้ เป็ นมูลค่าที.แท้ จริ งซึ.งกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด หรื อ
บางส่วนดังกล่าว
8) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือH ขายหน่ วยลงทุนในตลาด
เนื.องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ.งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาพคล่องในการซือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี.และปริ มาณการซือขาย
หน่วยลงทุนนันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ.งอยู่บนพืนฐานของปริ มาณความต้ องการ
ของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ.ง ปริ มาณความต้ อ งการของผู้ซือ-ผู้ขาย ขึนอยู่กับปั จ จัยหลาย
ประการที.กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปริ มาณความต้ องการในการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน จึงมีความเสีย. งที.หน่วยลงทุนนีจะขาด
สภาพคล่องในการซือขายในตลาดรอง
9) ความเสียงด้ านภาษี
ในการขายโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่า หรื อการขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที.
กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที.เกิดจาก
การซือหรื อขายหรื อโอนหรื อรับโอนกรรมสิทธิ_ หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์
ซึ.งกองทุนรวมอาจต้ องรับภาระทังหมดหรื อบางส่วน โดยที.อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที.
กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที.เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับ
การซือขายหน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี.ยนแปลงไปจากอัตราใน
ปั จจุบนั
10) ความเสียงในการลงทุนในสิท ธิการเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์ ซึงมูลค่ าจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่ าช่ วงทีเหลืออยู่
กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที.กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกซึง. มูลค่าสิทธิ
การเช่าช่วงของอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าวของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าช่วงที.
เหลืออยู่อนั เนื.องมาจากการประเมินค่าสิทธิ การเช่า การเปลี.ยนแปลงในอัตราการเช่าช่วงพืนที.
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และ/หรื อ อัตราค่าเช่าและ/หรื อเช่าช่วงพืนที. หรื อเนื.องจากสาเหตุอื.นใดที.อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของกองทุนรวม ทังนี การเปลี.ยนแปลงในมูลค่าสิทธิ การเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อ มูล ค่าทรั พ ย์ สิน มูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ข องกองทุน รวมและมูล ค่า หน่ว ยลงทุน ของ
กองทุนรวม
11) ความเสียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน
การที.กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ไม่ตํ.ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที.กองทุนรวมประเภทอื.นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินประเภทต่างๆ
12) ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่า ยเงินปั นผลของกองทุน รวมจะถูก พิจารณาจากผลการดําเนิน งานของกองทุนรวม ซึ.ง
ขึ นอยู่ก ับ ปั จ จัย หลายประการ ได้ แ ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ ในประเทศและต่า งประเทศ
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายใน
การดํา เนิน งานต่า งๆ การแข่ง ขัน การเปลี.ย นแปลงกฎหมายและข้ อ บัง คับ ที.เ กี .ย วข้ อ งกับ
ทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน จึงมีความเสี.ยงที.นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงิน
ปั นผลตามที.ได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที.จะรักษาระดับการจ่ายเงิน
ปั นผลหรื อเพิ.มการจ่ายเงินปั นผลได้
13) ความเสียงจากการใช้ มูลค่ าทรั พย์ สิน สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนด
ราคาซือH ขายหน่ วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที.บริ ษัทจัดการประกาศ เป็ นการคํานวณ
โดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครังล่าสุดเป็ นฐานในการ
กํ า หนดมู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ. ง มู ล ค่ า ดัง กล่ า วอาจไม่ ใ ช่ มู ล ค่ า ที. จ ะซื อขายได้ จริ ง ของ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซือH หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
1. ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือH หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย. นหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สงซื
ั อH หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

เรี ยกเก็บตามที.ได้ เกิดขึนจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงิน
ที.โอนเข้ าบัญชีนนๆ
ั

2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกินอัตราร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที.โอน

2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ

3. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00ต่อปี ของ NAV

3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV

3.4 ค่าธรรมเนียมที.ปรึกษาของกองทุนรวม

ตามทีจ. ่ายจริ ง

3.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
(ในการเสนอขายครังแรก)

ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที.รับประกันการจัด
จําหน่าย

3.6 ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
3.6.1 ค่าธรรมเนียมการให้ บริ การผู้เช่ารายย่อย

ร้ อยละ 2 ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การสุทธิ (หลัง
ส่วนลดค่าเช่า)

3.6.2 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive)

ร้ อยละ 2 ของกําไรสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์

3.6.3 ค่าธรรมเนียมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
3.6.4 ค่านายหน้ าในส่วนพืนที.สาํ นักงานให้ เช่า*

ร้ อยละ 0.23 ต่อปี ของNAV
สําหรับผู้เช่ารายเดิมที.ตอ่ สัญญา
-

0.5 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท
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ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
สําหรับทุกระยะเวลา
สําหรับผู้เช่ารายใหม่
-

0.5 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การถ้ า
ระยะเวลาเช่าน้ อยกว่า 3 ปี

-

1.0 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การถ้ า
ระยะเวลาเช่าเท่ากับหรื อมากกว่า 3 ปี

* ไม่เก็บในกรณีที. CPN เป็ นผู้เช่า

3.6.5 ค่านายหน้ าในส่วนพืนที.เชิงพาณิชย์ให้ เช่า*(ถ้ ามี)

สําหรับผู้เช่ารายเดิมที.ตอ่ สัญญา
-

0.5 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
สําหรับทุกระยะเวลา

สําหรับผู้เช่ารายใหม่

* ไม่เก็บในกรณีที. CPN เป็ นผู้เช่า

-

0.5 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การถ้ า
ระยะเวลาเช่าน้ อยกว่า 1 ปี

-

1.0 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การถ้ า
ระยะเวลาเช่าเท่ากับหรื อมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 3
ปี

-

1.5 ของเดือนของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การถ้ า
ระยะเวลาเช่าเท่ากับหรื อมากกว่า 3 ปี

-

ร้ อยละ 3.0 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที.ได้ รับ
จากผู้เช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะยาวทีม. ีอายุ
สัญญามากกว่า 3 ปี และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการ
เช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)

3.7 ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ

ชําระตามอัตราที.กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับ
บุคคลดังกล่าว

3.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี

ชําระตามอัตราที.กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับ
บุคคลดังกล่าว

3.9 ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื.นๆ รวมทังที.ปรึกษาอื.นๆ ได้ แก่
ค่าที.ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ

ชําระตามอัตราที.กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับ
บุคคลดังกล่าว

4. ค่ าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท
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ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
4.1 ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ ม
การขายของกองทุนรวม

ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ NAVทังนี ในการออกและ
เสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกจะกําหนดให้ ไม่เกิน
10,000,000.00 บาท

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นอัตราที ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
และ/หรื อ ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน(ถ้ามี )
ทัง. นี . ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ. นจากการดํ าเนิ นงานของกองทุนรวมในช่ วงระยะเวลา 1ปี แรกจะรวมกันไม่ เกิ นร้อยละ 15 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมในกรณี ปกติ ทีไม่เกิ ดเหตุสดุ วิ สยั และการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ทีอยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี . ประมาณการดังกล่าวเป็ นเพียงการ
ประมาณการเบือ. งต้นเพือใช้ประกอบการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านัน. ผลประกอบการทีแท้จริ งจะเป็ นไปตามรายงาน
ประจํ าปี ของกองทุนรวม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท

หน้ า 74

คําเตือนและข้ อแนะนําเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN คอมเมอร์ เชียล โกรท

“กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ดังนัน บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทังนี ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ ขึนอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด”
“บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื1นเพื1อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เช่นเดียวกันกับที1บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื1นเพื1อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที1สาํ นักงานกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที1ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื1อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังนี ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลการลงทุน
เพื1อบริ ษัทจัดการได้ ที1บริ ษัทจัดการ หรื อทางเว็บไซต์ www.scbam.com”
“ในกรณีที1ผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ1มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที1บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรื อบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน”

หนังสือชีช( วนฉบับนีร( วบรวมขึน( โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8
เลขที1 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

