


��������	
���	�� ���� 1 

��� ��. 11 - 620134       11 �� �!� 2562  
 
������  #��	
���	��$%�&����'(!)����#��ก�����(��
�+
ก��	'�������
���,!-.
�/�) ���) 0ก� ���1��2 2562 
 
����	  �'��$%�&����'(!)���� 
 ก�����(��
�+
ก��	'�������
���,!-.
�/�) ���) 0ก� 
 
��ก���	� 1. (�/&�����.- ����� 3)���/�$)4�ก�3�)��5�,ก�����(��
�+
ก��	'�������
���,!-.
�/�) ���) 

0ก� ��6����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� �..��. ���) 3)�ก�)����4�
��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (�&9�.(����:�#��$%�ก'�/�8����/-3)�7
 ����;ก� 

2. 3$�ก�3�)��5�, ก��)
กก�����(� ก�	1��7��	� 3)�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�  
.�8���� 1 (Conversion Timeline) 

3. �������1�.��#��'�������ก'�/�8����/- 
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2562 &9�(����� 30 ก��!�!� 2563 #��$%���77��	��7�����/3)�ก�(
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��J�3)��):���:�&9�0�ก��4�ก�#!�!ก�)����5�!�)����กก�3�)��5�,
ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/-4�ก��,
���!P;�#��ก�����/-3)�ก'�4���ก
;��0!	�-/'�$%�&����'(!)����#��ก�����(� 
CRYSTAL 0;!(�4��!�!�( 4�ก���8 �����	��.J�ก�ก�)���� �9�P;����/
�����(����� 20 ����.� 2562 ก1���;4����ก�
��	�������$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 4�(����� 30 �� �!� 2562 /�8�3/'�()� 14.00 �. (�
��
)����7�!��()� 13.00 �.)  ��6�/��P� J ����(
5�(;�7�)%� V� 	�8�):�77�8 0�3��V:����3ก�;- �V:���),)�V� )�;,��( 
ก����,d �)#��� 1695 &��,�)0!+
� �#/�/���ก ก����,����. �,���,
��J������/'�� I /����7�!7(��ก���	��;��/'�P���8 
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 ����;ก��)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; (a��&.��(�$ก�� /b) P;����$)ก�;1���
����#��ก�����(� 
CRYSTAL 3)��!)����!;����1�.������ก
;#98� /�8�3/'(����� 1 �ก�.� 2561 &9�(����� 31 +��(�.� 2561 V9����กe4��!������1��2 
2561 /���!)����!;�����กe4���ก��3�7 ก 3)���:���.(�����3&)�$)ก�;1���
����#��ก�����(�/'������	�������$%�
&����'(!ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 �,����7��7 V9��������1�.���ก��!(#���ก�7$)��ก�7ก�0;!(����P;�;����8 
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 ����;ก� d ��:�('� $)ก�;1���
����#��ก�����(�/���7ก���
�(� (Consolidated) �1���7�2�
8���; J (����� 31 
+��(�.� 2561 ��.(��&%ก/��� ������� 3)���6�P�/��#��ก1���;4�0.�ก���;ก�ก�����(� 0;!����&�������1�.��P;�
;����8 

���ก�� ��	��� 1 �ก���� 2561- 31 2�	���� 2561 
1. (��!P;���กก�)����  

1.1 �!P;�.'��	'�,�8���� 
1.2 �!P;�.'��	'���������77 
1.3 �!P;�.'��	'�,�8�����'(�ก)�� 
1.4  �!P;�;�ก�7�8! 
1.5  �!P;����� 

377,512,563 7�� 
 262,045,481 7�� 

89,803,836 7�� 
20,305,630 7�� 

914,713 7�� 
4,442,903 7�� 

2. (�.'�4	��'�!  90,941,090 7�� 
3. �!P;���กก�)�������+
 286,571,473 7�� 
4. �1��(�$%��	'�,�8���� 268 �! 
5. ,�8����4���	'� 45,036 /�����/ 
6. ��/�ก��	'�,�8�����])��! 94% 
7. ��/�.'��	'�0;!�])��! 770 7�� 

 

������� 2 ����������$�3�	�ก����&	 (��$��) ����67�ก%�8�-�$��	'��(%�')�&9	��$ � ��	��� 31 2�	���� 
2561 
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+��(�.� 2561 #��ก�����(� CRYSTAL 0;!���!)����!; ;����8 

ก�����(�P;���;�1�3)������/
�73�;�X���ก���
� (�7;�)) 3)�7��	�ก1�P#�;������1��2�
8���; J (����� 31 +��(�.� 
2561 V9��P;�$'��ก�/(���73)��7����ก7
 �� �1���ก��� ��(�! �1�ก�; ��:��
8���6������!7��!3)�( 3)���:���.(�����3&)�
/'������	�������$%�&����'(!ก�����(� ���1��2 2562 �,����7��7   
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 ����;ก� d 

7
 ����;ก� d ��:�('� �73�;�X���ก���
� (�7;�)) 3)�7��	�ก1�P#�;������1��2�
8���; J (����� 31 +��(�.� 2561 
#��ก�����(� ��.(��&%ก/���3)�������� 0;!����&�������1�.��P;� ;����8 

���ก�� ��	��� 1 �ก���� 2561 - 31 2�	���� 2561 

1. �
���,!-(�   4,224,732,508 7�� 
2. ���8�
�(� 125,718,386 7�� 
3. �
���,!-���+
 4,099,014,122 7�� 
4. �
���,!-���+
/'���'(! 10.5102 7�� 
5. �!P;�(� 377,512,563 7�� 
6. .'�4	��'�!(�  90,941,090 7�� 
7. �!P;���กก�)�������+
  286,571,473 7�� 
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�!)����!; ;����8 

/�����ก�����(�P;����0!7�!4�ก��'�!��0!	�-/�73��/���กJi-���ก1���;P(�4�0.�ก���;ก�ก�����(� 0;!
ก1���;4��7
 ����;ก� d �'�!��0!	�-/�73��4��3ก'$%�&����'(!P�'���!ก('���!)� 90 #��ก1�P���+
�����7���3)�(#���7�2
7��	� 0;!�'�!�!'�����!�2)� 2 .�8� ��8���8  ก�����(�ก'�/�8�#98������(�����  20 �
&���!� 2556 3)��#��)����4��
�+
ก��	'�
������
���,!- (Leasehold) 0.�ก��;��.
�/�) 3)�0.�ก�.
�/�) ;�PV�- �V:��/�- /�8�3/'(����� 27 �
&���!� 2556 0;!4��7
�27��	� 2561 (/�8�3/'(����� 1 �ก�.� 2561 &9�(����� 31 +��(�.� 2561) ก�����(����!P;�(���8��
8� 377.51 )���7�� 3)���
.'�4	��'�!��8��
8� 90.94 )���7�� �1�4��ก�����(����!P;���กก�)�������+
 286.57 )���7�� 3)������,
��J�'(�ก�7�!ก�
#�;������+
��ก��
�)�����1��(� 108.35 )���7�� V9��������/��)�ก����กก�����(����!ก�#�;������+
���!��P�'�ก
;#98���ก��
�
)������6��1��(� 110.00 )���7�� �'�$)4��ก�����(��9���ก��,
��#98�4��
���,!-���+
);)���กก�;1���
�����1���7�2 2561 
�1��(� 178.22 )���7�� 3)���ก$)��ก�7ก�4��2 2561 ก�����(�P;��'�!��
��h�$)3)���
�);���(���8��
8��1��(� 0.6794 
7��/'���'(! V9������!)����!;��;����8 

 
���ก�� ��	��� 1 �ก���� 2561- 31 2�	���� 2561 

1. ก1�P���+
  286,571,473 7�� 
2. �1��(���'(!)��������1���'�!3)�(��8���; 390,000,000 ��'(! 
3. ��
��h�$) ���1��2 2561 0.4569 7��/��'(! 
4. ��
�);��� 0.2225 7��/��'(! 
5. (���
��'�!��0!	�-/�73����8��
8� 264,966,000 7�� 
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���ก�� ��	��� 1 �ก���� 2561- 31 2�	���� 2561 
6. ��;�'(�ก��'�!��0!	�-/�73�����!7ก�7

ก1�P���+
�����7���3)�( 
��!)� 148.43 
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 ����;ก� d ��:�('� ก��'�!��0!	�-/�73��4��2 2561 (��ก$)ก�;1���
����#��ก�����(���('��(����� 1 
�ก�.� 2561 &9�(����� 31 +��(�.� 2561 3)�ก1�P����) ��.(��&%ก/���������� 3)���6�P�/�����ก1���;P(�4�0.�ก���;ก�
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 ����;ก�P;�,
��J�3)�����4��3/'�/�8�$%���77��	���ก7
 �� �1���ก��� ��(�! �1�ก�; ��6�$%���77��	�#��ก�����
(����1��2 2562 0;!��.'�/�73�� 860,000  7�� ;�����!	���;����8  

1. .�J�,  �;	��.� $%���77��	��7�����/ �)#��� 5659 3)�/��� 
2. .�J����5�  �)
\��(Jก�) $%���77��	��7�����/ �)#��� 3516 3)�/��� 
3. .�J,
�,-4�  ���
/#�ก
� $%���77��	��7�����/ �)#��� 4521 3)�/��� 
4. .�J	!,) \�5�\ X���- $%���77��	��7�����/ �)#��� 3972 
5. .�J�����  ,��+-,� -�����- $%���77��	��7�����/ �)#��� 5872 

 

/������!7���!7��/�.'�/�73��$%���77��	� ��ก7
 �� �1���ก��� ��(�! �1�ก�; 

2562 2561 % ก���'����	'�� 
860,000 7�� 820,000 7�� 5% 
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 ����;ก� d ��:�('� $%���77��	���ก7
 �� �1���ก��� ��(�! �1�ก�; P;��e
7�/
��������!'���������3)�P�'��
.(�����,��+-����'(�P;����!ก�7ก�����(� 0;!��.(����6��
��/'�ก��1�������� �9���:���.(,
��J�3/'�/�8�$%���77��	���ก
7
 �� 7
 �� �1���ก��� ��(�! �1�ก�; 0;!���!	���;��/'�P���8 
 

1. .�J�,  �;	��.� $%���77��	��7�����/ �)#��� 5659 3)�/��� 
2. .�J����5�  �)
\��(Jก�) $%���77��	��7�����/ �)#��� 3516 3)�/��� 
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3. .�J,
�,-4�  ���
/#�ก
� $%���77��	��7�����/ �)#��� 4521 3)�/��� 
4. .�J	!,) \�5�\ X���- $%���77��	��7�����/ �)#��� 3972 
5. .�J�����  ,��+-,� -�����- $%���77��	��7�����/ �)#��� 5872 

  
 ��6�$%���77��	�#��ก�����(� ���1��2 2562 3)���:���.(4��ก1���;.'�/�73��$%���77��	� ���1��2 2562 ��6�
�1��(� 860,000 7�� 4�กJ����$%���77��	�;��ก)'�(#���/��P�'����&�e
7�/
�������P;� 4��7
 �� �1���ก��� ��(�! �1�ก�; ��;��
$%���77��	��7�����/�'������ #���1���ก����1��������/(���77��	�3)�3�;�.(����:�/'��7ก���
�#��ก�����(�3��$%���7
7��	�;��ก)'�(#���/�� 3)���:���.(�����3&)�/'������	�������$%�&����'(!ก�����(� ���1��2 2562 �,����7��7   

������� 5  A&(�����	��� &ก��'���B�Aก����	��� CRYSTAL �'C	ก������ ! #	ก��'���B�A ก��D�	
���A�!�&	��B���-��ก����	��� CRYSTAL E?>ก:ก������ ! ��ก������:� ���	�'C	
?	:������ !-��ก������ ! 

 
 �����	��.J�ก�ก�)�������/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
ก�3�)��5�,ก�����(� 
CRYSTAL ��6�ก�����/- 0;!7
 ����;ก�.�;('�ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- ��3)�(��:�5�!4��2 
2562 ��ก��ก��8 ก�����/-����#��)����4���,!-�
������)�����,
���/
�  (�!)����!;�,
���/
�����กe4�(����� 9 3)���ก���

	� 14) 4��!��()�,���ก�����4ก)��.�!�ก��ก�7ก�3�)��5�,;��ก)'�(  

�!)����!;�ก��!(ก�7(�/&�����.- ����� 3)���/�$)4�ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 3)�ก�)����
4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (�&9�.(����:�#��$%�ก'�/�8����/-3)�7
 ����;ก���กe/����ก���	�1 ��8���8 7
 ��
��;ก���;1���
�ก�/'�� I ����ก��!(ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL (���8�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 
1 4����6�P�/����ก�\.J�ก�ก�ก1�ก�7/)�;��� ��� ��.34/2559 ����� ก�3�)��5�,ก�����(�������
���,!-4��
��6����/-�,���ก�)����4�������
���,!- (a'��ก�F��� �(. 34/2559b) 3)���ก�\.J�ก�ก�ก1�ก�7/)�;��� ��� ��. 
49/2555 ����� ก���ก3)�����#�!��'(!���/-#�����/-�,���ก�)����4�������
���,!- (a'��ก�F��� �(. 49/2555b) (���8�
��ก�\����4;����ก��!(#��� 

 ��8���8 ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- �����!)����!;�ก��!(ก�73$�ก�3�)��5�,ก��)
กก�����
(� ก�	1��7��	� 3)�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (Conversion Timeline) /�������กe4���ก���	� 2 
V9������&�������1�.��P;�;��/'�P���8 

 (1) ก��8$>����	��� &(�ก���'��7��#=>J��?	:������	-��ก����	��� CRYSTAL: �����	��$%�&����'(!)����#��
ก�����(� CRYSTAL ���/
�����/
ก�3�)��5�, 3)������/'�� I ����ก��!(#��� 

 (2) ก�����	�%�-��	�6� E	ก����ก����	�-��?	:������ !: �����P;��7�����/
ก�3�)��5�,��ก�����	��$%�
&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL 7
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; 3)�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� 
�1�ก�; 4�X���$%�ก'�/�8����/- 3)����#����6�$%���;ก�ก�����/-�������ก�ก'�/�8�ก�����/- 3)�(��:� (a#=>ก:� �9����� !b ��� a#=>(�$ก��

ก������ !b) ��!���.1�#������/4�ก���ก3)�����#�!��'(!���/- �,���3)กก�7��,!-�
� ���8�
� 3)�.(���7$
;#��ก�����
(� CRYSTAL (a���A�!�&	��B���-��ก����	��� CRYSTALb) 
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 (3) ก��ก:� �9�ก������ !: �����$%�ก'�/�8����/-P;��7�����/
4����ก3)�����#�!��'(!���/-��ก�1���ก��� ก.)./.  $%�
ก'�/�8����/-��3/'�/�8�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; V9���h���7����6�7
 ����;ก�#��ก�����(� CRYSTAL 4��
��6����/�#��ก�����/- (a���� �b) 3)���;1���
�ก�ก'�/�8�ก�����/- ;�(!ก�ก'��
�+
3)��������4������,!-�
�4��3ก'���/�;�(!
ก��#���1�����������#��$%ก,��('�$%�ก'�/�8����/-��;1���
�ก��,���4��ก�����/- P;���V9����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL 
0;!3)ก��)��!�ก�7ก����ก�����(� CRYSTAL ��P;��7��'(!���/-�����ก4��'#��ก�����/- 

  ��8���8 ก���;ก�ก�����/-��ก��1�0;!���/�3)�$%���;ก�ก�����/-���P;��7��7���!��ก���/�0;!#�7�#/
�1�����������3)�.(���7$
;	�7#�����/�3)�$%���;ก�ก�����/-����6�P�/������7�P(�4�'�������ก'�/�8����/-0;!$%���;ก�
ก�����/-�����1���� ������� 3)�.(���7$
;	�7�)�ก����ก��!(#���ก�7ก�;%3)��;ก�ก�����/- V9��(�&9�ก�)����4���,!-�
��)�ก
#��ก�����/- 3)����/����1���� ������� 3)�.(���7$
;	�7�)�ก4�ก�ก1�ก�7;%3)ก��e
7�/
�������#��$%���;ก�ก�����/- 3)�
$%��7��7���!�!���� (&����) 4����6�P�/�������ก'�/�8����/-3)�/��กl���! /)�;��ก��ก:7�ก ���,!-�
�#��ก�����/- 
��8���8 $%�&����'(!)��������&\9ก �#���%)�,
���/
�P;�����������1�.��#��'�������ก'�/�8����/-V9����6�P�/�������กe4�
��ก���	� 3 

 (4) ก����ก����	�-��?	:������ !-��ก������ ! �A����ก�'����	ก�����A�!�&	��B���-��ก����	
��� CRYSTAL: �����$%�ก'�/�8����/-P;��7�����/
4����ก3)�����#�!��'(!���/-��ก�1���ก��� ก.)./. $%�ก'�/�8����/-��;1���
�ก�
��ก3)�����#�!��'(!���/-#��ก�����/- �,���3)ก��)��!�ก�7��,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL V9����ก�7P�;�(!
�
�+
3)��������/����������ก�����(� CRYSTAL ��6�.%'�����4��h���7�� (���8�������
���,!-3)������
���,!-���ก�����(� 
CRYSTAL P;�)�����!%'4��h���7�� �1��(� 2 0.�ก� P;�3ก' 0.�ก� .
�/�) ;�PV�- �V:��/�- 3)�0.�ก��;��.
�/�)  V9��(�P�
&9������/'�� I ��8���;���ก�����(� CRYSTAL P;��#���1��,�����;����0!	�-��ก��,!-�
����)����3)�!��.���$)4	�7��.�7ก�7
ก�����(� CRYSTAL V9����&%ก0��P�ก�����/- 0;!����ก��#���1������0���
�+
3)��������/�������/'�� I ;��ก)'�( ��8���8 
�!)����!;�ก��!(ก�7�
�+
3)��������/�������/'�� I ���ก�����(� CRYSTAL ��6�.%'�����4��h���7��3)�!����$)4	�7��.�7�!%'���
�1�.�� (���8�������
���,!-3)������
���,!-���ก�����(� CRYSTAL P;�)�����!%'4��h���7��3)��&���ก�;1���
�ก�4��
.%'�������กKL�!��9��/ก)����!
�!��4����)��!�.%'�������กก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- ����6�P�/�������กe4�
��ก���	� 4 

 ��9�� ��,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL ����6�P�/��#���%)�%).'���,!-�
����+
 (NAV) #��ก�����(� 
CRYSTAL ���P;��7ก�!��!����ก$%�;%3)$)��0!	�-.�8�)'���;ก'��ก�0����,!-�
�4��3ก'ก�����/- /�������กe4���ก���	� 

5 ��9�� ��,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL �����0��P�!��ก�����/- ��P�'(��!ก�;��/'�P���8   

(ก) ��,!-�
������
����ก��P(��,���ก�	1�����8 ����ก
;��กก�;1���
�ก�#��ก�����(� CRYSTAL ("�=��:�

���A�!�&	���2&���'���'����>�b) 

(#) ��
��h�$) 3)�/��� ��
��])��!.����กก�);��
�����;���7�!�#��ก�����(� CRYSTAL V9��!���
P;�
	1��4��3ก'$%�&����'(!)�������7�..)������
�+
P;��7��
���8� 

(.) .'�+����!�3)�.'�4	��'�!4; I ����ก��!(#���ก�7ก��;���7�!��
�+
ก��	'���,!-�
�#��ก�����(����
��0��P�ก�����/- ก��)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL 3)�ก�	1��7��	�#��ก�����(� 
CRYSTAL 
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 (5) ก����&กก����	��� CRYSTAL ก��7%�����67� ��ก���A&กJ�	?	:������	-��ก����	��� 
CRYSTAL �'C	?��ก���A�!($������	E	 ��$?��ก���A�!?:�'����F8�� (K ��$?��ก���A�!/L):�)����กก�0��
��,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL 4��3ก'ก�����/-��:��
8�3)�( 7
 ����;ก���;1���
�ก��)
กก�����(� CRYSTAL 
3)�	1��7��	� 0;!4�#�8�/��ก�	1��7��	� $%�	1��7��	���37'���'(!���/-#��ก�����/- 4��3ก'$%�&����'(!)����#��ก�����(� 
CRYSTAL �����	�����กe4����7�!�$%�&����'(!)���� J (��ก1���;�
�+
4�ก���7��)��!���'(!)����ก�7��'(!���/- (V9����P;�
ก1���;3)���ก�\/'�P�) (��8���8 $%�&����'(!)����������
�+
P;��7ก���7��)��!���'(!)������6���'(!���/-��ก)�!��6�$%�&��
��'(!���/-#��ก�����/- �)����กP;��7ก�37'���'(!���/-#��ก�����/- ��ก$%�	1��7��	�V9�����P�'P;���6�$%�&����'(!)�������P;�
�#��'(���	���,��������/
ก�3�)��5�,3)�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1) 0;!$%�&����'(!)����������
�+
P;��7
ก�37'���'(!���/-���P;��7$)ก��7��กก�3�)��5�, 0;!�!)����!;#��$)ก��7/'�ก�����/-3)�$%�&����'(!��กก�
3�)��5�,ก�����(�������
���,!-��6����/-�,���ก�)����4�������
���,!-��6�P�/�������กe4���ก���	� 6 

 ��9�� ��/�ก���7��)��!���'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ก�7��'(!���/-#��ก�����/- (Swap Ratio) ���$%�&����'(!
)����#��ก�����(� CRYSTAL ��P;��7 .�� 1 ��'(!)���� /'� 1 ��'(!���/- ��8���8 4�ก�;1���
�ก��,�����7��)��!���'(!)����
;��ก)'�( ��P�'��ก��7V�8���'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ��ก$%�&����'(!)��������#����	��4�ก���	��$%�&����'(!)����
#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 3)�.�;.���ก�3�)��5�,  

7
 ����;ก���ก1���;(��ก1���;�
�+
4�ก���7��)��!���'(!)����ก�7��'(!���/- �,���4����;.)���ก�7�77ก�	1���.�3)�
ก��'���7�)�ก��,!-4�/)�;�)�ก��,!-d 0;!7
 ����;ก���#�4��/)�;�)�ก��,!-d �!�;,�กก�V�8�#�!��'(!)����#��ก�����
(� CRYSTAL )'(����� 3 (���1�ก� ก'��(��ก1���;�
�+
�r;���;���7�!�$%�&����'(!)����;��ก)'�(#���/�� 3)�/)�;�)�ก��,!-d 
���!�;,�กก�V�8�#�!��'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL /'�������P���&9�(�����/)�;�)�ก��,!-d ��ก�\�,
ก&����'(!)����
#��ก�����(� CRYSTAL 3)��7��'(!���/-#��ก�����/- ��6��)�ก��,!-�;���7�!�4�/)�;�)�ก��,!-d ��8���8 $%�ก'�/�8����/-��
3$������;1���
�ก�4����'(!���/-#��ก�����/- ��6��)�ก��,!-�;���7�!�4��3)�(��:�5�!4� 15 (���1�ก� ��73/'(���r;ก�����
#�!��'(!���/- 

 ��8���8 ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- ��6�P�/��3$�5�,;���)'����8 

   



��������	
���	�� ���� 9 

3$�5�,��ก�7ก��+
7�!ก�3�)��5�, 
ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 

 

 
 

 
(1)  ����	
����������
�ก
������� CRYSTAL �� ��!	 
"�#ก$%��&'(�������	
��������� ) �*�ก+#��,-.�/.%�ก#�-*('"�� ��

���������ก*(������*-01�
�ก
���*-01 

 ��ก��ก��8 $%�&����'(!)��������&\9ก �#���%)�,
���/
��ก��!(ก�7ก����!7���!7����1�.��3)�.(��3/ก/'��#��
ก�����(� CRYSTAL 3)�ก�����/- 3)�)�ก J��������)��!�3�)��������ก�3�)��5�,3)�(4���ก���	� 7 (���8�.'�4	��'�!
4�ก�3�)��5�, ก��)
กก�����(� 3)�ก�	1��7��	�4���ก���	� 8 

��������	
����������� 
ก�����
�	 

��ก��������
�	������กก��
�����	
����������� CRYSTAL 

��������	
���  

CRYSTAL(1) 

1. ก����ก��	
����� !��ก����� ! 2. ก��#$��%&�'#(ก��)��
* CRYSTAL 

CRYSTAL 

ก����� ! 

���+�!�,��(- 

CRYSTAL .�)����	 

��������	
���  

CRYSTAL(1) 

CRYSTAL 

ก����� ! 

���+�!�,��(-/��*�

0�ก CRYSTAL 

CRYSTAL &'�����(&)��

���*)����������+��,�-
,�����������
�	���
ก�����
�	 �)�
�,
��� 1:1
,����0�-12������3�45ก�6
��� 1 �������+�6�7-�-)
ก���*)����*������-)
���
'�2�( 

��������	
���  

CRYSTAL 

ก����� ! 

���+�!�,��(-/��*�

0�ก CRYSTAL  

3. /2�������ก����� ! 3*�-�45.�6�+ 



��������	
���	�� ���� 10 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%���
�1����4�ก�;1���
�ก�;��/'�P���8 

 (1) ก1���;�!)����!; 3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�73$�ก�3�)��5�, ก�0����,!-�
�
3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL 4��3ก'ก�����/- 3)�ก��7.'�/�73����6���'(!���/-#��ก�����/- 0;!4����;.)���ก�7
�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/���
��6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�
;��ก)'�( ��6�/�� 

 (2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'�� I ����ก��!(#���ก�7ก�3�)�
�5�, ก�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL 4��3ก'ก�����/- 3)�ก��7.'�/�73����6���'(!���/-#��ก�����/- 
(���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( 
��6�/�� 

 (3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�( 
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 3)� (2) #���/�� 
�,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก�� 

• ก��'���B�Aก����	��� CRYSTAL �'C	ก������ ! 

7
 ����;ก��):���:�&9���0!	�-3)���.(������.-�����3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- /��
�!)����!;���P;�ก)'�(��#���/��3)�( 0;!7
 ����;ก���.(����:�('� ก�3�)��5�,�!'���;�!(0;!���P�'��ก�)�����,
���/
�4��()�
4ก)��.�!�ก�������ก�)�����,
���/
�4����./��8�P�'��.(������/���$)����\ Xก
������;1���
�ก��,��ก�;1���
�ก�
;��ก)'�(���1�4��ก�����(� CRYSTAL ��.'�4	��'�!����ก��!(#���ก�7ก�3�)��5�,3)�	1��7��	� ��ก��8�!���1�4��ก�����/- (���3�)�
�5�,����กก�����(� CRYSTAL) ����.'�4	��'�!4�ก�;1���
�����,
��#98� 3)�$%�&����'(!���/-7���! (���P;��
�+
4�ก�
��7��)��!���'(!)������6���'(!���/-) ����5�����5� �����,
��#98�;�(! 

 �!'��Pก:/�� 7
 ����;ก���:�('� ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- ��	'(!�,
��0�ก��4��$%�&����'(!
)����P;��7$)��0!	�-/�73���,
��#98��!'��/'�������4��!�!�( ��������กก�����/- ������&)����4���,!-�
������)����
�,
���/
�.�8���� 1 3)���,!-�
������,
���/
�4����./P;�  ��ก��8� ��ก)������P;��7��0!	�-��ก�0!7�!ก�7
�����377(�\%�!-
V9����	'(!4���ก
;��0!	�-�%���;/���)�กก�ก����!�;/'�#��; (Economies of Scale) �,
��.(������&4�ก�3#'�#�� 3)�
ก���;0.�����ก�)��������������$'��ก�ก%�!����
�V9����/��������ก���
����/�1�ก('�/�����#����
���� (Gearing Benefit) �����
�'�$)4��$%�&����'(!���/-#��ก�����/- ��0�ก��P;��7$)��0!	�-/�73���,
��#98���กก�)����4����./ 

• �� ��ก������'����	?	:������	-��ก����	��� CRYSTAL ก��?	:������ !-��ก������ ! 

 ��/�ก���7��)��!���'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ก�7��'(!���/-#��ก�����/- (Swap Ratio) �����/� 1 ��'(!
)����/'� 1 ��'(!���/- ��6���/����������� ��������กก���7��)��!���'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ก�7��'(!���/-#��
ก�����/- 4�.�8���84	��%).'���������
���ก�%).'���,!-�
����+
#��ก�����(� CRYSTAL ���P;��7ก�!��!����ก$%�;%3)$)��0!	�-
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.�8�)'���;ก'��ก�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL 4��ก�7ก�����/- �,���3)กก�7��'(!���/-#��ก�����/- V9��
��/�;��ก)'�(��P�'�'�$)ก��7/'��
�+
��ก���!�#��$%�&����'(!)�����;
� (Control Dilution Effect) 3/'�!'��4; 

 4�ก���8 7
 ����;ก�P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
��V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6����
�9ก ����ก���
��
���,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�3�)��5�,;��ก)'�( 0;!4���7�&9�.(��
����/���$)#��ก�3�)��5�,3)���/���7��)��!���'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ก�7��'(!���/-#��ก�����/- (�&9�
$)ก��7���$%�&����'(!)�������P;��7��กก�)��/
 (���8�#��;�3)�#�����!#��ก�3�)��5�, �,�����ก�7ก�,
��J�ก�)�
�/
����ก��!(#��� 0;!.(����:�#������9ก ����ก���
��
����6�P�/���!)����!;�����กe4���ก���	� 9 ��8���8 $%�&����'(!
)����0�;\9ก ��!)����!;3)�#���%)4��.7&�(�ก'��ก�/�;�
�4� 

 ��ก��ก��8 �����P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����3)�( $%�ก'�/�8����/-��;1���
�ก�#�.(����:�	�7/'��1���ก��� 
ก.)./. �,���ก�3�)��5�,#��ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 3)�7
 ����;ก���3���ก�3ก�P#0.�ก���;ก�ก�����(�
4����;:�����ก��!(#���ก�7ก�3�)��5�,/'�P� 

�����?O	-�����'�Pก.����ก����&	�&���   

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
�
�V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6�����9ก ����ก���
��
�� �,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�3�)��5�, 
(���8�4��.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก���7��)��!���'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ก�7��'(!���/-#��
ก�����/- �,�����ก�7ก�,
��J�ก�)��/
4�(����8 0;!.(����:�#������9ก ����ก���
��
����6�P�/�������กe4�
��ก���	� 9 

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;#��$%�&����'(!)�����������	�� ��8���8 P�'��$%�&����'(!)�����!4;���'(�P;����!4�(����8 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 6 A&(�����	��� &ก�� :� �9�E?>��������	����&E7:��&.��(�$ก���->��'C	#=>(�$ก��ก������ ! 
 
 /�����P;���ก�,
��J�ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 4�(����� 5 �9���:���.(#��/
$%�&����'(!
)����4�ก�3/'�/�8�7�..);��/'�P���8��6�$%���;ก�ก�����/-'(�#��ก�����/- 3��7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- 
�1�ก�; V9���h���7����6�7
 ����;ก�#��ก�����(� CRYSTAL 

(ก) ก�3/'�/�8�7
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; �#����6�$%���;ก�ก�����/-  3)� 
(#) ก�3/'�/�8�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�;�#����6�$%���;ก�ก�����/- 
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 7
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; �!%'��('��ก�!���.1�#�.(����:�	�7��6�$%���;ก�ก�����/-/'��1���ก��� ก.)./. V9��
��/���P;��747�����/4����6�$%���;ก�ก�����/-ก'��ก�ก'�/�8�ก�����/- ��8���8 7
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; ��6�7
 ������ก��!(
0!�ก��ก�77
 �� �7��ก
�,�c�� �1�ก�; 3)�7
 �� �ก�!/
���
/ �1�ก�; 0;!��6�$%�&�������!4��'�������#��7
 �� �..��.�� 
3��������- �1�ก�; ��8���8 7
 �� �7��ก
�,�c�� �1�ก�; 3)�7
 �� �ก�!/
���
/ �1�ก�; ��6�$%���ก�7+�ก
�,�c��������
���,!-
��8����5�����!%'��\�!3)�,�J
	!- 0;!��'�����ก�,�c��0.�ก������.�J5�,�%�3)���!�ก/-4	�%�3774��' (�&9���.(��%�.(��
�#��4�4�ก�7
����;ก�)����4�0.�ก�������
���,!-�,���ก�,�J
	!- 0;!�],���!'��!
��ก�7
��P)yz�P/)-��))- 

 7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; P;��7.(����:�	�7��ก�1���ก���.J�ก�ก�ก1�ก�7�)�ก��,!-3)�
/)�;�)�ก��,!-4����6�$%���;ก�ก�����/-�,���ก�)����4�������
���,!- �����(����� 15 ก��5�,��+- 2560 7
 ���)�ก��,!-��;ก�
ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; �����7ก�J-4�ก�7
ก���;ก�ก�)������ก('� 27 �2 ;1���
�+�ก
���;ก�ก�)���� 4 +�ก
��)�ก 
.�� ก�����(� ก�����(�������
���,!- ก������'(�7�..) 3)�ก������1����)�8!�	�, 0;!!9;����$)��0!	�-#��)%ก.����6�
�1�.�� 4�#J�����h���7����6�$%���;ก�ก�����/-#�����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� ��yyr\ 

 #���%)�,
���/
��ก��!(ก�77
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; 3)�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; 3)�
ก��e
7�/
�������'(�ก�� ��6�P�/�������กe4���ก���	� 10  

 3)�/��� ���/���:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� (��ก�����ก�0����,!-�
�#��ก�����(� CRYSTAL P�!��
ก�����/-��:���7%J-) 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�;1���
�ก�;��/'�P���8 

 (1) ก1���;�!)����!; 3)�/���;1���
�ก�4;I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก�3/'�/�8�4��7
 �� �..��.�� 3����
����- �1�ก�; 3)�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; �#����6�$%���;ก�ก�����/-#��ก�����/- 0;!4����;.)���ก�7
�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/���
��6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�
;��ก)'�( ��6�/�� 

 (2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�3/'�/�8�4��
7
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; 3)� 7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; �#����6�$%���;ก�ก�����/-#��
ก�����/- (���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�
;��ก)'�( ��6�/��  

 (3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 3)� (2) #���/�� 
�,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก��  

 7
 ����;ก��9���:�('�7
 �� �..��.�� 3��������- �1�ก�; 3)�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; ��.(��
�������4�ก���6�$%���;ก�ก�����/- ;����8� 7
 ����;ก��9���:�.(4��$%�&����'(!)����,
��J������/
ก�3/'�/�8�7
 �� �..��.�� 
3��������- �1�ก�; 3)�7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����(� 7�(�)(� �1�ก�; ��6�$%���;ก�ก�����/-'(�ก�� �,���4��ก�3�)��5�,
ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- ����&;1���
�ก�P;��!'���7�����6�P�/��กl���!����ก��!(#���3)�/���/
�����	��#��$%�
&����'(!)����  
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��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!��ก
�ก('�ก9����9��#���1��(���'(!)����#��$%�&��
��'(!)�����������	��3)����
�+
��ก���!� (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) ��8���8 �!	���$%�&����'(!
)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 ��กe/����ก���
	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 7 A&(�����	��� &ก�� :� �9�E?>��������	����&E7:#=>$=�#�'��D�7	!�->��'C	���� �-��ก������ ! 

 ��7��������ก(����� 5 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)����
�,���,
��J������/
ก�3/'�/�8�4��7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; �#����6����/�#��ก�����/- 3��+��.�
ก����, �1�ก�; (���	�) V9���h���7����6�$%�;%3)$)��0!	�-#��ก�����(� CRYSTAL 

 7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก�����P�!,�J
	!- �1�ก�; P;��7.(����:�	�7��ก�1���ก���.J�ก�ก�ก1�ก�7�)�ก��,!-3)�
/)�;�)�ก��,!-4����6����/� ���/-�,���ก�)����4�������
���,!- �����(����� 18 ก��!�!� 2556  J �h���7��  7
 ���)�ก��,!-
��;ก�ก�����P�!,�J
	!- �1�ก�; �e
7�/
���������6����/�#�����/-�,���ก�)����4�������
���,!-4��)�!���5���,!-�
� P;�3ก' 
��.��1���ก���4���	'�  \%�!-ก�.��  0�3� .)���
�.��3)�0����4���	'�  (���8���; 8 ก�����/- ��8���8 #���%)�ก��!(ก�7���/�
��6�P�/�������กe4���ก���	� 11  

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� (��ก�����ก�0����,!-�
�#��ก�����(� CYRSTAL P�!��
ก�����/-��:���7%J-) 3)�/������/� 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�;1���
�ก�
;��/'�P���8 

 (1) ก1���;�!)����!; 3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก�3/'�/�8�4��7
 ���)�ก��,!-��;ก�
ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; �#����6����/�#��ก�����/- 0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� 
CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. 
/)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4; I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

 (2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'�� I ����ก��!(#���ก�7ก�3/'�/�8�
4��7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; �#����6����/�#��ก�����/- (���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. 
/)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4; I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

 (3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 3)� (2) #���/�� 
�,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 
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 7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; ��6�$%���������7ก�J-4�ก���6����/� 0;!4��h���7�� 7
 ��
�)�ก��,!-��;ก�ก�����P�!,�J
	!- �1�ก�; �e
7�/
���������6����/�#�����/-�,���ก�)����4�������
���,!-4��)�!���5�
��,!-�
� P;�3ก' ��.��1���ก���4���	'� \%�!-ก�.�� 0�3� .)���
�.��3)�0����4���	'� (���8���; 8 ก�����/- 

 �!'��Pก:/�� [7
 ���)�ก��,!-��;ก�ก����� P�!,�J
	!- �1�ก�; 3)� | (&����)] ��6�$%����'(�P;����!4�ก�#��/
�����/
4�
(�����P;�����#���/�� �9�#���(��
�+
�����P�'3�;�.(��.
;��:�4�กJ���8 

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;#��$%�&����'(!)��������#��'(���	��3)����
�+
��ก���!� ��8���8 �!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��
ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 ��กe/����ก���	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 8 A&(�����	��� &ก���'����	'���='��ก��(�$?�#�'��D�7	!E	���A�!�&	-��ก����	��� CRYSTAL 
B��?���ก��'���B�A D$�ก���'����	#=>E?>��&ก��ก��#=>�7:�����:�� (�ก��&.�� ��.��.����� (%�ก�$ 
�'C	ก������ !D$� �� (�ก��&ก��66��7:��?����	��������66��7:�A�9	����:�	ก���)  

 ��7��������กก�3�)��5�,ก�����(���6�ก�����/-/��(����� 5 #���/�� �����	��.J�ก�ก�#��$%�ก'�/�8����/- V9��
���#�����e
7�/
�������$%���;ก�ก�����/-P;�,
��J�&9���0!	�-#��ก���)��!�3�)�%�377ก���;��$)��0!	�-4���,!-�
�
#��ก�����(� CRYSTAL 5�!�)��ก�3�)��5�,��6�ก�����/- 0;!ก���)��!�$%�4��7
ก�ก�7$%��	'��!!'�!#����,!-�
����
ก�����(� CRYSTAL )�����!%' ��8���8 4��h���7�� ก�����(� CRYSTAL P;�4���	'���������77#����,!-�
����ก�����(� 
CRYSTAL )�����!%'3ก'7
 �� �..��.���) �1�ก�; V9����6�$%�7
��������
���,!-#��ก�����(� CRYSTAL 3)�ก�����(� 
CRYSTAL P;��7$)/�73����ก7
 �� �..��.���) �1�ก�; /����;�'(����P;���ก�ก1���;ก��P(�)'(�����4�������	'���������77
3)�������	'�,�8�����'(�ก)�� �!'��Pก:;� P;���ก�,
��J�ก�!ก�)
ก������	'���������773)�������	'�,�8�����'(�ก)��
;��ก)'�( �,���4��ก�����/-����&4��7
ก�3ก'$%��	'��!!'�!P;�0;!/� 3)���0.�����ก��#��)����3)�ก���;����0!	�-4�
)�ก J��;�!(ก��ก�7��,!-�
����� I ���ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 (�&9�ก�!ก�)
ก�����3/'�/�8�$%�7
��������
���,!-
#��ก�����(� CRYSTAL (�!)����!;���)�ก J�ก���)��!�3�)�%�377ก���;��$)��0!	�-4���,!-�
�#��ก�����(� 
CRYSTAL 5�!�)��ก�3�)��5�, ��6�P�/���!)����!;�����กe4���ก���	� 13) 

 ��9�� 4�ก���)��!�3�)�)�ก J�ก���;��$)��0!	�-�1���7��,!-�
����ก�����(� CRYSTAL �#��)�����1���7
�!��()�ก�)���������)�� .%'�������8� 2 KL�! P�'��5��4�ก�	1����
�	;�	!4; I 4��3ก'ก�� 

��ก��ก��8 ��:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����
4�ก�;1���
�ก�;��/'�P���8 
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 (1) ก1���;�!)����!; 3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก���)��!�3�)�%�377ก���;��
$)��0!	�-4���,!-�
�#��ก�����(� CRYSTAL 5�!�)��ก�3�)��5�, 3)�ก�;1���
�ก���)��!�$%�4��7
ก�ก�7$%��	'��!
!'�! ��ก7
 �� �..��.���) �1�ก�; ��6�ก�����/- 0;!/� 0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����
(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� 
ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/��   

 (2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7%�377ก�
��;��$)��0!	�-4���,!-�
�#��ก�����(� CRYSTAL 5�!�)��ก�3�)��5�,��6�ก�����/- (�&9� ก��,
���/
����3ก�P#
������	'���������77 (���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���
7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

 (3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 3)� (2) #���/�� 
�,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

 4�ก���8 7
 ����;ก�P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
��V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6����
�9ก ����ก���
��
���,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก���)��!�3�)�%�ก���;��$)��0!	�-4�
��,!-�
�#��ก�����(� CRYSTAL 5�!�)��ก�3�)��5�,��6�ก�����/- P;�3ก' ก���)��!�$%�4��7
ก�ก�7$%��	'��!!'�! ��ก
7
 �� �..��.���) �1�ก�; ��6�ก�����/-0;!/� (!ก�)
ก������	'���������773)�������	'�,�8�����'(�ก)��) (�&9�ก�!ก�)
ก
�����3/'�/�8�$%�7
��������
���,!-#��ก�����(� CRYSTAL �,�����ก�7ก�,
��J�ก�)��/
����ก��!(#��� 0;!.(����:�
#������9ก ����ก���
��
����6�P�/���!)����!;�����กe4���ก���	� 9 ��8���8 $%�&����'(!)����0�;\9ก ��!)����!;
3)�#���%)4��.7&�(�ก'��ก�/�;�
�4�  

�����?O	-����&.��(�$ก��  

 ก���)��!�3�)�%�377ก���;��$)��0!	�- 0;!ก�!ก�)
ก������	'���������773)�ก�!ก�)
ก�����4���	'�
,�8�����'(�ก)��ก�7 7
 �� �..��.���) �1�ก�; ���'�$)4��ก�����/-�%����!�!P;�.���������P;��7��กก�4���	'���������773)�ก�
4���	'�,�8�����'(�ก)�� 3)�ก����ก�����/-�#���1������7
ก�ก�7$%��	'�3)�$%�4	�7
ก�,�8����#��0.�ก�0;!/� ���1�4��ก�����/-
��6�$%��7�!P;���กก�4��7
ก� �!P;���+�J%�05. 3)��!P;�����I ��กก�4��7
ก�,�8�����'(�ก)��0;!/� (�&9���6�
$%��7$
;	�7/�������กก�7
��/�����3)�.'�4	��'�!����ก
;#98���กก�4��7
ก�3)���;����0!	�-��กก���6�$%�4��7
ก�
;��ก)'�(  (�&9�ก�!ก�)
ก�����3/'�/�8�$%�7
��������
���,!-�1���7��,!-�
�����70������กก�����(� CRYSTAL �1��(� 2 
0.�ก�   ���.'�7
ก�5�!�)��ก�3�)��5�,ก�����(���6�ก�����/-��(��!%'4�.'�+����!�$%���;ก�ก�����/- ��8� 

 7
 ����;ก��):���:�('� ก���)��!�3�)�%�377ก���;����0!	�-��	'(!4���ก
;��0!	�-/'�$%�&����'(!)����4��!�
!�( ��8�4�;���ก�7
�������������
�+
5�,��ก#98� .(��0�'�4�4�ก�7
ก���;ก�3)���;��$)��0!	�-�,
���/
� ��ก��8�!��
��6�0.�����ก��#��)����3)�ก���;����0!	�-4�)�ก J��;�!(ก��ก�7��,!-�
�����I ���ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 V9��
ก����ก�����/-����&;1���
����P;��!'�������
�+
5�,��ก#98� ��	'(!�,
��0�ก��4�ก��/
70/#��ก1�P��กก�;1���
����#��
ก�����/- 3)�0�ก�����$%�&����'(!���/-��P;��7$)/�73�����;�#98� V9����;.)���ก�7�%).'�����
�����,
��#98���กก���)��!�3�)�
%�377ก���;��$)��0!	�-4�)�ก J��h���7�� ���!7���!7ก�7กJ������ก���)��!�3�)�%�377��;����0!	�- (0�;,
��J�
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�%).'���,!-�
�/���!�������
�#��$%�����
��%).'���,!-�
�;���)'�� 3)�.(����:�#������9ก ����ก���
��
��/��
��ก���	� 9) 

 
��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;#��$%�&����'(!)��������#��'(���	��3)����
�+
��ก���!� ��8���8 �!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��
ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 ��กe/����ก���	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
    
 

������� 9 A&(�����	��� &ก������	-��ก������ ! E	���A�!�&	���(�����	�A&��� &����9���� 1  

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ,
��J�3)�(��:���.(4����ก�)����4���,!-�
��,
���/
�
,���ก�����4��!��()�4ก)��.�!�ก��ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL /�����P;�ก)'�(P�4�(����� 1 #���/�� ��8���8 ก�
)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 �����%).'�ก�)����(���8���;P�'�ก
� 7,285 )���7�� (�%).'�;��ก)'�(P�'(�
5� ��%).'��,
����กก�0����,!-�
�����70������กก�����(� CRYSTAL) 0;!$%�#�!��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 ��
�7$
;	�7.'�+����!� 5� �3)�.'�4	��'�!��������ก��!(#��� ��8���8  ��,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���8����ก�7P�;�(!
������
���,!- 3)��
�+
ก��	'�#��������
���,!- 3)���,!-�
���������ก��!(#���#��0.�ก� ((���!ก('� a���A�!�&	���(�����	

�A&��� &����9���� 1b) 0;!���!)����!;;��/'�P���8 

(ก) ก�#!�!�!��()��
�+
ก��	'�4���,!-�
�����70������กก�����(� CRYSTAL �1��(� 2 0.�ก� 3)�ก�
)�����,
���/
�4���,!-�
�#��0.�ก��1��(� 3 0.�ก� #��7�..)����ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- 0;!
37'���6�ก�)�����,
���/
�4���,!-�
�#��0.�ก��h���7���1��(� 2 0.�ก� 3)�ก�)����4�0.�ก�4��'
�1��(� 1 0.�ก�  

(#) ก�)����4���,!-�
�#��0.�ก��1��(� 7 0.�ก� #��7�..)����   

 

 

กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต   

กรณีไมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน กรณีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาประโยชน

มูลคาสิทธิการเชาโครงกําร CDC 2,398.00                                                                                                  2,510.00                                                                                          

มูลคาสิทธิการเชาโครงกําร TC  1,518.00                                                                                                  1,592.00                                                                                          

มูลคารวม 3,916.00                                                                                                  4,102.00                                                                                          

หมายเหตุ  ใชอัตราคิดลดเดียวกันกับทรัพยสินอื่นๆท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนคร้ังท่ี 1 ท่ีร อยละ 9.5  ระยะเวลาสิทธิการเชาประมาณ 23 ป 9 เดือน โดยบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอร วิส จํากัด
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2��3#456��-��#�ก#�������
�ก
���*-01 3#���*�7#กก#������%���*4�1-.��� 7&�����'4. �'0.�6�*8���  1 

 
(1)    ����	
����������
�ก
������� CRYSTAL �� ��!	 
"�#ก$%��&'(�������	
��������� ) �*�ก+#��,-.�/.%�ก#�-*('"�� ��
���������ก*(������*-01�
�ก
���*-01 
 
 ��8���8 �,�����6�3�)'���
����4�ก�;1���
�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (�&9�ก�7
����;ก���,!-�
�
����#��)���� $%���;ก�ก�����/-��;1���
�ก��,
�����0;!ก���ก3)���;���'(!���/-�,�������#�!4��3ก'$%�&����'(!)�����;
�#��
ก�����(� CRYSTAL ��ก)�����],��ก)�'� 3)�/�����	�	����(P� 3)�ก�ก%�!����
���ก+��.�,�J
	!- 3)�/����&�7��
ก���
�����4; /���!)����!;�����ก)'�(/'�P�4�(����� 10 &9�(����� 12 

 ��9�� ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 #��ก�����/- ��#98��!%'ก�7������P#;��/'�P���8 

(1) ก������/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL �,���ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL 
3)�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 

(2) ก�P;��7�����/4����ก3)�����#�!��'(!���/-�,���ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��ก�1���ก��� 
ก.)./. 

(3) .(���1��:�4�ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL 0;!ก�ก'��
�+
4������,!-�
�3ก'���/� 3)������P;���ก� 
)����4������ก'�/�8����/-3)�( 

(4) .(���1��:�4�ก��#���1�3)�ก��e
7�/
/�����������ก��!(#���ก�7ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 
1 

(5) ก�P;��7��
��������,�!�,���กก���ก3)�����#�!��'(!���/-4��' 3)�ก�ก%�!����
��,���ก�)����4���,!-�
�
�����)�����,
���/
�.�8���� 1  

 0;!ก�;1���
�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 37'���6� 2 �'(� ;����8 
 
 

��������	
���  

CRYSTAL(1)
 

ก����� ! 

���+�!�,��(-/��*�

0�ก CRYSTAL  

���+�!�,��(-0%.�)�

3+,-*3 ,*2��7�(- 1  

1 
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������� 9.1  A&(�����	��� &ก������	E	���A�!�&	���(�����	�A&��� &����9���� 1 -�����������ก����->��ก�	ก��#=>(�$ก��
ก������ ! 

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/

ก�)����#��ก�����/- 4�ก�#!�!�!��()��
�+
ก��	'�4���,!-�
�����70������กก�����(� CRYSTAL �1��(� 2 0.�ก� 
3)�ก�)�����,
���/
�4���,!-�
�#��0.�ก��1��(� 3 0.�ก� 0;!37'���6�ก�)�����,
���/
�4���,!-�
�#��0.�ก��h���7��
�1��(� 2 0.�ก� 3)�ก�)����4�0.�ก�4��'�1��(� 1 0.�ก� #����ก7�..)����ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/-  

(1) ก�#!�!�!��()��
�+
ก��	'��,
���/
�#��0.�ก�V�;�V� .
�/�) ;�PV�- �V:��/�- 4��'(����0����กก�����(� 
CRYSTAL ��!��ก�����/- 

(2) ก�#!�!�!��()��
�+
ก��	'��,
���/
�#��0.�ก��;�� .
�/�) 4��'(����0����กก�����(� CRYSTAL 
��!��ก�����/- 

(3) 0.�ก�V�;�V� .
�/�) ;�PV�- �V:��/�- 4��'(����ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 

(4) 0.�ก��;�� .
�/�) 4��'(����ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 

(5) 0.�ก��;�� .
�/�) ���7� (�	,~ก -) 

��8���8 �!)����!;�,
���/
��ก��!(ก�7��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 #��7�..)����ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- 
��6�P�/�������กe4���ก���	� 14 3)��!)����!;#��ก�����
��%).'���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 0;!7
 ��
����
��%).'���,!-�
����P;��7.(����:�	�7��ก�1���ก��� ก.)./. ��6�P�/�������กe4���ก���	� 15 

 ��9�� ก��#��)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.1 ��8 �#��#'�!��6��!ก�P;���V9���
���,!- 0;!�����
(�ก�7ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.2 #��;#���!ก������%).'�/�8�3/'��!)� 30 (����
7) #��
�%).'�#����,!-�
�(�#��ก�����(� CRYSTAL /���!����%).'��
���,!-���+
#��ก�����(� CRYSTAL J (����� 28 
ก��5�,��+- 2562 (V9���%).'���,!-�
�(�#��ก�����(� CRYSTAL ;��ก)'�(���%).'�����J 4,207 )���7��) ��ก��ก��8 ก��#��
)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.1 ��8 ��6�ก��1�+�ก���('��ก�����/-ก�77�..)����ก��!(#���ก��ก�7
$%���;ก�ก�����/- V9�����%).'��ก
�ก('���!)� 3 #���%).'��
���,!-���+
#��ก�����(� CRYSTAL /���!����%).'��
���,!-���+

#��ก�����(� CRYSTAL J (����� 28 ก��5�,��+- 2562 (V9���%).'��
���,!-���+
#��ก�����(� CRYSTAL ;��ก)'�(���%).'�
����J 4,082 )���7��) ;����8� ก��#��)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.1 ��8 ��/���P;��7�/
#��$%�&��
��'(!���/- /����ก�\�1���ก��� ก.)./. ��� �. 26/2555 ����� #��ก1���;�ก��!(ก�7�!ก�3)�#��.(��4������ก'�/�8����/-
#�����/-�,���ก�)����4�������
���,!- (3)����3ก�P#�,
���/
�) (a'��ก�F��� ��. 26/2555b) ��8���8 �!)����!;�,
���/
� ��กe
/����ก���	� 16 (������\ก�P;���V9����,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 #�����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�
������
���,!-7�(�)(� �..��. ���) (V9�����ก
;��กก�3�)��5�,ก�����(���6�ก�����/-) 3)�ก��1��!ก�����ก��!(0!�ก��
#�����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� �..��. ���) ก�77�..)����ก��!(0!�ก��ก�7$%���;ก�ก�����/-3)�7�..)
����ก��!(0!�ก��ก�7���/�)  

 4�ก���8 7
 ����;ก�P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
��V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6����
�9ก ����ก���
��
���,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�;��ก)'�( 0;!
4���7�&9�.(������/���$)#���!ก� (�&9�$)ก��7���$%�&����'(!)�������P;��7��กก��#���1��!ก�.�8���8 
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 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4�����/� $%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�;1���
�ก�
;��/'�P���8 

(1) ก1���;�!)����!;��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7
ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��
ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������
.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�
;��ก)'�( ��6�/�� 

(2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�)����4�
��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!
�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก��  

 7
 ����;ก�P;��):���:�&9���0!	�-���������ก
;#98�/'�ก�����/- ��กก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 
��������ก��	'(!#!�!X��ก�)����4��
���,!-�����.�J5�,P�!���1��)�����\�ก!5�,�����,
���/
� 3)�	'(!ก���!.(������!�4�ก�
7
����� �9���:�('�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(��.(���������  

 4�ก���8 7
 ����;ก�P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
��V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6����
�9ก ����ก���
��
���,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�;��ก)'�( 0;!
4���7�&9�.(������/���$)#���!ก� (�&9�$)ก��7���$%�&����'(!)�������P;��7��กก�)��/
 (���8�#��;�3)�#�����!#��
ก��1��!ก� �,�����ก�7ก�,
��J�ก�)��/
����ก��!(#��� ��8���8 $%�&����'(!)����0�;\9ก ��!)����!;3)�#���%)���P;��1�����
4��.7&�(�ก'��ก�/�;�
�4� 

 ;����8� 7
 ����;ก���:�('�$%�&����'(!)����.(,
��J������/
ก�)����#��ก�����/- 4���,!-�
������)�����,
���/
� 
.�8���� 1 /���������  

 ��9�� �����P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����3)�( $%�ก'�/�8����/-��;1���
�ก�#�.(����:�	�7/'��1���ก��� ก.)./. 
�,���ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 #��ก�����/- /'�P� 

�����?O	-�����'�Pก.����ก����&	�&��� 

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
�
�V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6�����9ก ����ก���
��
�� �,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�)����4�
��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (���8�4��.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#��� ��������ก��6��!ก�P;���V9���
���,!-3)�
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��6�ก��1�+�ก���('��ก�����/-ก�77�..)����ก��!(0!�ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- �,�����ก�7ก�,
��J�ก�)��/
4�(����8 
0;!.(����:�#������9ก ����ก���
��
����6�P�/�������กe4���ก���	� 9  

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;#��$%�&����'(!)��������#��'(���	��3)����
�+
��ก���!� (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) ��8���8 
�!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 
��กe/����ก���	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

 

������� 9.2  A&(�����	��� &ก������	E	���A�!�&	���(�����	�A&��� &����9���� 1 -����������	 

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/

ก�)����#��ก�����/- 4�������
���,!- 3)��
�+
ก��	'�#��������
���,!- 3)���,!-�
���������ก��!(#���#��0.�ก���8���;
�1��(� 7 0.�ก� #��7�..)���P�'��.(���ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- ;����8 

(1) 0.�ก����
��� ���
��� 
(2) 0.�ก�3��,�-. ���� 
(3) 0.�ก��,)
����� ��))- (�	,) 
(4) 0.�ก������ก �,)� ��.1�3�� (�(�/-) 
(5) 0.�ก������ก �,)� ���
/ 
(6) 0.�ก������ก �,)� �	,~ก - 
(7) 0.�ก��;�� V�� ��(�- �
� ��(�- 

 ��8���8 �!)����!;�,
���/
��ก��!(ก�7��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 #��7�..)����ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- 
��6�P�/�������กe4���ก���	� 14 3)��!)����!;#��ก�����
��%).'���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 0;!7
 ��
����
��%).'���,!-�
����P;��7.(����:�	�7��ก�1���ก��� ก.)./. ��6�P�/�������กe4���ก���	� 15 

 ��9�� ก��#��)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.2 ��8 �#��#'�!��6��!ก�P;���V9���
���,!- 0;!�����
(�ก�7ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.1 #���/�� #��;#���!ก������%).'�/�8�3/'��!)� 30 
(����
7) #���%).'�#����,!-�
�(�#��ก�����(� CRYSTAL /���!����%).'��
���,!-���+
#��ก�����(� CRYSTAL J 
(����� 28 ก��5�,��+- 2562 (V9���%).'���,!-�
�(�#��ก�����(� CRYSTAL ;��ก)'�(���%).'�����J 4,207 )���7��) ;����8� ก�
�#��)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 /��(����� 9.2 ��8 ��/���P;��7�/
#��$%�&����'(!���/- /����ก�\��� �. 26/2555 
��8���8 �!)����!;�,
���/
� ��กe/����ก���	� 16 (������\ก�P;���V9����,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 #�����/-�,���
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ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� �..��. ���) (V9�����ก
;��กก�3�)��5�,ก�����(���6�ก�����/-) 3)�ก��1�
�!ก�����ก��!(0!�ก��#�����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� �..��. ���) ก�77�..)����ก��!(0!�ก��ก�7$%���;ก�
ก�����/-���7�..)����ก��!(0!�ก��ก�7���/�) 

 ��8���8 $%���;ก�ก�����/-'(�#���(��
�+
4�ก�,
��J�P�'�#��)����0.�ก�4;0.�ก���9�����7���'(�#��0.�ก�4;
0.�ก���9��/��.(���������3)��,���.(���1��:�4�5�,(�#��ก�)����4���,!-�
����ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 
0;!$%���;ก�ก�����/-��,
��J���7����.�/���'(�3)���7����1��(���'(!���/-�����ก3)�����#�! 3)�/��� �%).'�ก�
ก%�!����
��,����ก ��;�7#��ก��'�!$)��0!	�-/�73��/'���'(! (DPU) 3)���;�'(�ก�ก%�!����
�4����6�P�/�����P;��7�����/
��ก
$%�&����'(!)���� 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4�����/� $%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�;1���
�ก�
;��/'�P���8 

(1) ก1���;�!)����!;��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7
ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��
ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������
.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�
;��ก)'�( ��6�/�� 

(2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�)����4�
��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!
�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก��  

 7
 ����;ก�P;��):���:�&9���0!	�-���������ก
;#98�/'�ก�����/- ��กก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 
��������ก��	'(!#!�!X��ก�)����4���,!-�
��)�กP�!���1��)�����\�ก!5�,�����,
���/
�3)�	'(!ก���!.(������!�4�ก�
7
����� ���
 );$)ก��7#��ก�ก���ก/�(#���!P;�4��1��)4;�1��)��9��  �9���:�('�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(��.(���������  

 4�ก���8 7
 ����;ก�P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
��V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6����
�9ก ����ก���
��
���,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�;��ก)'�( 0;!
4���7�&9�.(������/���$)#���!ก� (�&9�$)ก��7���$%�&����'(!)�������P;��7��กก�)��/
 (���8�#��;�3)�#�����!#��
ก��1��!ก� �,�����ก�7ก�,
��J�ก�)��/
����ก��!(#��� 

 ��8���8 ��ก,
��J�$)ก��7/'�$)/�73��#��$%�&����'(!���/-5�!�)��ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�
ก�����/- 3)�ก��#��)�����,
���/
�4���,!-�
����ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 ����:�('�����Jก���
��'�!
$)��0!	�-/�73��/'���'(! (DPU)1 3)�����Jก���/�$)/�73��5�!4� (IRR)2 �,
��#98� ;����8 
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 ����Jก���
��'�!3ก'$%�&����'(!4�	'(��!��()�����Jก� 12 �;���/�8�3/' 1 /�)�.� 2562 &9� 30 ก��!�!� 2563 
(7��/'���'(!)  

 ����Jก���
��'�!3ก'$%�&����'(!
4�	'(��!��()�����Jก� 12 
�;���/�8�3/' 1 /�)�.� 2562 &9� 30 

ก��!�!� 2563 (7��/'���'(!) 

����Jก���/�$)/�73���!�
!�( (IRR) ��กก�����Jก�#��
����9ก ����ก���
��
�� (IFA) ���

�.� 9.50 7��/'���'(! 

กJ�P�'3�)��5�, 0.7088 8.68% 

ก  J� 3 � ) �� 5�, 3) ��#� �)����
� ,
� � � /
 � ;� ( ! 3 � )' � � �
 � �� � ;� �
�!)����!;#���/�� 

0.7291 9.54% 

    ���!��/�: 1.�����
��7ก1�P#�;������.�;.���/������/
X���1���7�(; 12 �;��� 	'(��()�����Jก�(����� 1 /�)�.� 2562  

       &9�(����� 30 ก��!�!� 2563 #��$%���77��	��7�����/                     

                  2 �����
�����Jก�$)/�73��/������/
X��#������9ก ����ก���
��
�� (IFA) 

 ��8���8 ��������กก�)�����,
���/
�.�8���� 1 ��ก�#!�!�!��()��
�+
ก��	'�#����,!-�
��;
� 3)�)�����,
���/
�4�
��,!-�
��������!��
�+
ก��	'�!�(ก('��!��()��
�+
ก��	'�.���)��#����,!-�
��h���7�� �'�$)4�� ��ก�;����;�(!ก���ก3)�
����#�!��'(!���/-�,
������,�!��!'���;�!(���ก'�4���ก
; Equity Dilution 3ก'$%�&����'(!)�����;
� ก)'�(.�� ����'�$)4����
��'�!
$)��0!	�-/�73��/'���'(!4��!���8�);)� �!'��Pก:/�� ก�3�)��5�,��กก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- ��8���
	'(!�1�4��ก�����/-����&�;����7���'(���กก�ก%�!����
�P;� V9����	'(!�,
��$)/�73��/'�$%�&����'(!��8�4��!���8�3)��!�
!�( �!'��Pก:;� ก�ก%�!����
�����'�$)4��ก�����/-��.(������!���กก�ก%�!����
� 3)�����'�$)ก��7/'�.(��.)'��/�(4�ก�
;1���
��������ก
;����ก������P#4������ก%�!����
�  

 �����,
��J�&9�0�ก��4�ก�P;��7$)/�73��4��!�!�(��กก�)�����,
���/
�.�8���� 1 ��ก����Jก���/�
$)/�73���1���7	'(��!��()� 12 �;���/������Jก��7ก1�P#�;������.�;.�������%�#98� (�&9��!��()�ก��#��)����
�])��!����,
��#98���ก����J 23.7 �2 ��6� 28.3 �2 ��ก�7ก�7.(��!�;�!�'�#��0.�����ก�)����#��ก�����/-4�ก�ก%�!����
�V9�� 
J �h���7�� ��/��������ก���
����/�1�ก('�/�����#����
������กก���ก3)�����#�!��'(!���/- (Gearing Benefit) 7
 ����;ก�
�9��):���:�('�ก��#��)����4���,!-�
����ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 5�!4/�0.�����ก��;���� /��������� ��
ก'�4���ก
;$)��0!	�-�%���;3ก'$%�&����'(!)����  

 ;����8� 7
 ����;ก���:�('�$%�&����'(!)����.(,
��J������/
ก�)����#��ก�����/- 4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8�
��� 1 /���������  �!'��Pก:/�� $%�&����'(!)����.(\9ก ��!)����!;3)�#���%)���P;��1����� (�&9�.(����:�#������9ก �
���ก���
��
��/����ก���	� 9 4��.7&�(��,�����ก�7ก�/�;�
�4� 

 ��9�� �����P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����3)�( $%�ก'�/�8����/-��;1���
�ก�#�.(����:�	�7/'��1���ก��� ก.)./. 
�,���ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 #��ก�����/- /'�P� 
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�����?O	-�����'�Pก.����ก����&	�&��� 

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL P;�3/'�/�8�7
 �� �7�.�- �
))�� .�-���� 3�:;P(�V��� �V�-(
�
�V� (����\P�!) �1�ก�; 4����6�����9ก ����ก���
��
�� �,���3�;�.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#���ก�7ก�)����4�
��,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 (���8�4��.(����:�3)�(
�.���-#���%)����ก��!(#��� ��������ก��6��!ก�P;���V9���
���,!- �,���
��ก�7ก�,
��J�ก�)��/
4�(����8 0;!.(����:�#������9ก ����ก���
��
����6�P�/�������กe4���ก���	� 9  

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;#��$%�&����'(!)��������#��'(���	��3)����
�+
��ก���!� (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) ��8���8 
�!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 
��กe/����ก���	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 10 A&(�����	��� &ก���A&����	���9���� 1 -��ก������ !D$�ก����ก����	�-��?	:������ !E?�:-��
ก������ ! (%�	�	8�:�ก&	 506.6 �>�	?	:�� ���&2�ก��ก%�?	$����?	:������ !�����กE?�:  

 /�����P;���ก�����4�������	��$%�&����'(!)����,
��J������/
ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 #��
ก�����/- /��(����� 5 3�)'���
����������ก 2 �'(� P;�3ก' ��
���กก��,
�����#��ก�����/-0;!ก���ก3)�����#�!
��'(!���/-4��'#��ก�����/- 3)���
�ก%�!����ก+��.�,�J
	!- 3)�/����&�7��ก���
� ��8���8 0.�������
���������4	�4�ก�
)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 #��ก�����/- ��8���,
��J���ก.(���������#����/��'(����8�
� 3)���
����
#��ก�����/- �5�(�#��/)�;��� 3)�/)�;���84��h���7�� 
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 ����;ก�,
��J���:���.(4����ก���ก3)�����#�!��'(!���/-4��'#��ก�����/-�1��(�P�'�ก
� 506.6 )���
��'(! (P�'(���'(!���/-�����ก�,������7ก�3�)��5�,) ��8���8 �.���'(!���/-���������#�!4�.�8���8��ก1���;��ก�%).'�ก�
�#��)����4���,!-�
������)�����,
���/
�/��ก�����/ก)�ก����('��$%���;ก�ก�����/-3)�����#��������
���,!-���ก�����/-
���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 0;!�����
���ก�.�����
�#����,!-�
������;�1�0;!$%�����
��.���,!-�
��
�����P;��7.(��
��:�	�7��ก�1���ก��� ก.)./. /)�;��ก�,
��J��h���!/'�� I �����.(���ก��!(#��� P;�3ก' (1) 5�(�/)�;��
�/)�;���4�	'(������
ก�����#�!��'(!���/- (2) ��/�$)/�73��4��;�7���������������ก)������P;��7 (3) \�ก!5�,4��	
�,�J
	!-#����,!-�
� 
(4) ��/�;�ก�7�8!��8�4�����\3)�4�/)�;0)ก (5) ��/�$)/�73�������P;���กก�)����4��)�ก��,!-���5�/������ /�
�����8 (�&9�ก�)��������)��ก���� I 3)� (6) $)ก��1�(�.(��/���ก�#����ก)�����&�7�� (Bookbuilding) 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�;1���
�ก�
;��/'�P���8 
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(1) ก1���;(
+�ก� �1��(� 3)��.���'(!���/-4��'�������ก3)�����#�! 0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�����
��	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/
�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X 
���7�..)4; I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(2) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก���ก3)�
����#�!��'(!���/-4��'�,���ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 (���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7
�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(3) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก�� 
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 ����;ก���:���.(�����/
ก��,
�����.�8���� 1 #��ก�����/-0;!ก���ก3)�����#�!��'(!���/-4��'#��ก�����/- 
�1��(�P�'�ก
� 506.6 )�����'(! (P�'(���'(!���/-�����ก�,������7ก�3�)��5�,)3)�(
+�ก�ก1���;�.���'(!���/-�����ก
4��' 0;!.�;('�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 ��8 ������0�ก��4�ก�)����4���,!-�
������\�ก!5�,���;�3)�
��6�ก��,
��.(���)�ก�)�!#��3�)'������#���!P;� 3)�ก'�4���ก
;ก����!�;/'�#��; (Economics of Scale) (�&9��,
��
.(������&4�ก�3#'�#�� 4�ก�;1���
����#��ก�����/- 

 ��9�� �����P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����3)�( $%�ก'�/�8����/-��;1���
�ก�#�.(����:�	�7ก��,
�����/'�
�1���ก��� ก.)./. /'�P� 

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;#��$%�&����'(!)�����������	��3)����
�+
��ก���!� 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 11 A&(�����	��� &ก����	�-�����&2�ก��(�$���?	:������ !E?�:-��ก������ ! ��ก��	%�
?	:������ !($������	�'C	?��ก���A�!($������	E	 ��$?��ก���A�!?:�'����F8�� 

 /�����P;���ก�����4�������	��$%�&����'(!)����,
��J������/
ก��,
�����.�8���� 1 #��ก�����/-0;!ก���ก3)�����
#�!��'(!���/-4��'#��ก�����/- 4�(����� 10 #���/�� 7
 ����;ก�,
��J���:���.(����#�!��'(!���/-�����ก 0;!��
�!)����!;ก�����#�!��'(!���/-�����ก4��';����8 
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 �:�	��� 1 ��;���'(!���/-4��'�����ก3)�����#�!4�.�8���8P�'/�1�ก('���!)� 50 #����'(!���/-��8���;�����ก3)�����
#�!4�.�8���8 (P�'(���'(!���/-�����ก�,������7ก�3�)��5�,) �,�������#�!4��ก�7$%�&����'(!)�����;
�#��ก�����(� 
CRYSTAL ������!	�����กe4����;���7�!�$%�&����'(!)���� (Rights Offering) 0;!$%�&����'(!���/-�;
����3�;�.(���1��������
V�8���'(!���/-4��'�������#�!��8/���
�+
���P;��7��;� ����ก
�ก('��
�+
���P;��7��;� ������!ก('��
�+
���P;��7ก���;� ����)�
�
�+
P�'���V�8���'(!���/-4��'��8ก:P;� 

 ��8���8 5�!�)����กก���;���'(!���/-4��'(���� 1 ��84��3ก'$%�&����'(!���/-�;
�/���
�+
���P;��7��;�3)�( $%�ก'�/�8����/- 
3)�/��� $%���;ก�ก�����/- ����;���'(!���/-�,
���/
������)��4��3ก'$%�&����'(!���/-�;
����3�;�.(���1��������V�8���'(!���/-
�ก
�ก('��
�+
���P;��7��;�/�������:���.( 

 4�กJ�ก���;��
�+
/����/��'(����ก1���;�1�4��$%�&����'(!���/-�;
�������
�+
���V�8���'(!���/-P;��7�
�+
���V�8�
��'(!���/-�������#�!�,
���/
���6��1��(�������\ ��'(!���/-���P�'����&��;�4����6��1��(��/:���'(!P;�4���h;�\ )���6�
�1��(��/:���'(!���4ก)��.�!������; 

 �:�	��� 2 ��;���'(!���/-4��'�����ก3)�����#�!4�.�8���8P�'�ก
���!)� 10 #����'(!���/-��8���;�����ก3)�����
#�!4�.�8���8 (P�'(���'(!���/-�����ก�,������7ก�3�)��5�,) �,�������#�!4��3ก' 7�..)����ก��!(0!�ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- 
3)�/��� $%�#�!��,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 4��3ก'ก�����/- 3)�7�..)����ก��!(0!�ก��ก�77�..);��ก)'�( 

 �:�	��� 3 ��;���'(!���/-�'(������)����กก�����#�!4��'(���� 1 3)��'(���� 2 4��3ก'��	�	����(P� (Public 
Offering) /�������:���.( /����ก�\.J�ก�ก�ก1�ก�7/)�;��� ��� �+. 27/2559 ����� �)�ก�กJi- ������P# 3)�(
+�ก�4�ก�
��;�1���'�!�)�ก��,!- (3)����3ก�P#�,
���/
�) 3)���ก�\����4;����ก��!(#��� 

 $%�ก'�/�8����/- 3)�/��� $%���;ก�ก�����/- ��;1���
�ก�!���.1�#�/'�/)�;�)�ก��,!-d �,���#�4��,
��J��7��'(!���/-
�����ก3)�����#�!#��ก�����/- ��6��)�ก��,!-�;���7�!�5�!4� 15 (�� ��73/'(���r;ก�����#�!��'(!���/-  

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�;1���
�ก�
;��/'�P���8 

(ก) ก1���;(��ก1���;�!	���$%�&����'(!)����#��ก�����(�������
�+
4�ก����V�8���'(!���/-4��'#��ก�����/- 
�!)����!;����I �ก��!(ก�7ก�����#�!��'(!���/- V9��(�&9�3/'P�'�1�ก�;�,�!��1��(���'(!���/-�������ก3)�
����#�! 0.�����ก�����#�!��;���! �!��()�ก����V�8� (
+�ก���;���'(!���/- (
+�ก�����#�! 
��;�'(�ก�����#�! �.�����#�! ������P#3)�(
+�ก����V�8� (�&9�������P#3)��!)����!;��������ก��!(#���ก�7
ก�����#�! /)�;�����
�+
4	�;�),
�
�4�ก�,
��J��e
��+P�'����#�!���P�'��;���'(!���/-����,
��
4��3ก'$%�)�����!4; ��ก��6�$)4��ก�����#�!���ก���;���'(!���/-����,
��;��ก)'�(��6�ก�ก��1����#�;
/'�กl�กJi-��7�!7#��7��.�7�ก��!(ก�7ก�����#�!3)�ก���;���'(!���/- ��8���8 ��/�����;.)���ก�7�/

�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'����
��	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก����
��.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(#) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�����#�!
3)�ก���;���'(!���/-4��'#��ก�����/- 
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(.) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก��  
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 ����;ก���:���.(�����/
(
+�ก�����#�!3)�(
+�ก���;���'(!���/-4��'#��ก�����/- 3)�ก��1���'(!���/- 
�;���7�!���6��)�ก��,!-�;���7�!�4�/)�;�)�ก��,!-3�'�����\P�! 

 ��9�� 4�กJ����ก�����/-P�'����&�;����$'��ก�����#�!��'(!���/-�,���)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8�
��� 1 P;�/�����P;�����4��$%�&����'(!)����,
��J������/
3)�$%�&����'(!)�������/
�����/
�!ก�/���������4�.�8���83)�(   ���'�$)
4��P�'�ก
;ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/-  3)�ก�����(� CRYSTAL ��;1���!%'3)���ก�7+�ก
�4���	'�
��,!-�
��;
�/'�P�   �!'��Pก:/��  4�ก�7(�ก���;��	��$%�&����'(!)����ก�����(� CRYSTAL (�&9�ก���;�/�!�#���%)
��ก�7ก�#��/
��ก$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL P;��ก
;.'�4	��'�!����J 8.86 � 10.86 )���7�� (0�;;%
�!)����!;/�������กe��ก���	� 8 �����.'�4	��'�!4�ก�3�)��5�, ก��)
กก�����(�3)�ก�	1��7��	�) V9��ก�����(� 
CRYSTAL ��6�$%��7$
;	�7   

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�[P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(���'(!)����
��8���;]#��$%�&����'(!)�����������	��3)����
�+
��ก���!� (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) 3)�
��/���P�'��$%�&����'(!)����.�;.���(�ก���ก
�ก('���!)��
7#���1��(����!���8���;#��$%�&����'(!)�����������	��3)����
�+

��ก���!� ��8���8 �!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 
�� �!� 2562 ��กe/����ก���	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   
 

������� 12 A&(�����	��� &ก��ก=>�����&	��ก���->��%�2��ก���ก�����������ก����D��ก��#=>(�$ก��ก������ ! ��/
?�������'C	ก��-�$�>����#�'��D�7	!ก��ก������ ! 

/�����P;���ก�����4�������	��$%�&����'(!)����,
��J������/
ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�4�.�8���� 1 #��
ก�����/- /��(����� 9 #���/�� 3�)'���
�����'(���9��������ก��
�ก%�!����ก+��.�,�J
	!- 3)�/����&�7��ก���
� V9�������6�
7�..)����ก��!(0!�ก�7$%���;ก�ก�����/- 3)�/��������6�ก�#�;3!�����$)��0!	�-ก�7ก�����/-  

��9�� (���
�ก%�!��;��ก)'�(��P�'�1�4����;�'(�ก�ก%�!����
�#��ก�����/-�ก
�ก('���!)� 35 #���
���,!-(� �!'��Pก:;� 
�1���7ก��#��)�����,
���/
�.�8���� 1 ��8 ก�����/-��ก%�!����
�P�'�ก
���!)� 25 #���%).'���,!-�
�(� (TAV) ���P�'�ก
� 2,875 
)���7�� ��ก��ก��8 ก�����/-���,
��J��7
ก(���
�ก%��!���8�0;!��ก/��(�����4	���
��,���	1��5� ����.'�4	��'�!����ก��!(#���ก�7
ก��#��)�����,
���/
�.�8���� 1  0;!$%���;ก�ก�����/-���,
��J�4	�(���
��!�!�(�'(������)���,�����6�3�)'���
��1���7ก�)����
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�,
���/
�4����./ 0;!$%�ก'�/�8����/-��,
��J�4����;.)���3)��������ก�7�&������ก���
�3)�ก�3���
��;#��ก�����/- 
�5�(�/)�;��
�/)�;��� 3)�กl�กJi-����ก��!(#��� 

��8���8 #��ก1���;3)�������P##��ก�ก%�!����
�;��ก)'�(����6�P�/�����ก1���;4������ก%�!����
���('��ก�����/-3)�$%�4��ก%� 
0;!������P#����1�.��#��ก�ก%�!����
�����6�P�/��ก�7������P#ก�ก%�!��/��/���;���)'����8 

 �����	8-���9�� >	 

'���B��&	�7��� (���
�ก%�3)��
��	������5�(���
�ก%��!�!�( (Term Loan) (���
�ก%��!���8�0;!��ก
/��(�����4	���
� (Promissory Note) 3)����5��������.81���ก�� (L/G)  

�� J�'�����! (���
�ก%��!�!�(�1���7ก�)����V�8���,!-�
��,
���/
� 3)�(���
�ก%��!���8��1���7
��
���������(�!�#��ก�����/- 

����&	ก=>�����9�?�$ 4,505 )���7�� 0;!37'���6� 
1. (���
�ก%��!�!�(�1���7ก�)����V�8���,!-�
��1��(�P�'�ก
� 4,025 )���7�� 
2. (���
�ก%��!���8�0;!��ก/��(�����4	���
�P�'�ก
� 380 )���7�� 
(���
�ก%����5��������.81���ก��P�'�ก
� 100 )���7�� 

������66���&	ก=> 10 �2 
�� ��$�ก���9� P�'�ก
� MLR )7��!)� 1.0 /'��2 
?��ก'��ก�	 1. �;���7�!�������)�ก��ก�����+�ก
�4��
�+
ก��	'�0.�ก� 

2. �;���7�!�������)�ก��ก�����+�ก
�4��
�+
��!ก���4�)%ก���83�'��
�+
#��
0.�ก� 

3. ��ก��5�!���5�.���.��.(������!���ก	�
;3)���ก��5�!+�ก
��!�;	���ก 
4. #��/ก)�����I �,
���/
�/�����P;�ก1���;4������ (��ก��) 

 
4�ก���8 $%���;ก�ก�����/-���,
��J�ก%�!����
���ก7�..)����ก��!(0!�ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- 3)�/��� �����6�ก�

#�;3!�����$)��0!	�-ก�7ก�����/- V9����/���P;��7�/
��ก$%�&����'(!���/-0;!��(��;��/'�P���8 ��8���8$%���;ก�ก�����/-��
.1��9�&9���0!	�-�%���;#��$%�&����'(!���/- 

 

������� 12.1  A&(�����	��� &ก��ก=>�����&	��ก���->��%�2��ก���ก�����������ก����D��ก��#=>(�$ก��ก������ !  

 ��������ก3�)'���
�������ก�����/-��4	�4�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 �'(���9��������กก�ก%�!����
�
��ก+��.�,�J
	!- 3)�/����&�7��ก���
� 0;!���(�&9�ก�ก%�!����
���ก+��.�ก����, �1�ก�; (���	�) V9����6�$%�&�������!
4��'#��$%���;ก�ก�����/-#��ก�����/- �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL �9����/
4������/'������	��$%�
&����'(!)�����,���,
��J������/
ก�ก%�!����
�3)�ก��#���1�+�ก�ก�77�..)����ก��!(0!�ก�7$%���;ก�ก�����/- ��8���8 $%���;ก�
ก�����/-��'(�,
��J�������P#ก�ก%�!����
�4����;.)���3)��������ก�7�&������ก���
�3)�ก�3���
��;#��ก�����/- 
3)��5�(�/)�;��
�/)�;��� 0;!.1��9�&9���0!	�-�%���;#��$%���'(!���/- 0;!������P#ก�ก%�!����
�4�กJ���8��P�';��!P�ก('�
������P#/��/���#���/�� 
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 ��9�� ��ก��ก�ก%�!����
���ก+��.�ก����, �1�ก�; (���	�) ก�ก%�!��;��ก)'�(���#��#'�!��6�ก��1�+�ก���('��
ก�����/-ก�77�..)����ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- 3)�������%).'��ก
�ก('���!)� 3 #���%).'���,!-�
����+
#��ก�����(� 
CRYSTAL /���!����%).'��
���,!-���+
#��ก�����(� CRYSTAL J (����� 28 ก��5�,��+- 2562 (V9���%).'���,!-�
����+
#��
ก�����(� CRYSTAL ;��ก)'�(���%).'�����J 4,082 )���7��) ;����8� ก�����/-�9��1���6�/���P;��7�/
#��$%�&����'(!���/- 
/����ก�\��� �. 26/2555 ��8���8 �!)����!;�,
���/
� ��กe/����ก���	� 16 (������\ก�P;���V9����,!-�
������)����
�,
���/
�.�8���� 1 #�����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� �..��. ���)  (V9�����ก
;��กก�3�)��5�,ก�����
(���6�ก�����/-) 3)�ก��1��!ก�����ก��!(0!�ก��#�����/-�,���ก�)����4��
�+
ก��	'�������
���,!-7�(�)(� �..��. ���) ก�7
7�..)����ก��!(0!�ก��ก�7$%���;ก�ก�����/-3)�7�..)����ก��!(0!�ก��ก�7���/�) 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4�����/� 3)�/��� $%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�
;1���
�ก�;��/'�P���8 

(ก) �#���1���������P�'�#���1��������
�ก%�ก�77�..)����ก��!(#���ก��ก�7$%���;ก�ก�����/- (�&9�ก1���;
�!)����!;ก�ก%�!����
�3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก�ก%�!����
�0;!4����;.)���ก�7
�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'�
�����	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก����
��.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(#) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�ก%�!����
�
(���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I 
�,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(.) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก�� 

 .J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ��:�('�+�ก�ก�ก%�!����
�;��ก)'�(V9����6��!ก�ก�77�..)����ก��!(#���ก��
ก�7$%���;ก�ก�����/-#��ก�����/- �
P;���6�ก�#�;/'�'�������ก'�/�8����/-#��ก�����/- 3)�กl���!����ก��!(#��� 0;!$%�ก'�/�8��
��/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- /���,
��J��#���1��!ก�4����6�P�/����ก�.���ก/
 (Arm�s length Basis) 3)���6���0!	�-
/'�$%�&����'(!���/- 

��		������A������ & 

 (����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�P�'���!ก('� 3 4� 4 #���1��(����!���8���;#��$%�
&����'(!���/-�������	��3)����
�+
��ก���!�)�.�3�� (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) ��8���8 �!	���
$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 ��กe 
/����ก���	� 21 
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�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 12.2  A&(�����	��� &ก��ก=>�����&	��ก���->��%�2��ก�������'C	ก��-�$�>����#�'��D�7	!ก��ก������ ! 

 ��������ก3�)'���
�������ก�����/- ��4	�4�ก�)����4���,!-�
������)�����,
���/
�.�8���� 1 �'(���9��������กก�ก%�!����
�
��ก+��.�,�J
	!- 3)�/����&�7��ก���
� 0;!���(�&9�ก�ก%�!����
���ก+��.�P�!,�J
	!- �1�ก�; (���	�) V9����6�$%�&������
�!4��'#�����/�#��ก�����/- �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL �9����/
4������/'������	��$%�&����'(!
)�����,���,
��J������/
ก�ก%�!����
�3)�ก��#���1�+�ก������6�ก�#�;3!��ก�7$)��0!	�-#��ก�����/- V9��/����ก�\
�1���ก��� ก.)./. ��� �. 27/2557 ����� �)�ก�กJi-����ก��!(#���ก�7ก�ก��1������6�ก�#�;3!��ก�7��0!	�-#�����/-�,���ก�)����
4�������
���,!- ก1���;4��ก�����/-/�����r;�$!#���%)�!'���,�!�,�/'�$%�&����'(!���/-ก'���#���1�+�ก�;��ก)'�( ��8���8 
$%���;ก�ก�����/-'(���,
��J�������P#ก�ก%�!����
�4����;.)���3)��������ก�7�&������ก���
�3)�ก�3���
��;#��
ก�����/- 3)��5�(�/)�;��
�/)�;��� 0;!.1��9�&9���0!	�-�%���;#��$%���'(!���/- V9��������P#ก�ก%�!����
�4�กJ���8��P�';��!
P�ก('�������P#/��/���#���/�� 

 ��9�� ��ก��ก�ก%�!����
���+��.�P�!,�J
	!-  �1�ก�; (���	�) ก�ก%�!��;��ก)'�(���#��#'�!��6�ก��1�+�ก������6�ก�
#�;3!�����$)��0!	�-ก�7ก�����/- �����	��.J�ก�ก�)���� �9����/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J�
�����/
ก�ก%�!����
�3)�ก��#���1�+�ก������6�ก�#�;3!��ก�7$)��0!	�-#��ก�����/- V9��/����ก�\�1���ก��� ก.)./. ��� �. 
27/2557 ����� �)�ก�กJi-����ก��!(#���ก�7ก�ก��1������6�ก�#�;3!��ก�7��0!	�-#�����/-�,���ก�)����4�������
���,!- 
ก1���;4��ก�����/-/�����r;�$!#���%)�!'���,�!�,�/'�$%�&����'(!���/-ก'���#���1�+�ก�;��ก)'�( 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4�����/� 3)�/��� $%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����4�ก�
;1���
�ก�;��/'�P���8 

(ก) �#���1���������P�'�#���1��������
�ก%�ก�77�..)����ก��!(#���ก��ก�7���/� (�&9�ก1���;�!)����!;ก�ก%�!����
�
3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก�ก%�!����
�0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�������	��$%�
&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL [���1��2 2562] /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/���
��6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���
7�..)4; I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(#) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�ก%�!����
�
(���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I 
�,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(.) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 
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�����?O	-����&.��(�$ก��  

.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ��:�('�+�ก�ก�ก%�!����
�;��ก)'�(V9����6��!ก�ก�77�..)����ก��!(#���ก��
ก�7���/���������6�ก�#�;3!��ก�7$)��0!	�-#��ก�����/- �
P;���6�ก�#�;/'�'�������ก'�/�8����/-#��ก�����/- 3)�กl���!
����ก��!(#��� 0;!$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- /���,
��J��#���1��!ก�4����6�P�/����ก�.���ก/
 (Arm�s length 
Basis) 3)���6���0!	�-/'�$%�&����'(!���/- 

��		������A������ & 

(����8��/���P;��7�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�#�����ก#��$%�&����'(!)�����������	��3)���
�
�+
��ก���!�)�.�3�� (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) 3)���/���P�'�����!�.�;.����ก
�ก('� 1 4� 4 
#���1��(���'(!)��������1���'�!P;�3)�(��8���; ��8���8 �!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��ก1���;�!	���$%�&��
��'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!� 2562 ��กe/����ก���	� 21 

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

(����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

������� 13 A&(�����	��� &ก��ก>8-�A&��� &�D���ก��(�$ก��ก����	��� 

�����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/

ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(�4��'(�����ก��!(������ก�7ก�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL P�!��
ก�����/-  0;!ก�3)ก��)��!�ก�7��'(!���/-�����ก4��'�,���ก�3�)��5�,#��ก�����/- .'�+����!�3)�.'�4	��'�!�����!ก�ก:7
��กก�����(� CRYSTAL ก��)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� ก�	1��7��	�#��ก�����(�3)�(
+�ก��])��!��
�3)�/���
��'(!���/-#��ก�����/- .��4��3ก'$%�&����'(!)����������)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� ��8���8 �,���4����;.)���ก�7ก�3�)��5�,
ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 3)�3$�ก�3�)��5�, ��8���8 ก�3ก�P#0.�ก���;ก�ก�����(��1���7กJ�;��ก)'�(��
;����8 

������� 13.1  ก��D�	���A�!�&	��B���-��ก����	��� CRYSTAL 8'���ก������ ! D$�ก���ก�'����	ก��
?	:������ !�����กE?�:-��ก������ !  ก����&กD���ก��(�$ก��ก����	��� ก��7%�����67�-��ก����	
��� ���&2�ก���R������&	��/?����:�?	:������ !-��ก������ !E?>ก:#=>J��?	:������	�������&ก
D���ก��(�$ก��ก����	��� ���:�2����	������:�E7>(:���������ก�กO�(�กก����	��� CRYSTAL ���
�ก�����	����ก��ก��'���B�Aก����	��� CRYSTAL E?>�'C	ก������ !  ก��7%�����67� ����&ก
ก����	��� 

�����	��.J�ก�ก�)���� ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(�4��'(�����ก��!(������ก�7ก�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL P�!��ก�����/-  0;!ก�3)ก��)��!�
ก�7��'(!���/-�����ก4��'�,���ก�3�)��5�,#��ก�����/- .'�+����!�3)�.'�4	��'�!�����!ก�ก:7��กก�����(� CRYSTAL ก�
�)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� ก�	1��7��	�#��ก�����(�3)�(
+�ก��])��!��
�3)�/�����'(!���/-#��ก�����/- .��4��3ก'$%�&��



��������	
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��'(!)����������)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� ��8���8 �,���4����;.)���ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 
3)�3$�ก�3�)��5�, ��8���8 ก�3ก�P#0.�ก���;ก�ก�����(��1���7กJ�;��ก)'�(���!)����!;0;!���;����8 

ก�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� CRYSTAL P�!��ก�����/- 0;!ก�3)ก��)��!�ก�7��'(!���/-�����ก4��'#��
ก�����/-  ก��)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� ก�	1��7��	�#��ก�����(� 3)�(
+�ก��])��!��
�3)�/���37'���'(!���/-#��
ก�����/-4��3ก'$%�&����'(!)����������)
ก0.�ก���;ก�ก�����(� 3)�.'�+����!�3)�.'�4	��'�!�����!ก�ก:7��กก�����(� 
CRYSTAL ����ก��!(������ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL 4����6�ก�����/-  ก�	1��7��	� 3)��)
กก�����(� 

13.1.1 4��3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� 4��'(�����ก��!(������ก�7ก�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����(� 
CRYSTAL P�!��ก�����/- 0;!ก�3)ก��)��!�ก�7��'(!���/-�����ก4��'�,���ก�3�)��5�,��8���;#��ก�����/- �,���4��
��;.)���ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 

13.1.2 4��3ก�P#�,
���/
���/�3�'�ก��)
ก0.�ก���;ก�ก�����(��,���4����;.)���ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� 
CRYSTAL��6�ก�����/- 

13.1.3 4��3ก�P#�,
���/
�(
+�ก�	1��7��	�#��ก�����(� CRYSTAL กJ�ก��)
กก�����(���กก�3�)��5�,0;!
ก����ก�����(� CRYSTAL ��37'���'(!���/-#��ก�����/- (���ก�����(� CRYSTAL P;�����กก�3�)��5�,) 4��3ก'$%�&��
��'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ��8���8 �,���4����;.)���ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 

13.1.4 4���,
���/
�.'�+����!�3)�.'�4	��'�!�����!ก�ก:7��กก�����(� CRYSTAL ����ก��!(������ก�7ก�3�)��5�,
ก�����(� CRYSTAL 4����6�ก�����/- ���
 .'�+����!�ก��;���7�!��
�+
ก��	'���,!-�
����0��P�ก�����/- ก�	1��7��	� 
3)��)
กก�����(� 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����
4�ก�;1���
�ก�;��/'�P���8 

(ก) ;1���
�ก�3ก�P#�,
���/
�.1����#��.(��4�0.�ก���;ก�ก�����(�/������1���6�3)��ก��!(#��� 3)�/���
;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(�0;!4����;.)���ก�7�/

�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'����
��	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก����
��.-ก#���X ���7�..)4; I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(#) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'�� I ����ก��!(#���ก�7ก�3ก�P#
�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(�(���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!
�	ก������.-ก#���X ���7�..)4; I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(.) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 
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�����?O	-����&.��(�$ก��  

 7
 ����;ก���:���.(4�������	��$%�&����'(!)����,
��J������/
ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� 
CRYSTAL /��(����8 �,���4����;.)���ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 3)�3$�ก�3�)��5�,���$%�&��
��'(!)����4�(����� 5 #���/��   

 4�ก���8 5�!�)����ก���P;��7�/
�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)���� 7
 ����;ก���;1���
�ก�3���ก�3ก�P#�,
���/
�
0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL 4���1���ก��� ก.)./. ��75�!4� 15 (����73/'(����������	��$%�&����'(!)�������/
�����/

ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL ��ก��ก��8 7
 ����;ก���;1���
�ก�3���ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� CRYSTAL P�!��$%�&����'(!)������ก�!3)�$'���77#���%)#��/)�;�)�ก��,!-d (0;!P�'	�ก	��3)�P�'�ก
� 10 
(���1�ก�) 3)�����ก�\����������,
�,-�!(���!'�����! 1 ]7�75�!4� 15 (����73/'(�������	��$%�&����'(!)�������/
�����/

ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL 

��		������A������ & 

(����8��/���P;��7�����/
��ก�����	�������$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�#�����ก#���1��(���'(!)������8���;
#��$%�&����'(!)����V9���#��'(���	��3)����
�+
��ก���!�)�.�3��1 (0;!P�'��7�'(�#��$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\ ) 
��8���8 P�'��$%�&����'(!)�����!4;���'(�P;����!4�(����8  

�����	8-E	ก����� &��ก���->��%����ก�� 

 (����� 5 - 14 ��6�(������ก��!(������ก��3)���6�������P#V9��ก��3)�ก�� !ก�(��(����� 13.2 �����ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� ;����8� ��ก�����	��$%�&����'(!)����P�'�����/
(��4;(����9�� (�����P;��7�����/
3)�(����6����!ก�)
ก 3)���
P�'��ก�����(������ I /'������	�������$%�&����'(!)�����,���,
��J������/
   

 

������� 13.2 A&(�����	��� &ก��ก>8-�A&��� &�D���ก��(�$ก��ก����	����ก����ก��ก��ก>8-�A&��� &����ก��
�:�2����	������:�E7>(:���������ก�กO�(�กก����	��� CRYSTAL 

�����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/

ก�3ก�P#�,
���/
��!ก�.'�+����!�3)�.'�4	��'�!�����!ก�ก:7��กก�����(� CRYSTAL ����ก��!(������ก�7ก�\9ก �3)�ก��#��
)����.�8�3ก �1���7��,!-�
����ก�����/-�70������กก�����(� CRYSTAL P;�3ก' .'�����9ก ����กl���!4�ก��1�ก�
/(���73)���7��� (Due Diligence)  .'�4	��'�!$%�����
��%).'�������
���,!- 3)�.'�4	��'�!��กก�/(���7;���(
\(ก� 
����J 2 )���7�� 

4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����
4�ก�;1���
�ก�;��/'�P���8 

                                                      

1 �,���4����6�P�/��#��ก1���;#��,��	7����/
�)�ก��,!-3)�/)�;�)�ก��,!- (]7�7��� 6) ,.\. 2562 V9����$)4	�7��.�74�(����� 17 
�� �!� ,.\. 2562 
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(ก) ;1���
�ก�3ก�P#�,
���/
�.1����#��.(��4�0.�ก���;ก�ก�����(�/������1���6�3)��ก��!(#��� 3)�/���
;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(�0;!4����;.)���ก�7�/

�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'����
��	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#���1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!�	ก����
��.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(#) ���� ��;�1� )���� �'���7 3)�/���3ก�P#�����#��$%ก,��3)�/�����ก��/'��I ����ก��!(#���ก�7ก�3ก�P#
�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(�(���8�;1���
�ก�/
;/'�ก�7�1���ก��� ก.)./. /)�;�)�ก��,!-d ��'(!
�	ก������.-ก#���X ���7�..)4;I �,���ก�;��ก)'�( ��6�/�� 

(.) ;1���
�ก�����4;����1���6�����ก��!(������ก�7ก�;��ก)'�(#���/����ก��ก��,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(
���7$)�1��:� (�&9�ก�3/'�/�8� 3)�/���&�;&��$%��7��7�1����	'(�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(/�� (1) 
3)� (2) #���/�� �,���4��ก�;1���
�ก�;��ก)'�(���7$)�1��:� 

�����?O	-����&.��(�$ก��  

 7
 ����;ก���:���.(4�������	��$%�&����'(!)����,
��J������/
ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� 
CRYSTAL /��(����8 �,���4����;.)���ก�7ก�3�)��5�,ก�����(� CRYSTAL ��6�ก�����/- 3)�ก�)�����,
���/
�V9����6�ก�
�e
7�/
4�3�(����;�!(ก��ก�7��,!-�
����� I ���ก�����/-���#��)�����,
���/
�.�8���� 1 ���$%�ก'�/�8����/-P;�����P(�ก�7����#��
������
���,!-3/')��! V9����กP;��7�����/
��ก$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL .'�4	��'�!;��ก)'�(���������!%'4�
�%).'���,!-�
����+
���ก�����(� CRYSTAL 0��P�!��ก�����/- 

 4�ก���8 5�!�)����ก���P;��7�/
�����/
��ก�����	��$%�&����'(!)���� 7
 ����;ก���;1���
�ก�3���ก�3ก�P#�,
���/
�
0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL 4���1���ก��� ก.)./. ��75�!4� 15 (����73/'(����������	��$%�&����'(!)�������/
�����/

ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL ��ก��ก��8 7
 ����;ก���;1���
�ก�3���ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก�
��;ก�ก�����(� CRYSTAL P�!��$%�&����'(!)������ก�!3)�$'���77#���%)#��/)�;�)�ก��,!-d (0;!P�'	�ก	��3)�P�'�ก
� 10 
(���1�ก�) 3)�����ก�\����������,
�,-�!(���!'�����! 1 ]7�75�!4� 15 (����73/'(�������	��$%�&����'(!)�������/
�����/

ก�3ก�P#�,
���/
�0.�ก���;ก�ก�����(� CRYSTAL 

��		������A������ & 

(����8��/���P;��7�����/
��ก�����	�������$%�&����'(!)����;�(!.�3�����!�#�����ก#���1��(���'(!)������8���;
#��$%�&����'(!)����V9���#��'(���	��3)����
�+
��ก���!�)�.�3��2 ��8���8 �!	���$%�&����'(!)����������'(�P;����!��6�,
�\  J (��
ก1���;�!	���$%�&����'(!)���� (Record Date) 4�(����� 3 �� �!�2562  ��กe/����ก���	� 21 

 

                                                      

2 �,���4����6�P�/��#��ก1���;#��,��	7����/
�)�ก��,!-3)�/)�;�)�ก��,!- (]7�7��� 6) ,.\. 2562 V9����$)4	�7��.�74�(����� 17 
�� �!� ,.\. 2562 
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������� 14 A&(�����	��� &ก����&กก����	��� ก��7%�����67� ��ก�� :� �9�#=>7%�����67� 

 �����	��.J�ก�ก�)����#��ก�����(� CRYSTAL ���/
4������/'������	��$%�&����'(!)�����,���,
��J������/

ก��)
กก�����(� ก�	1��7��	� 3)�ก�3/'�/�8�$%�	1��7��	� �����ก�����(� CRYSTAL P;�0����,!-�
�3)�5��#��ก�����
(� CRYSTAL P�!��ก�����/- 0;!ก�3)ก��)��!�ก�7��'(!���/-�����ก4��'�,���ก�3�)��5�,#��ก�����/- ��8���8 4��7
 ��
��;ก� $%�ก'�/�8����/-3)�$%�	1��7��	�#��ก�����(� CRYSTAL �e
7�/
/���/
�����	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� 
CRYSTAL 3)�4��;1���
�ก�;��/'�P���8 

(1) 7
 ����;ก����)
กก�����(� CRYSTAL 0;!��3���ก��)
กก�����(� CRYSTAL /'�$%�&����'(!)����#��
ก�����(� CRYSTAL $%�;%3)$)��0!	�-#��ก�����(� CRYSTAL /)�;�)�ก��,!-d 3)��1���ก��� ก.)./. 
ก'��ก��)
กก�����(� CRYSTAL ��6��()�P�'���!ก('� 5 (���1�ก� 

(2) $%�	1��7��	����1�ก�	1��7��	�#��ก�����(� CRYSTAL 4��3)�(��:�5�!4� 90 (�� ��7��ก(���)
กก�����
(� CRYSTAL �(��3/'P;��7$'��$����ก�1���ก��� ก.)./. 4�กJ��������/��1���6�3)���.( ��8���8  /��
�)�ก�กJi-���ก1���;4���ก�\����ก��!(#��� 

(3) $%�	1��7��	���37'���'(!���/-#��ก�����/- (���ก�����(� CRYSTAL P;�����กก�3�)��5�,) 4��3ก'$%�&��
��'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ������!	�����กe4����;���7�!�$%�&����'(!)���� J (��ก1���;�
�+
4�
ก���7��)��!���'(!)������6���'(!���/-4��3)�(��:�0;!P�'	�ก	�� 0;!$%�	1��7��	�����;�'���ก��;����8 4��3ก'$%�
&����'(!)����;�(! 

(ก) ��ก�����3�;�&9��1��(���'(!���/-���$%�&����'(!)����P;��7 

(#) �������	�8	(�����#�!��'(!���/-������7ก�3�)��5�, �����ก��V9����#���%)��������/�/��
���#���%)�1�.��#��ก�����/- (Fact Sheet) �����กe4�3773�;��!ก�#���%)ก�����#�!
��'(!���/-���!���/'��1���ก��� ก.)./. 

(4) $%�	1��7��	�����;���
��h�$)3)�/�����
�.�����(&����) 4��3ก'$%�&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL �����
�!	�����กe4����;���7�!�$%�&����'(!)���� J (��ก1���;�
�+
4�ก��7��
��h�$)3)�/�����
�.����� (&����) 

(5) $%�	1��7��	� 3)�/���7
 ����;ก���#��,
ก&����'(!)����#��ก�����(� CRYSTAL ��กก���6�
�)�ก��,!-�;���7�!�4�/)�;�)�ก��,!-d 

(6) $%�ก'�/�8����/-��!���.1�#��;���7�!���'(!���/-#��ก�����/- ��6��)�ก��,!-�;���7�!�/'�/)�;�)�ก��,!-d 

(7) $%�	1��7��	���!���.1�#��;���7�!��)
กก�����(� CRYSTAL /'��1���ก��� ก.)./. ,�����8���;�'��!���$)
ก�	1��7��	�/'��1���ก��� ก.)./. 5�!4� 30 (��3/'(�����	1��7��	���:��
8���8���8 /���)�ก�กJi-���ก1���;4�
��ก�\����ก��!(#��� 
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���	�� ���� 35 

 ��9�� 4�ก�	1��7��	�#��ก�����(� CRYSTAL 7
 ����;ก����1����������6�$%�	1��7��	�;�(!/����  0;!����
.'�+����!�4�ก�;1���
�ก�;��ก)'�(4���/� 100,000 7�� (P�'(�5� ��%).'��,
��) ��8���8#���%)#��$%�	1��7��	���6�P�/�����
��กe4���ก���	� 17 

 4�ก���8 ��:�.(4����ก���7�1����4��7
 ����;ก� 3)�/���$%�ก'�/�8����/- 3)�/���$%���;ก�ก�����/- ��6�$%����1����
4�ก�;1���
�ก�;��/'�P���8 

(1) ก1���;�!)����!;3)�/���;1���
�ก�4; I ����1���6�����ก��!(������ก�7ก��)
กก�����(� ก�	1��7��	� 
3)�ก�3/'�/�8�$%�	1��7��	�0;!4����;.)���ก�7�/
�����/
#�������	��$%�&����'(!)����#��ก�����(� 
CRYSTAL ���1��2 2562 /���!)����!;���P;�����/'������	�� 3)�/�����6�P�/��.1��������.1�3���1�#��
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เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 1 

เอกสารแนบ 1 
วัตถุประสงคที่มา และเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล  

โกรทเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล และการลงทุนในทรัพยสินที่
จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 รวมถึงความเห็นของผูกอตั้งทรสัตและบริษัทจัดการ 

 
1. วัตถุประสงคของกองทรัสต 

วัตถุประสงคในการจัดต้ังทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล  (“กองทรัสต”) 
คือมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและพาณิชยกรรมอื่นๆ โดยจะนําทรัพยสินหลักไปจัดหา
ประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง
พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือ จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต เพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกท้ังกองทรัสต มีจุดมุงหมายท่ีจะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อ
การเติบโตอยางตอเน่ืองของฐานรายไดของกองทรัสต รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือ หลักทรัพยอื่น และ/หรือ 
การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด  

นอกจากนี้ กองทรัสต ยังไดกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญไวดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) 
(“กองทุนรวม CRYSTAL”) เปนกองทรัสต 

(2) เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาในทรัพยสินที่รับโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 
จํานวน 2 โครงการ และการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินของโครงการ รวมท้ังส้ิน 10 โครงการ โดยแบงเปน
การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินของโครงการปจจุบันจํานวน 2 โครงการ และการลงทุนในโครงการใหม
จํานวน 8 โครงการ (รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1”) ดังรายละเอียดในขอที่ 5.2 
ของเอกสารฉบับนี้ 

(3) เพื่อลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคต ภายหลังการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

2. ที่มาและเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหารมิทรัพย 

เน่ืองจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน (“คณะกรรมการลงทุน”) 
ไดรับหนังสือแสดงเจตจํานงจากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และบริษัทเบญจกิจพัฒนา จํากัด ในฐานะผูถือหนวยของ
กองทุนรวม CRYSTAL, บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (ใน
ฐานะผูกอต้ังทรัสต และจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสตเม่ือมีการกอต้ังทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัว
หลวง เค.อี. รีเทล แลวเสร็จ) เพ่ือพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”) และลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 และเม่ือ
พิจารณาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนของกองทรัสตเพื่อเพิ่มรายไดของกองทรัสตและใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม CRYSTAL โดยรวมในระยะยาวแลว ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน จึงเห็นควรใหเสนอเร่ืองดังกลาว 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

รวมถึงวาระตางๆท่ีเก่ียวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL พิจารณา 

ในการนี้  บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“ผูกอตั้ง 
ทรัสต” หรือ “ผูจัดการกองทรัสต”) ไดเสนอแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต และการลงทุนใน
ทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ตอบริษัทจัดการ เพื่อใหกองทรัสต สามารถขยายการลงทุนในทรัพยสินท่ีมีคุณภาพ 
อันจะเปนการสานตอนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ทั้งนี้ ผูกอต้ังทรัสตจะย่ืนคําขอความเห็นชอบเปน
ผูจัดการกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสตเม่ือมีการกอต้ังกองทรัสตแลว 

ทั้งนี้ การเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยกองทรัสตจะเกิดขึ้นโดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) การอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CRYSTAL และการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL จาก
สํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL โดยการกอสิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี และเม่ือ
ไดมีการลงนามในสัญญากอต้ังทรัสตแลว  

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบัติตามสัญญาท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การไดรับเงินทุนที่เพียงพอจากการออกและเสนอขายหนวยทรัสตใหม และการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

3. แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต นั้น กองทรัสต จะกอต้ังขึ้นดวยผลของสัญญา
กอต้ังทรัสตและสมบูรณเม่ือผูกอต้ังทรัสตกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสินใหแกทรัสตีดวยการเขาทําสัญญาที่มีขอผูกพัน
วาผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสต ไดมาซึ่งทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ที่แปลงสภาพ โดย
แลกกับการที่กองทุนรวม CRYSTAL จะไดรับหนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต และเม่ือกองทรัสต ไดกอต้ังขึ้นแลว
กองทรัสต จะรับโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ซึ่งรวมถึงการรับโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่
กองทุนรวม CRYSTAL เปนคูสัญญาอยูในปจจุบัน และอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม CRYSTAL ซึ่ง
เปนทรัพยสินที่กองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนในปจจุบันและหลังจากการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม 
CRYSTAL ดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL และชําระบัญชี โดยในขั้นตอนการชําระบัญชี 
ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตของกองทรัสต ที่กองทุนรวม CRYSTALไดมาจากการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุน
รวม CRYSTAL ใหแกกองทรัสต ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน ณ วันท่ีกําหนดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต ซึ่งอาจจะไมใชผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิเขารวม
ประชุมและอนุมัติการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ซึ่งจะไดประกาศตอไป  



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการเพ่ือใหหนวยทรัสตของกองทรัสต ที่จะออกและเสนอขายใหแก
กองทุนรวม CRYSTAL เพื่อแลกเปล่ียนกับทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
แทนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTALซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยจะดําเนินการ
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต 

4. แผนการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

ผูกอต้ังทรัสตไดเสนอแผนการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยผูกอต้ังทรัสตจะเขาเปนผูจัดการ
กองทรัสตเม่ือมีการกอต้ังกองทรัสต และกองทรัสต จะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ในระยะเวลาเดียวกัน
หรือใกลเคียงกันกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต ทั้งน้ี แหลงเงินทุนที่จะใชในการลงทุนใน
ทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังท่ี 1 จะมาจาก 2 สวน ไดแก เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสตโดยการออกและเสนอ
ขายหนวยทรัสตใหมของกองทรัสต และเงินกูยืมจากธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินอื่นใด ทั้งนี้ โครงสรางเงินทุนที่จะใช
ในการลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังท่ี 1 ของกองทรัสต นั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราสวน
หนี้สิน และเงินทุนของกองทรัสต สภาวะของตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ในปจจุบัน 

5. รายละเอียดทรัพยสินที่กองทรัสตจะลงทุน 

รายละเอียดโดยสรุปเก่ียวกับทรัพยสินท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต และทรัพยสินท่ี
กองทรัสต จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 มีดังนี้ 

ทรัพยสินที่โอนจากกองทนุรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต 

ทรัพยสินที่กองทรัสต จะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(1) โครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ในสวนท่ีโอน
จ าก ก อ งทุ น รวม  CRYSTAL ม า ยั งก อ งท รัส ต 
(“โครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตัล ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (“โครงการ TC ในสวน
ที่ โ อ น จ า ก ก อ งทุ น ร ว ม  CRYSTAL ม า ยั ง
กองทรัสต”) 

รวม เรีย ก ว า  “ท รัพ ย สิ น ที่ โอ น จากกอ งทุ น รวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต” 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช า เพิ่ ม เติมของ
โค รงการ  CDC ในส วนที่ โอนจากกองทุน รวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช า เพิ่ ม เติมของ
โค รงก า ร  TC ใน ส ว น ที่ โอ น จ ากก อ ง ทุ น รวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต 

(3) โครงการซีดีซี  คริสตัล  ดีไซน  เซ็นเตอร ในสวนที่
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (“โครงการ 
CDC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1”) 

(4) โครงการเดอะ คริสตัล ในสวนที่กองทรัสตจะเขา
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (“โครงการ TC ในสวนที่
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1”) 

(5) โค รงก า ร เด อ ะ  ค ริส ตั ล  เอ สบี  (ราชพ ฤกษ ) 
(“โครงการ TCR”) 

(6) โครงการอมอรินี่ รามอินทรา (“โครงการ Amorini”)  
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ทรัพยสินที่โอนจากกองทนุรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต 

ทรัพยสินที่กองทรัสต จะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(7) โครงการแอมพารค จุฬา (“โครงการ I’m Park”) 
(8) โครงการเพลินนาร่ี มอลล  วัชรพล  (“โครงการ 

Plearnary”) 
(9) โครงการสัมมากร  เพ ลส  ราม คําแหง  (เวสต ) 

(“โครงการ SPRM”) 
(10) โครงการสัมมากร เพลส รังสิต (“โครงการ SPRS”)  
(11) โครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ  (“โครงการ 

SPRP”) 
(12) โครงการเดอะ ซีน ทาวน อิน ทาวน (“โครงการ The 

Scene”) 
รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1” 

(ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562) 
 
ทรัพยสินที่โอนจากกองทนุรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตประกอบดวย 

(1) โครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 

ที่ต้ังของทรัพยสิน เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะการลงทุน
ของกองทุนรวม 
CRYSTAL 

สิทธิการเชาท่ีดินบางสวนและพ้ืนที่อาคารบางสวน กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงาน
ระบบตางๆ ที่ใชในการดําเนินศูนยการคา CDC และสิทธิในการใชที่จอดรถในพ้ืนท่ีที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ไมไดเชา 

ที่ดินที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทุนรวม CRYSTAL เขาลงทุน 
(คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ 24 ป และสัญญาจะสิ้นสุดวันท่ี 23 มิถุนายน 2586) จากบริษัท 
เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) โดยมีเนื้อท่ีประมาณ 42 ไร 1 งาน 56.00  ต้ังอยูที่
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พื้นที่สวนที่กองทุนรวม 
CRYSTAL เขาลงทุน 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

823 3902 119 40-2-04.40 
206174 41 22155 0-1-48.00 
252023 3903 120 1-1-60.80 
255665 5043 31242 0-0-4.20 
255679 116 31252 0-0-38.60 

รวม 42-1-56.00 
 

อาคารที่กองทุน สิทธิการเชาพื้นที่อาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ  24 ป 
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รวม CRYSTAL 
ลงทุน 

(สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2586) จาก บจ. เบญจกิจพัฒนา โดยมีพื้นที่ใชสอยในอาคาร
ประมาณ 45,662 ตร.ม. 

อาคาร พื้นที่ใหเชาสุทธใินอาคาร
โดยประมาณ1/ (ตร.ม.) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร B 4,518 7,152 
อาคาร C 5,862 6,051 
อาคาร D 3,701 6,963 
อาคาร E 1,447 3,291 
อาคาร F 2,305 3,322 
อาคาร G 1,887 1,990 
รวมเฟส 1 19,720 28,769 

เฟส 2 อาคาร J1 873 1,014 
อาคาร J2 1,180 1,696 
อาคาร K1 953 1,863 
อาคาร K2 1,008 1,698 
อาคาร K3 950 1,900 
อาคาร K4 1,039 1,752 
อาคาร K5 798 1,040 
อาคาร L1 824 1,101 
อาคาร L2 654 1,400 
อาคาร L3 948 1,726 
อาคาร L4 904 1,702 
รวมเฟส 2 10,129 16,892 

รวมทั้งหมด 29,849 45,661 
หมายเหตุ: 1/ พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิ (NLA) ไดแก พ้ืนท่ีใหเชาประเภทหองเชา ซึ่งไมรวมพ้ืนท่ี Kiosk และ ATM 

ทั้งน้ี พื้นท่ีใหเชาในอาคารท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ไมไดเขาลงทุน ประกอบไปดวยอาคาร E ซึ่ง 
แบงเปนพื้นที่หองสัมมนาและหองประชุม 3,515 ตร.ม. และพ้ืนที่สวนกลางในอาคารทั่วไป 2,566 
ตร.ม. และพ้ืนที่ที่อยูภายใตสัญญาเชาระยะยาว (เซง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

อาคาร ยูนิต พื้นที่ใหเชาสวนที่
กองทุนรวม CRYSTAL 
ไมเขาลงทุน (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร B B103-104 B105 B106 B108-110 B111-
112 B113 และ B204 

1,385 

อาคาร C C101 C102 C103 C105-106 C107-108 
C109 C111 และ C115-116 

1,697 

อาคาร D D101 D105 D106 D107-108 D110 
D112 D113-116 D117 D202 D203 
D205 D207 และ D211 

2,708 
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อาคาร E E103 E105 E106 และ E107 1,056 
อาคาร F F104 F108 F110 F112 F207 และ F212 610 

รวมเฟส 1 7,456 
เฟส 2 อาคาร J2 J2-106-107 104 

อาคาร K1 K1-102-104 57 
อาคาร K5 K5-107-110 192 
อาคาร L1 L1-101-105 187 

รวมเฟส 2 540 
รวมทั้งหมด 7,996 

 

งานระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินศูนยการคา CDC จาก
บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) และ บจ. เบญจกิจพัฒนา ซึ่งทรัพยสินในสวนนี้ที่
กองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคารศูนยการคา 
CDC ยกเวนมิเตอรประปาและไฟฟา ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารยังคงเปนคูสัญญากับ
ผูใหบริการสาธารณปูโภค 

ทรัพยสินอื่นๆ สิทธิในการใชที่จอดรถในศูนยการคา CDC ในพื้นที่ที่กองทุนรวม CRYSTAL ไมไดเชาจํานวน 220 
คัน (เม่ือรวมกับท่ีจอดรถจํานวน 384 คัน ที่กองทุนรวม CRYSTAL เชาจาก บจ. เบญจกิจพัฒนา 
กองทุนรวม CRYSTAL จะลงทุนในที่จอดรถทั้งหมดเปนจํานวน 604 คัน) 

ราคาประเมิน
ทรัพยสิน 

หลังจากที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว 
กองทรัสตจะมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 13 (สรุป
ลักษณะการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL 
ภายหลังการแปลงสภาพเปนกองทรัสต) ทั้งนี้ ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ CDC ในสวนท่ี
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการจัดหาผลประโยชนแบบเดิม
และแบบใหม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน 

ระยะเวลาสิทธกิารเชา ราคาประเมินทรัพยสิน1/ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบเดิม 

23.7 ป 2,398 ลานบาท 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบใหม 

23.7 ป 2,510 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  จากบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส 
จํากัด สําหรับชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2586 

นอกจากนี้ หลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต
แลว กองทรัสตจะมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาท่ีดินและอาคารจาก บจ. เบญจกิจพัฒนา 
(เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเดิม) ซึ่งจะสงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวมเปน 30 ป 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวขอทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
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ขอที่ (1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต”) 

 

(2) โครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 

ที่ต้ังของทรัพยสิน เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะการ
ลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่อาคารบางสวน กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงาน
ระบบตางๆ ที่ใชในการดําเนินศูนยการคา TC และสิทธิในการใชที่จอดรถในพ้ืนที่ที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ไมไดเชา 

ที่ดินที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทุนรวม CRYSTAL เขาลงทุน 
(คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ 24 ป และสัญญาจะส้ินสุดวันท่ี 23 มิถุนายน 2586) จากบริษัท 
เกียรติสหมิตร จํากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) โดยมีเน้ือที่ประมาณ 15 ไร 40.60 ตารางวา ต้ังอยูที่
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พื้นที่สวนที่กองทุนรวม
CRYSTAL เขาลงทุน 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

5560 2064 205 8-0-33.50 
7604 85 51960 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-0-69.90 

รวมทั้งหมด 15-0-40.60  

อาคารที่กองทุน
รวม CRYSTAL 
ลงทุน 

สิทธิการเชาพื้นที่อาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ  24 ป 
(สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2586) จาก บจ. เกียรติสหมิตร โดยมีพื้นที่ใชสอยในอาคาร
ประมาณ 18,997 ตร.ม. 

อาคาร พื้นที่ใหเชาสุทธใินอาคาร
โดยประมาณ1/ (ตร.ม.) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร A 4,338 9,241 
อาคาร C 2,224 

อาคาร B 1,625 5,792 
อาคาร D 2,447 

รวมเฟส 1 10,634 15,033 
เฟส 2 อาคาร E 1,411 1,990 

อาคาร F 1,239 1,974 
รวมเฟส 2 2,650 3,964 

รวมทั้งหมด 13,284 18,997 
หมายเหตุ: 1/ พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิ (NLA) ไดแก พ้ืนท่ีใหเชาประเภทหองเชา ซึ่งไมรวมพ้ืนท่ี Kiosk และ ATM 

งานระบบ กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินการศูนยการคา TC จาก 
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สาธารณูปโภค
และ
สังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

บจ. เค.อี.รีเทล จํากัด และ บจ. เกียรติสหมิตร ซึ่งทรัพยสินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL จะเขาลงทุน
ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท 
ระบบลิฟทและบันไดเล่ือนซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคารศูนยการคา TC ยกเวนมิเตอรประปา
และไฟฟา ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารยังคงเปนคูสัญญากับผูใหบริการสาธารณูปโภค 

ทรัพยสินอื่นๆ สิทธิการใชที่จอดรถในศูนยการคา TC ในพื้นที่ที่กองทุนรวม CRYSTAL ไมไดเชาจํานวน 223 คัน 
(เม่ือรวมกับที่จอดรถจํานวน 159 คัน ที่กองทุนรวม CRYSTAL เชาจาก บจ. เกียรติสหมิตร 
กองทุนรวม CRYSTAL จะลงทุนในที่จอดรถทั้งหมดเปนจํานวน 382 คัน) 

ราคาประเมิน
ทรัพยสิน 

หลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว 
กองทรัสตจะมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 13 (สรุปลักษณะ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL ภายหลัง
การแปลงสภาพ)) ทั้งนี้ ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ TC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการจัดหาผลประโยชนแบบเดิมและแบบใหม มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน 

ระยะเวลาสิทธกิารเชา ราคาประเมินทรัพยสิน1/ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบเดิม 

23.7 ป 1,518 ลานบาท 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบใหม 

23.7 ป 1,592 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 จากบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส 
จํากัด สําหรับชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2586 

นอกจากนี้ หลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต
แลว กองทรัสตจะมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร จาก บจ. เกียรติสหมิตร 
(เจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารเดิม) ซึ่งจะสงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวมเปน 30 ป 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวขอทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
ขอที่ (2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ TC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต”) 
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ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพ่ิมเติมของโครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต 
หลังจากที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว กองทรัสตจะมีการขยาย
ระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่อาคารบางสวนจากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“บจ. เบญจกิจ
พัฒนา”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคาร (โปรดพิจารณารายละเอียดของทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขา
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ใน “หัวขอทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต ขอที่ (1) โครงการ 
CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต”) โดยกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยาย
ระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่อาคารบางสวนอีกประมาณ 6.3 ป สงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวม
เปน 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ทั้งนี้ ราคาประเมินทรัพยสินสําหรับการขยายระยะเวลา
สิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการ
จัดหาผลประโยชนแบบใหม สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด1/ บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
279 ลานบาท 240 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพ่ิมเติมของโครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต 
หลังจากที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว กองทรัสตจะมีการขยาย
ระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่อาคารบางสวนจากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) 
ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร (โปรดพิจารณารายละเอียดของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ใน “หัวขอทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต ขอท่ี (2) โครงการ TC ใน
สวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต”) โดยกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาสิทธิ
การเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่อาคารบางสวนอีกประมาณ 6.3 ป สงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวมเปน 30 ป นับ
จากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ทั้งน้ี ราคาประเมินทรัพยสินสําหรับการขยายระยะเวลาสิทธิการเชา
เพิ่มเติมของโครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการจัดหา
ผลประโยชนแบบใหม สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด1/ บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
185 ลานบาท 170 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  
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(3) โครงการ CDC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 
 

โครงการ CDC รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) 
บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) 
ทั้งนี้ บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เบญจกิจพัฒนา เปนบุคคลท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เบญจ

กิจพัฒนา โดยมีเน้ือที่ประมาณ 5 ไร 1 งาน 5.91 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีเพิ่มเติมในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขา

ลงทุน จาก บจ. เบญจกิจพัฒนา โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 6,254 ตร.ม. 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิ เจอร อุปกรณ  และงานระบบตางๆ ของศูนยการคา CDC ในสวนที่
นอกเหนือจากสังหาริมทรัพยและงานระบบของศูนยการคา CDC ที่รับโอนมาจากกองทุนรวม 
CRYSTAL 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ CDC ในสวนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 
เซอรวิส จํากัด1/ 

บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 
(ประเทศไทย) จํากัด2/ 

994 ลานบาท 960 ลานบาท 
หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  
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(4) โครงการ TC ในสวนที่กองทรสัตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
 
โครงการ TC รายละเอียด 

ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเดอะ คริสตัล 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) 
บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด (“เกียรติสหมิตร”) 
ทั้งนี้ บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เกียรติสหมิตร เปนบุคคลที่เก่ียวของกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจ
เมนท จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เกียรติ

สหมิตร โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 10 ไร 0 งาน 83.33 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเชาอาคารเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จากบริษัท เกียรติสห

มิตร จํากัด โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 17,659 ตร.ม. 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ ในเฟอรนิ เจอร อุปกรณ  และงานระบบตางๆ  ของศูนยการคา  TC ในสวนท่ี
นอกเหนือจากสังหาริมทรัพยและงานระบบของศูนยการคา TC ที่รับโอนมาจากกองทุนรวม 
CRYSTAL 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ TC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 
เซอรวิส จํากัด1/ 

บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 
(ประเทศไทย) จํากัด2/ 

1,102 ลานบาท 1,100 ลานบาท 
หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 12 

(5) โครงการ TCR 
 

โครงการ TCR รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ) 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 555/9 หมูที่ 1 ถนนราชพฤกษ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ รีเทล จํากัด (“บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ”) และบริษัท เอส.บี.
ดีไซนด สแควร จํากัด (“บจ. เอส.บี.ดีไซนดสแควร”) 
ทั้งนี้ บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ เปนบุคคลท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท 
จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 

ที่ดิน1/ สิทธิการเชาชวงที่ดินเปนระยะเวลาประมาณ 23.4 ป (สัญญาส้ินสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ 2586) 
นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดี
ไซนดสแควร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการใชที่ดินจํานวน 3 แปลงโดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 
14 ไร 1 งาน  57.60 ตารางวา พรอมทั้ งระบุสิทธิการใชที่ ดินและพ้ืนที่สวนกลางรวมถึง
ทางเขาออกเปนระยะเวลา 23.4 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เดอะคริสตัล ราช
พฤกษ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดีไซนดสแควร จํานวน 1 แปลง โดยมีเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 
8 ไร 3 งาน 53.20 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 23.4 ป (สัญญาส้ินสุดวันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2586) นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ และ บจ. เอส.บี.ดี
ไซนดแสควร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 24,436 ตร.ม.  

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ TCR สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
1,646 ลานบาท 1,620 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

หมายเหตุ: 1/ ปจจุบันผูจัดการกองทรัสตอยูระหวางหารือเร่ืองโครงสรางการจําหนายทรัพยสินในสวนท่ีดินและพ้ืนท่ีสวนกลางท่ี
ต้ังอยูบนโฉนดเลขท่ี 40319 กับเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินโฉนดเลขที่ 40319 โดยมีเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 8 ไร 
3 งาน 53.20 ตารางวา ซึ่งอาจสงผลใหโครงสรางการลงทุนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 13 

(6) โครงการ Amorini 
 

โครงการ Amorini รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาอมอรินี่ รามอินทรา 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เอ เอ็ม อาร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เอ เอ็ม อาร”) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เอ เอ็ม อาร โดย

มีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 5 ไร 3 งาน 25.40 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเชาอาคารเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เอ เอ็ม อาร 

โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 5,092 ตร.ม. 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เอ เอ็ม อาร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ Amorini สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
298 ลานบาท 291 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 14 

(7) โครงการ I’m Park 
 

โครงการ I’m Park รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาแอมพารค จุฬา 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท แกรนด ยูนิแลนด จํากัด (“บจ. แกรนด ยูนิแลนด”) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินทั้งหมดเปนระยะเวลาประมาณ 14.9 ป (สัญญาส้ินสุดวันที่ 6 สิงหาคม 

2577) นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. แกรนด ยูนิแลนด  ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชา
ที่ดิน โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 4 ไร 22.00 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาชวงพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลาประมาณ 14.9 ป (สัญญาส้ินสุดวันท่ี 6 
สิงหาคม 2577) นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. แกรนด ยูนิแลนด โดยมีพื้นท่ีใหเชา
สุทธิ (NLA) ประมาณ 6,557 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

สิทธิการเชาชวงในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ (ไมรวมระบบ Chiller ที่ใชสําหรับ
พื้นที่ชั้นใตดิน) เปนระยะเวลา 14.9 ป จาก บจ. แกรนด ยูนิแลนด 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ I’m Park สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
286 ลานบาท 295 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 
(8) โครงการ Plearnary 

 
โครงการ Plearnary รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเพลินนาร่ี มอลล วัชรพล 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 242 244 และ 246 ถนนวัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพลินนาร่ี มอลล จํากัด (“บจ. เพลินนาร่ี มอลล”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ปริญสิริ 
จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ปริญสิริ”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก 

บจ. เพลินนารี่ มอลล ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดินจาก บมจ. ปริญสิริ โดยมีพื้นท่ีใหเชาสุทธิ 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 15 

โครงการ Plearnary รายละเอียด 
(NLA) ประมาณ  10,347 ตร.ม. พรอมท้ังระบุสิทธิการใชที่ ดินและพื้นที่สวนกลางรวมถึง
ทางเขาออกเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพลินนาร่ี มอลล 
โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 18 ไร 3 งาน 58.00 ตารางวา 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพลินนาร่ี มอลล 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ Plearnary สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
650 ลานบาท 670 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(9) โครงการ SPRM 
 

โครงการ SPRM รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาสัมมากร เพลส รามคําแหง (เวสต) 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 86 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก 

บจ. เพียวสัมมากร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาท่ีดินจาก บมจ. สัมมากร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ 
(NLA) ประมาณ  10,342 ตร.ม. พรอมท้ังระบุสิทธิการใชที่ ดินและพื้นที่สวนกลางรวมถึง
ทางเขาออกเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมากร โดยมี
เน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 8 ไร 3 งาน 84.40 ตารางวา 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ SPRM สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
518 ลานบาท 506 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
                              2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(10) โครงการ SPRS 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 หนา 16 

 
โครงการ SPRS รายละเอียด 

ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาสัมมากร เพลส รังสิต 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. 

เพียวสัมมากร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดินจาก บมจ.สัมมากร โดยมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
จํานวน 6 ไร 73.0 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาอาคารเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมา
กร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 3,413 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ SPRS สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
218 ลานบาท 211 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(11) โครงการ SPRP 
 

โครงการ SPRP รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาสัมมากร เพลส ราชพฤกษ 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ตําบลออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดิน เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียว

สัมมากร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาท่ีดินจาก บมจ.สัมมากร โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 
10 ไร 7.20 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาอาคาร เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมา
กร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 4,585 ตร.ม. 
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โครงการ SPRP รายละเอียด 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ SPRP สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
301 ลานบาท 313 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(12) โครงการ The Scene 
 

โครงการ The Scene รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเดอะ ซีน ทาวน อิน ทาวน 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 1323 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท ฟาบันดาลทรัพย จํากัด (“บจ. ฟาบันดาลทรัพย”) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดินบางสวนเปนระยะเวลาประมาณ 25.3 ป (สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 

2588) นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. ฟาบันดาลทรัพยซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดิน
จากกลุมบุคคลธรรมดา โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 9 ไร 2 งาน 48.00 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาพื้นที่ในอาคารเปนระยะเวลา 25.3 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. ฟา
บันดาลทรัพย โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 6,717 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. ฟาบันดาลทรัพย 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ The Scene สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
497 ลานบาท 490 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
                              2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 

6. การจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุน 

ภายหลังการเขาลงทุนของกองทรัสต กองทรัสตจะนําทรัพยสินที่รับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL และทรัพยสิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ไปจัดหาประโยชนและจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวย โดยการใหเชาพื้นที่แกผูเชาพื้นที่
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รายยอย และการใหบริการที่เก่ียวของ ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับการจัดหาประโยชนจากแตละทรัพยสิน จะเปนไปตามที่
เปดเผยในหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนฉบับนี้ และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต 

7. ความเห็นของผูกอตั้งทรัสตซึ่งจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสตเมื่อมีการกอตั้งกองทรัสตแลว 

ผูกอต้ังทรัสตเห็นวาการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต และการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 จะกอใหเกิดผลประโยชนแกกองทุนรวม CRYSTAL และผูถือหนวยลงทุนดังตอไปนี้ 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต จะชวยเพิ่มโอกาสใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลประโยชน
ตอบแทนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในระยะยาว เน่ืองจากกองทรัสต จะสามารถลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
และทรัพยสินอื่นเพิ่มเติมในอนาคตได  อีกทั้ง นักลงทุนจะไดรับประโยชนจากนโยบายการบริหารงานแบบรวมศูนยซึ่งจะ
ชวยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 
และการจัดโครงสรางการลงทุนท่ีเหมาะสมผานการกูยืมเงินซ่ึงมีตนทุนทางการเงินท่ีตํ่ากวาตนทุนของเงินทุน (Gearing 
Benefit) อันจะสงผลใหผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต มีโอกาสไดรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนใน
อนาคต 

8. ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต 

บริษัทจัดการเล็งเห็นถึงประโยชนและมีความประสงคที่จะแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต 
ตามรายละเอียดที่ไดกลาวมาขางตนแลว โดยบริษัทจัดการมีความเห็นวา การแปลงสภาพอยางเดียวโดยที่ไมมีการลงทุน
เพ่ิมเติมในเวลาใกลเคียงกันหรือมีการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตน้ันไมมีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจท่ีจะดําเนินการ
เพราะการดําเนินการดังกลาวจะทําใหกองทุนรวม CRYSTAL มีคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการแปลงสภาพและชําระบัญชี อีก
ทั้งยังทําใหกองทรัสต (ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CRYSTAL) จะมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น และผูถือ
หนวยทรัสตบางราย (ที่ไดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนหนวยทรัสต) จะมีภาระทางภาษีที่เพิ่มขึ้นดวย 

 นอกจากน้ี บริษัทจัดการเห็นวา การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต จะชวยเพิ่มโอกาสใหผูถือ
หนวยลงทุนไดรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในระยะยาว เนื่องจากกองทรัสต จะสามารถลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และทรัพยสินอื่นเพิ่มเติมในอนาคตได  อีกทั้ง นักลงทุนจะไดรับประโยชนจากนโยบาย
การบริหารงานแบบรวมศูนยซึ่งจะชวยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักการการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) 
ความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น และการจัดโครงสรางการลงทุนที่เหมาะสมผานการกูยืมเงินซึ่งมีตนทุนทางการเงินท่ี
ตํ่ากวาตนทุนของเงินทุน (Gearing Benefit) อันจะสงผลใหผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต มีโอกาสไดรับผลประโยชนตอบ
แทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในอนาคต 

 

 อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหนวยทรัสตของกองทรัสต 

อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหนวยทรัสตของกองทรัสต (Swap Ratio) ที่อัตรา 
1 หนวยลงทุนตอ 1 หนวยทรัสต เปนอัตราท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับ
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หนวยทรัสตของกองทรัสต ในคร้ังนี้ใชมูลคาที่อางอิงจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ที่ไดรับการยืนยัน
จากผูดูแลผลประโยชนคร้ังลาสุดกอนการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ใหกับกองทรัสตเพ่ือแลกกับ
หนวยทรัสตของกองทรัสต ซึ่งอัตราดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหนวยลงทุนเดิม (Control 
Dilution Effect) แตอยางใด 

ในการนี้ บริษัทจัดการไดแตงต้ังบริษัท เบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ให
เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพดังกลาว โดยใหระบุ
ถึงความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพและอัตราสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหนวยทรัสตของ
กองทรัสต รวมถึงผลกระทบที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติ รวมท้ังขอดีและขอเสียของการแปลงสภาพ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการลงมติที่เก่ียวของ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 9 ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดและขอมูลใหครบถวนกอนการตัดสินใจ 

นอกจากน้ี เม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนแลว ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการขอความเห็นชอบตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อการแปลงสภาพของกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวมในประเด็นที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพตอไป 
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เอกสารแนบ 2 
แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวมการชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

และกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแตละขั้นตอน (Conversion Timeline)  

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหนวยของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL 
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”) การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท 
จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ในฐานะผูกอตั้งทรัสต และจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสตเมื่อมีการกอตั้งกองทรัสต แลวเสร็จ (“บริษัทฯ”) และที่ปรึกษาทางการเงินรวมกัน
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหนวยทรัสตใหแกกองทุนรวม CRYSTAL เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2559 และ ทจ. 49/2555 โดยสํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคําขออนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 165 วันนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับเอกสารหลักฐานที่ครบถวนตามคูมือสําหรับ
ประชาชน และภายหลังจากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหมเพื่อการแปลงสภาพแลว บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะบริษัท
จัดการของกองทุนรวม CRYSTAL (“บริษัทจัดการ”) บริษัทฯ และผูชําระบัญชี จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต และลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการ (โดยเปนระยะเวลาที่บริษัทจัดการและบริษัทฯ ไดคาดการณไวเบื้องตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตของ
สํานักงาน ก.ล.ต.) ดังนี้  

 

  



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 2 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

1. บริษัทจัดการแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
และผูถือหนวยเกี่ยวกับวันกําหนดรายชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการเขา
รวมประชุมสามัญผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL (Record 
Date) ประจําป 2562 

บริษัทจัดการแจงตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยกําหนดวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม  CRYSTAL (Record Date) ประจําป  2562 ในวันที่  3 
เมษายน 2562 

 

2. บริษัทจัดการสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยของกองทุนรวม CRYSTAL บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
กอนวันประชุม โดยในการจัดประชุมสามัญผูถือหนวยในครั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
จัดสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยของกองทุนรวม CRYSTAL ภายในวันที่ 11 
เมษายน 2562 

3. จัดประชุมสามัญผูถือหนวยของกองทุนรวม CRYSTAL เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติเรื่องที่ เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปน
กองทรัสต การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ 

การประชุมสามัญผูถือหนวยของกองทุนรวม CRYSTAL เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เรื่องที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต การ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะจัดขึ้น
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หนวยผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึง
จัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหนวยไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน 

4. บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินรวมกันยื่นคําขออนุญาตเพื่อออกและ
เสนอขายหน วยท รัสต เพื่ อ รอ ง รับ ก ารแปล งสภ าพ กอ ง ทุ น รวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ตอสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

จะมีการดําเนินการโดยเร็ว ภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผูถือหนวยของกองทุน
รวม  CRYSTAL มีม ติอนุ มั ติการแปลงสภาพกองทุนรวม  CRYSTAL เป น
กองทรัสต การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งในเบื้องตนบริษัทฯ คาดวาจะมีการยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 3 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

5. สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแบบคําขออนุญาต รวมถึงเอกสารและหลักฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทฯ จะรวมกันจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานและ
คําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อตอบประเด็นคําถามและขอสังเกตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
และเพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ  

6. บริษัทฯ จะยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนเพื่อการแปลง
สภาพที่แกไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุดตอสํานักงาน ก.ล.ต. และนําเอกสารนั้น
เขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ 

แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนเพื่อการแปลงสภาพจะมีผลใช
บังคับเมื่อพนระยะเวลา 14 วันนับแตวันที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับแบบแสดง
รายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนที่แกไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด 

 

7. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยทราบวันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL กับหนวยทรัสตของกองทรัสต (Book Closing Date for Swap) 

ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อ
กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต 

8. ตลาดหลักทรัพยฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XO-Swap (ซึ่งหมายความวาผูซื้อ
หนวยลงทุนจะไมไดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนหนวยทรัสต 
(Swap)) 

2 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิใน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต 

9. บริษัทจัดการจะรวบรวมรายชื่อผูถือหนวยลงทุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน (Book Closing for Swap) 

หลังจากวันที่แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวย
ลงทุนอยางนอย 14 วัน 

10. บริษัทจัดการจะขอใหตลาดหลักทรัพยฯ หยุดพักการซื้อขายหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม CRYSTAL (ขอ SP) 

ลวงหนากอนวันปดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิ
ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 4 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

11. ตลาดหลักทรัพยฯจะหยุดพักการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL (ขึ้น SP) 

ตอเนื่องไปจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยฯประกาศเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL และรับหนวยทรัสตของกองทรัสต เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ 

12. บริษัทฯ  ในฐานะผูกอ ตั้งท รัสต ดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CRYSTAL เปนกองทรัสต ดวยการกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสินของ
กองทุนรวม CRYSTAL ใหแกทรัสตี 

โดยไมชักชา โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการแปลงสภาพภายในไตรมาส 
4/2562 

13. บริษัทจัดการจะแจงการเลิกกองทุนรวม CRYSTAL ตอผูถือหนวยลงทุน 
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม CRYSTAL ตลาดหลักทรัพยฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

กอนการเลิกกองทุน
ร ว ม  CRYSTAL เป น
เวลาไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. บริษัทฯ  จะขายหนวยทรัสต เพื่ อการแปลงสภาพใหแกกองทุนรวม 
CRYSTAL  โดยบริษัทจัดการจะโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม 
CRYSTAL ไปยังกองทรัสต เพื่อแลกเปลี่ยนกับหนวยทรัสตที่ออกใหมเพื่อ
การแปลงสภาพของกองทรัสต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพใหแลวเสร็จ
ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. แจงผลการอนุญาตใหเสนอ
ขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพ 

- 

 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 5 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

15. บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CRYSTAL ภายในวันทําการถัด
จ าก วั น ที่ มี ก า ร โอ น
ทรัพยสินและภาระของ
กองทุนรวม CRYSTAL 
ไปยังกองทรัสต  

 

 

ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขาย
หนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพ 

 

16. ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่กําหนดสิทธิ
ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต โดยผูชําระบัญชีจะจัดสง
เอกสารดังนี้ ใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(1) เอกสารที่แสดงถึงจํานวนหนวยทรัสตที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับ 

(2) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยทรัสตที่รองรับการแปลงสภาพ หรือ
เอกสารซึ่งมีขอมูลที่มีสาระตรงตามสรุปขอมูลสําคัญของกองทรัสต 
(Fact Sheet) ที่ปรากฏในสวนที่ 1 ของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหนวยทรัสตที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

โดยไมชักชา 

17. ผูชําระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
(Delist) 

- 

18. บริษัทฯ จะดําเนินการใหหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต  
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

- 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 6 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CRYSTAL 

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

19. ผูชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีที่นอกเหนือจากขอ 18. ใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับแตวันเลิกกองทุนรวม CRYSTAL เวนแตไดรับผอนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร 

20. ผูชําระบัญชีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพรอมทั้งจัดสงรายงาน
และผลการชําระบัญชีตอสํานักงาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ชําระบัญชีแลวเสร็จ 

หมายเหต ุ เปนระยะเวลาประมาณที่บริษัทจัดการและบริษัทฯ ไดคาดการณไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ กองทรัสตจะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ภายหลังจากวันที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CRYSTAL ซึ่งไมวาการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 
1 จะเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับหรือหลังจากการแปลงสภาพ (ทั้งนี้ ภายใน 1 ป นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) แลวก็ตาม จะไมสงผลกระทบตอแผนการดําเนินการและขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต 
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เอกสารแนบ 3 
สรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอตั้งทรัสต 

คูสัญญา 1. บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด ในฐานะผูกอต้ังทรัสตและผูจัดการกองทรัสต 

2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะทรัสตี 

ลักษณะของกองทรัสต 
และกลไกการบริหาร 

1. ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”) 
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตาม พ.ร.บ.ทรัสต ซึ่งเกิดจาก
การแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
(CRYSTAL Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CRYSTAL) และกอต้ังขึ้น
ดวยผลของสัญญากอต้ังทรัสตทั้งนี้ การกอต้ังกองทรัสตมีผลสมบูรณเม่ือผูกอต้ังทรัสต
ไดกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสินใหแกทรัสตีดวยการเขาทําสัญญาที่มีขอผูกพันวาผู
กอต้ังทรัสตจะดําเนินการเพ่ือใหกองทรัสตไดมาซึ่งทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะ
ไดรับหนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต 

2. กองทรัสตไมมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยเปนกองทรัพยสินที่อยูในชื่อและอํานาจการ
จัดการของทรัสตี 

3. การจัดการกองทรัสตจะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ่งไดรับการแตงต้ังตามสัญญากอต้ังทรัสต โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของทรัสตีและผูจัดการ
กองทรัสต ในการน้ี ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบหลักท่ี
เก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพยสินหลักของ
กองทรัสต และทรัสตีมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) ใหเปนไปตาม
สัญญากอต้ังทรัสตและตามกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทรัสต ทั้งน้ี การจัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลักจะดําเนินการ
โดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลอื่นท่ีทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมาย 
โดยจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตและสัญญาอื่นใดที่เก่ียวของ 

4. ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนผูที่มีวิชาชีพซึ่งไดรับความ
ไววางใจ ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม และเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอผูกพัน
ที่ ได ให ไว เพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปดเผยเพ่ือประโยชนในการออกและเสนอขาย
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หนวยทรัสตใหแกผูลงทุน (ถามี) และ/หรือมติที่ประชุมของผูถือหนวยทรัสต 

ช่ือ อายุ ประเภท ชื่อกองทรัสต 
(ภาษาไทย) 

: ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง 
เค.อี. รีเทล 

ชื่อกองทรัสต 
(ภาษาอังกฤษ) 

: Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment 
Trust 

ชื่อยอ : จะกําหนดในภายหลัง 

อายุ : ไมมีกําหนดอายุ 

ประเภท : ไมรับซื้อคืนหนวยทรัสต 
 

วัตถุประสงคของ
กองทรัสต  

กองทรัสตมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยการซ้ือ และ/หรือ เชา และ/หรือ เชา
ชวง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเชา และ/หรือ สิทธิการเชาชวงในทรัพยสินหลัก โดยจะนํา
ทรัพยสินหลักไปจัดหาประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือ 
จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต เพื่อประโยชน
ของผูถือหนวยทรัสตอยางตอเน่ืองในระยะยาว อีกท้ังกองทรัสตมีจุดมุงหมายที่จะลงทุนใน
ทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายไดของกองทรัสต รวมถึงการลงทุน
ในทรัพยสินอื่น และ/หรือ หลักทรัพยอื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามท่ี
กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

นอกจากนี้ กองทรัสตยังไดกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญไวดังตอไปนี้ 

1. เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทรัสต 

1.1 กองทรัสตจัดต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนกองทรัสต โดยมีวัตถุประสงคในการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตที่ ออกใหม  เพื่ อแลกกับทรัพย สินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และนําหนวยทรัสตที่ออกใหมดังกลาวเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

1.2 ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยและตามที่ระบุ
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต และหลังจากท่ีกองทรัสตได
กอต้ังขึ้นอยางสมบูรณตาม พ.ร.บ. ทรัสตแลว ผูกอต้ังทรัสตจะเขาเปนผูจัดการ
กองทรัสต ซึ่งจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อขอใหพิจารณารับ
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หนวยทรัสตที่ออกใหมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวัน
ปดการเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม 

2. เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 

ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 โดยการ
ออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม และ/หรือ การกูยืมเงิน ซึ่งเงินท่ีไดรับจาก
ดําเนินการดังกลาวจะโอนเขาบัญชีกองทรัสตซึ่งอยูในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว
และนําไปลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 โดยผูจัดการกองทรัสตจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุเพิ่มเติมในสัญญากอต้ังทรัสต และ
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

3. เพ่ือลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1 

3.1 ผูจัดการกองทรัสตอาจพิจารณาลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคตโดยการออกและ
เสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม และ/หรือโดยการกูยืมเงิน รวมถึงการออกและ
เสนอขายตราสารท่ีมีความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะเปนการ
กูยืมเงิน ซึ่งเงินที่ไดรับจากการดําเนินการดังกลาวจะโอนเขาบัญชีของกองทรัสต
ซึ่งอยูในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไวและจะนําไปลงทุนในทรัพยสินหลักใน
อนาคต ทั้งนี้ ในกรณีของการออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหมนั้น 
ผูจัดการกองทรัสตจะนําหนวยทรัสตที่ออกใหมดังกลาวเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.2 ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม หรือการออกและเสนอขายตรา
สารที่มีความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน ผูจัดการ
กองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดไวใน
กฎหมายหลักทรัพย และตามที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หนวยทรัสต หรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารดังกลาว (ถามี) ใน
แตละคร้ัง อนึ่ง ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือ
ขอใหพิจารณารับหนวยทรัสตที่ออกใหมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 45 วัน
นับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม 

วันที่ ก อตั้ งกอ งท รัสต 
และสัญญากอตั้งทรัสตมี
ผลสมบูรณ 

การกอต้ังกองทรัสตมีผลสมบูรณเม่ือผูกอต้ังทรัสตไดกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสิน
ใหแกทรัสตีดวยการเขาทําสัญญาท่ีมีขอผูกพันวาผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสต
ไดมาซ่ึงทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะไดรับหนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต 
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ผูถือหนวยทรัสต 1. การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของตัวการตัวแทนระหวาง
ผูถือหนวยทรัสตกับทรัสตี และมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของการเปนหุนสวน
หรือลักษณะอื่น ๆ ระหวางผูถือหนวยทรัสตดวยกัน  

2. การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพยสินของ
กองทรัสตไมเพียงพอตอการชําระหน้ีใหแกทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือเจาหนี้ของ
กองทรัสต โดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และเจาหน้ีของกองทรัสตจะบังคับชําระหน้ีได
จากทรัพยสินของกองทรัสตเทานั้น  

3. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิเรียกใหกองทรัสตชําระประโยชนตอบแทนไดไมเกินไปกวาเงิน
กําไรหลังหักคาสํารองตาง ๆ และสิทธิเรียกใหคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาจํานวนทุนของ
กองทรัสตที่ปรับปรุงดวยสวนเกินหรือสวนตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
แบงชนิดของหนวยทรัสต สิทธิในการรับประโยชนตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผูถือ
หนวยทรัสตแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยทรัสตชนิดนั้น ๆ ดวย 

4. ไมวาในกรณีใด มิใหตีความสัญญากอต้ังทรัสตไปในทางที่กอใหเกิดผลขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนดในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน 

5. การเปนผูถือหนวยทรัสตไมทําใหผูถือหนวยทรัสตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกรองเหนือ
ทรัพยสินของกองทรัสตโดยเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว ไมวาสวนหน่ึงสวนใด และผูถือ
หนวยทรัสตไมมีสิทธิเรียกรองใหโอนทรัพยสินของกองทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสต โดย
ผูถือหนวยทรัสตอาจมีสิทธิติดตามเอาทรัพยสินของกองทรัสตคืนจากบุคคลภายนอกได
หากทรัสตี และ/หรือผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามท่ีกําหนดใน
สัญญากอต้ังทรัสต หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต อันเปนผลใหทรัพยสินของกองทรัสตถูก
จําหนายจายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ พ.ร.บ. ทรัสต กําหนด 

6. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิไดรับเงินคืนทุน ประโยชนตอบแทน หรือทรัพยสินอื่น ๆ ในการ
คืนทุนเม่ือเลิกกองทรัสตตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต 
โดยทรัสตีหรือผูทําหนาที่แทนทรัสตี หรือผูที่รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผูทําหนาที่
แทนทรัสตี (แลวแตกรณี) จะดําเนินการแจกจายเงินคืนทุน ประโยชนตอบแทน หรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ในการคืนทุนใหแกผูถือหนวยทรัสตเม่ือเลิกกองทรัสต ทั้งนี้ ไมวาในกรณี
ใด ๆ ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิเรียกใหคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาจํานวนทุนของกองทรัสต
ที่ปรับปรุงดวยสวนเกินหรือสวนตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสต 

7. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 ของสัญญา 

8. ผูถือหนวยทรัสตสามารถนําหนวยทรัสตไปจํานําไดตามกฎหมาย และดําเนินการตาม
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หลักเกณฑและวิธีการที่ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

9. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิโอนหนวยทรัสตได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไวในสัญญา 

10. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือ
หนวยทรัสต ตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในสัญญา 

11. ผูถือหนวยทรัสตไมตองรับผิดตอผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตีในการชําระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมใหแกกองทรัสต หลังจากท่ีไดชําระเงินคาหนวยทรัสตครบถวนแลว และผูถือ
หนวยทรัสตไมมีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสําหรับหนวยทรัสตที่ถือนั้น 

การลงทุนของกองทรัสต
และนโยบายการลงทุน
ของกองทรัสต 

การลงทุนของกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ รวมท้ังตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต โดยกองทรัสตจะมุงเนน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสิทธิการเชาชวง
อสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและพาณิชยก
รรมอื่นๆ  เพื่อเปนทรัพยสินหลักของกองทรัสต โดยการซ้ือ และ/หรือเชา และ/หรือเชาชวง 
และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก และโดยมุงเนนการ
จัดหาผลประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจําหนายทรัพยสิน
ตาง ๆ  เพื่อมุงกอให เกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต เพื่อประโยชนของผู ถือ
หนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกท้ังกองทรัสตมีจุดมุงหมายท่ีจะลงทุนในทรัพยสิน
เพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายไดของกองทรัสต และเปนการกระจายความ
เส่ียงผานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลายแหงในทําเลท่ีแตกตางกัน  รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

การไดมาซึ่ งทรัพย สิน
หลักและอุปกรณ (ถามี) 

กองทรัสตจะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางออมโดยเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. การลงทุนโดยทางตรงซ่ึงเปนการลงทุนในทรัพยสินหลักจะเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

1.1 กองทรัสตจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ทั้งนี้ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่งสิทธิครอบครองตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.1.1 เปนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยที่มีการออก น .ส . 3 ก. 

1.1.2 เปนการไดมาซึ่งสิทธิการเชาและ/หรือสิทธิการเชาชวงในอสังหาริมทรัพย
ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภทน.ส.3ก.
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อนึ่ง ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ
เปนการเชาชวง ผูจัดการกองทรัสตจะตองจัดใหมีมาตรการปองกันความ
เส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา 
หรือการไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเชา 

1.2 อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด ๆ เวน
แตผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีไดพิจารณาโดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร
วา การอยูภายใตบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือการมีขอพิพาทนั้นไมกระทบตอการหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ และเง่ือนไขการไดมาซ่ึง
อสังหาริมทรัพยนั้นยังเปนประโยชนแกผูถือหนวยทรัสตโดยรวม  

1.3 การทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยตองไมมีขอตกลงหรือขอผูกพันใด ๆ 
ที่อาจมีผลใหกองทรัสตไมสามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยในราคายุติธรรม 
(ในขณะที่ มีการจําหนาย )  เชน  ขอตกลงที่ ให สิทธิแก คู สัญญาในการซ้ือ   

แอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดกอนบุคคลอ่ืน โดยมีการกําหนดราคาไว นนอน
ลวงหนา เปนตน หรืออาจมีผลใหกองทรัสตมีหนาที่มากกวาหนาที่ปกติที่ผูเชาพึง
มีเม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลง 

1.4 อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองพรอมจะนําไปจัดหาประโยชนคิดเปนมูลคารวมกันไม
นอยกวารอยละ 75 ของมูลคาหนวยทรัสตที่ขออนุญาตเสนอขาย รวมท้ังจํานวน
เงินกูยืม (ถามี) 

ทั้งนี้ กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จได โดยมูลคาของ
เงินลงทุนท่ีจะทําใหไดมาและใชพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนําไป
จัดหาประโยชน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต
(ภายหลังการเสนอขายหนวยทรัสต) และตองแสดงไดวาจะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกลาวโดยไมกระทบกับความอยูรอดของกองทรัสต
ดวย 

1.5 ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการใหมีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยที่
ประสงคจะลงทุนโดยจะตองเปนการประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบท่ีมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูล
ตอผูลงทุน  เปนเวลาไม เกิน  6 เดือนกอนวัน ย่ืนคําขออนุญาตเสนอขาย
หนวยทรัสต โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอยางนอย 2 รายที่ผูจัดการกองทรัสต
และท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีรวมจัดทําคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต (ถามี) 
พิจารณาวามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลคาทรัพยสินใหสะทอนมูล
คาท่ีแทจริงไดอยางนาเช่ือถือเพียงพอ และมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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1.5.1 ตองเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

1.5.2 ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนอยูในตางประเทศ ผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินอาจเปนบุคคลท่ีอยูในบัญชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือ
หนวยงานกํากับดูแลของประเทศอันเปนที่ ต้ังของอสังหาริมทรัพย
กําหนดใหสามารถทําหนาที่ประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ได ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ไมปรากฏบัญชีรายช่ือดังกลาว ผูที่ทําหนาที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสินตองเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) เปนผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน ซึ่งมี
ผลงานเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในประเทศอันเปนที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพยนั้น 

(ข) เปนบุคคลที ่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปนสากล 

(ค) เปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่มีเครือขายกวางขวางในระดับ
สากล (International Firm) 

ทั้งนี้หลักเกณฑในขอ 1.5 นี้ใหใชกับกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยที่รับโอนมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที ่แปลงสภาพและอสังหาริมทรัพยนั้นไดผานการ
ประเมินมูลคาโดยชอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศท่ีทจ. 34/2559 แลว
ดวย 

1.6 อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 500,000,000 ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่จํานวนเงินที่จะไดจากการระดมทุนผานการออกและเสนอขายหนวยทรัสต
นอยกวามูลคาอสังหาริมทรัพยที่ประสงคจะลงทุน ผูจัดการกองทรัสตตองแสดง
ไดวามีแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทําใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

นอกจากน้ีในการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณดังกลาวกองทรัสตจะดําเนินการ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสต 

2. การลงทุนโดยทางออมซึ่งเปนการลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตผานการถือหุน
ในบริษ ัทที ่จ ัดตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อดําเน ินการในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต ตามประกาศที ่ ทจ . 49/2555 โดยการลงท ุนด ังกล าวเป น ไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1 กองทรัสตตองถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวารอยละ 99 ของจํานวนหุนที่
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จําหนายไดแลวทั้งหมดและไมนอยกวารอยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

2.2 กองทรัสตอาจใหกูยืมเงินแกบริษัทตามขอ 2.1 ผานการถือตราสารหนี้ หรือ
การเขาทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการใหกูยืมเงิน โดยใหถือวาการใหบริษัท
ดังกลาวกูยืมเงินเปนการลงทุนในทรัพยสินหลักโดยทางออมดวย 

2.3 ตองมีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนโดยทางออมทั้งใน
ชั้นของกองทรัสตและในชั้นของบริษัทท่ีกองทรัสตเปนผูถือหุนดังนี้ 

2.3.1 การประเมินมูลคาในชั้นของกองทรัสต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามที่กําหนดไวในขอ 1.5 ขางตน โดยใหคํานึงภาระภาษีของบริษัทที่
กองทรัสตเป นผู ถ ือหุ น  และปจจัยอื ่น ที ่อาจมีผลกระทบตอราคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนโดยทางออมดวย 

2.3.2 การประเมินมูลคาในชั้นของบริษัทที่กองทรัสตเปนผูถือหุนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑในขอ 1.5 ขางตน 

2.3.3 มีการประเมินมูลคาทรัพยสินอื่นที่บริษัทที่กองทรัสตเปนผูถือหุนได
ลงทุนไวตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ใชมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โดยอนุโลม 

(ข) ในกรณ ีที ่หลักเกณฑตาม  (ก) ไมรองรับการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยใด ใหใชมูลคาที่เปนไปตามหลักวิชาการ
อันเปนท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

2.3.4 ในกรณีที่กองทรัสตมีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาที่ถือเปนการ
ลงทุนโดยทางออม  ตองมีการประเมินมูลคาตราสารหรือสัญญา
ดังกลาวตามหลักเกณฑในขอนี้ดวย 

2.3.5 ผูจัดการกองทรัสตแสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกที่จะทําใหทรัสตี
และผูจัดการกองทรัสตสามารถดูแลและควบคุมใหบริษัทดังกลาว
ดําเนินการใหเปนไปในทํานองเดียวกับหลักเกณฑที่กําหนดไวสําหรับ
กองทรัสตที ่มีการลงทุนในทรัพยสินหลักโดยตรงเวนแตในกรณีของ
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราสวนการกูยืมเงินตามที่กําหนดไวในสัญญา
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จะพิจารณาเฉพาะในช้ันของกองทรัสตก็ได  

3. กองทรัสตอาจไดมาซึ่งทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินหลักโดยการลงทุนในทรัพยสินอื่น
ที่กองทรัสตสามารถลงทุนในหรือมีไวไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสัญญา 

4. กองทรัสตตองไมเขาทําสัญญาการลงทุนในทรัพยสินหลักกับบุคคลท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นที่บุคคลดังกลาวควบคุมไดจะมีสวนเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการกองทรัสต เวนแตบุคคลดังกลาวเปนบริษัทท่ีมีหุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหพิจารณาการมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 4.1.1 

4.1 ภายในระยะเวลา 5 ป กอนวันยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต บุคคล
ดังกลาวตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1.1 เคยมีประวัติฝ าฝนหลักเกณฑหรือเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพยในเร่ืองที่มีนัยสําคัญ 

4.1.2 เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต.ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 
เนื ่องจากมีเหตุที ่มีนัยสําคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหาร
จัดการในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) อาจไมสามารถปฏิบัติตอผูถือหุนไดอยางเปนธรรม โดยอาจมี
การเอื ้อประโยชนใหแกผู ถือหุ นกลุมใดกลุมหนึ ่ง ซึ่งจะทําให
ไดเปรียบผูถือหุนรายอื่นหรือไดประโยชนมากกวาผูถือหุนราย
อื่นโดยไมสมควร 

(ข) อาจไมสามารถรักษาสิทธิของผูถือหุ นไดโดยทําใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไดรับประโยชนทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได
ตามปกติ หรือโดยทําใหบริษัทเสียประโยชนที่พึงไดรับ 

4.1.3 เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่
หสงสัยเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอออกใหม เนื่องจากมีเหตุที่ทําใ

ประชาชนที่ไมครบถวน ไมเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน หรือทําใหผู
ลงทุนสําคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเปนการปกปดหรืออําพราง หรือสราง
ขอมูลที่อาจไมมีอยูจริงในรายการหรือการดําเนินการท่ีมีนัยสําคัญ 

4.1.4 เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที ่ออกใหม โดยไมมีการ
ชี้แจงเหตุสงสัยตามขอ 4.1.2 หรือขอ 4.1.3 ตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
โดยมีการชี้แจงแตไมไดแสดงขอเท็จจริงหรือเหตุผลอยางสมเหตุสมผล
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ที่จะหักลางขอสงสัยในเหตุตามขอ 4.1.2 หรือขอ 4.1.3 นั้น 

4.2 ภายในระยะเวลา10 ปกอนวันยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต บุคคล
ดังกลาวเคยตองคําพิพากษาถึงที ่สุดใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดําเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือ
ท ุจริต  อัน เป น เหตุที ่ทําให เก ิดความเสียหายในวงกวาง  ทั ้งนี ้ ไม ว าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

4.3 อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีในความผิดเกี ่ยวกับทรัพยโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของเฉพาะในมูลเหตุเนื ่องจากการดําเนินงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริต อันเปนเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง
ทั้งนี้ ไมวาตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

4.4 เปนบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนการจัดรูปแบบเพื่อใหบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตามขอ 4.1ขอ 4.2 หรือขอ 4.3 หลีกเล่ียงมิใหสํานักงานก.ล.ต.ใชหลักเกณฑการ
พิจารณาตามขอ 4.1 ขอ 4.2 หรือขอ 4.3 กับบุคคลที่มีลักษณะดังกลาวนั้น 

วิธีการไดมาซึ่งทรัพยสิน
หลักและอุปกรณ (ถามี) 

กอนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักแตละคร้ัง ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ขอมูลและสัญญาตาง ๆที่ เก่ียวของกับ
ทรัพยสินหลักและอุปกรณ (ถามี)เชน ขอมูลดานการเงินและกฎหมาย เปนตน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง โดยในกรณีที่เจาของผูให
เชาผูโอนสิทธิการเชาหรือผูโอนสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพยเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
กับผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงิน ใหความเห็น
เก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย 

1.1  ประเมินมูลคาทรัพยสินหลักอยางนอยตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต 

1.2 ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในลักษณะท่ีเปนการ
เชาชวง จะตองจัดใหมีมาตรการปองกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา หรือการไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญา
เชา   

2. การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม ตองมีเง่ือนไขตอไปนี้ 

2.1 ในดานสาระของรายการ เปนธุรกรรมที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 

2.1.1 เปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้และกฎหมายที่เก่ียวของ 

2.1.2 เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต 
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2.1.3 เปนธรรมสมเหตุสมผลและใชราคาที่  

2.1.4 คาใชจายในการเขาทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสตอยูในอัตราท่ีเปน
ธรรมและเหมาะสม(ถามี) 

2.1.5 ผูที่ มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขาทําธุรกรรม ไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเขาทําธุรกรรมนั้น 

2.2 ในดานระบบในการอนุมัติ ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญากอต้ัง 
ทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของแลว 

2.2.2 ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพย สินรวมของกองทรัสตขึ้นไป  ตองได รับมติอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย  

2.2.3 ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละ 30 ของ
มูลคาทรัพย สินรวมของกองทรัสตตองได รับมติของที่ประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การคํานวณมูลคาของทรัพยสินหลักในขอน้ี ใหคํานวณตามมูลคาการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินทั้งหมดของแตละโครงการที่ทําใหกองทรัสตพรอมจะหารายได ซึ่งรวมถึง
ทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการนั้นดวย 

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 
ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

2.3.1 ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือ
หนังสือเชิญประชุม แลวแตกรณี  โดยจะตองแสดงความเห็นของตน
เก่ียวกับลักษณะธุรกรรมที่เปนไปตามขอ 2.1 พรอมทั้งเหตุผลและขอมูล
ประกอบที่ชัดเจน 

2.3.2 ทรัสตีมีหนาที่ในการเขารวมประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อใหความเห็น
เก่ียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นวาเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต
และกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 

นโยบายการลงทุน ใน
ทรัพยสินอ่ืน 

1. กองทรัสตอาจมีการลงทุนในทรัพยสินอื่น โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1.1 ประเภทของทรัพยสินอื่นท่ีกองทรัสตจะลงทุน จะตองเปนไปตามขอ 2 และขอ 3
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ดานลางนี้ 

1.2 อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินอื่นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศท่ีเก่ียวของกับอัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินของกองทุนรวมทั่วไปซ่ึง
ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยอนุโลม  

1.3 ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสตลงทุนผิดนัดชําระหน้ี หรือมีพฤติการณวา
จะไมสามารถชําระหนี้ได ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑในเร่ือง
เดียวกันท่ีกําหนดไวสําหรับกองทุนรวมท่ัวไปท่ีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย โดย
อนุโลม  

2. ขอบเขตประเภททรัพยสินอื่นที่กองทรัสตจะลงทุน 

2.1 พันธบัตรรัฐบาล 

2.2 ต๋ัวเงินคลัง 

2.3 พันธบัตรหรือหุนกูที่รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผู
ออกและมีกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไมมีเง่ือนไข 

2.4 เงินฝากในธนาคารหรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

2.5 บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออกโดยไมมีลักษณะของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาแฝง 

2.6 ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
เปนผูออกผูรับรองผูรับอาวัลหรือผูคํ้าประกันโดยไมมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝงทั้งนี้การรับรองรับอาวัลหรือคํ้าประกันแลวแตกรณีตามขอน้ีตองเปน
การรับรองตลอดไปรับอาวัลทั้งจํานวนหรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนอยางไมมีเง่ือนไข 

2.7 หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แหงหนี้หรือกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหน้ีหรือเงินฝาก
ทั้งนี้ในกรณีที่เปนหนวยลงทุนของตางประเทศตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

2.7.1 เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่
เป น สม า ชิ กสา มัญ ขอ ง  International Organization of Securities 
Commissions ( IOSCO) ห รือ เป น ห น ว ย ล ง ทุ น ข อ งก อ ง ทุ น รวม
ตางประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ 
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World Federation of Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทุนรวมตางประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและ
ชนิดเดียวกับทรัพยสินที่กองทรัสตสามารถลงทุนหรือมีไวไดและ 

2.7.3 กองทุนรวมตางประเทศนั้นจัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.8 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของกองทรัสตอื่น 
ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดต้ังตามกฎหมายตางประเทศ 
ไมวากองทรัสตนั้นจะจัดต้ังในรูปบริษัท กองทรัสต หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

2.9.1 Real Estate Investment Trust นั้นจัดต้ังขึ้นสําหรับผูลงทุนทั่วไป และ
อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีกํากับดูแลดานหลักทรัพยและ
ตลาดซื้ อขายห ลักท รัพยที่ เป นสมาชิกสามัญ ของ  International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหุนสามัญของบริษัทที่
มีรายช่ืออยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่
เป นสมาชิกของ  World Federation of Exchanges (WFE) ห รือหุ น
สามัญของบริษัทที่ มี ลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได กับหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2.9.3 มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่ เปนสมาชิกของWorld 
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผูออกตราสาร 

2.10 สัญญาซ้ือขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ความเส่ียงของกองทรัสต 

2.11 ทรัพยสิน หลักทรัพย หรือตราสารอื่นตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.คณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

3.  การลงทุนในหุนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

กองทรัสตสามารถลงทุนในหุนของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงทรัพยสิน
หลักของกองทรัสตไดเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

3.1 สัญญาเชากําหนดคาเชาโดยอางอิงกับผลประกอบการของทรัพยสินหลักของ
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กองทรัสตและ 

3.2 เปนการลงทุนในหุนที่ใหสิทธิพิเศษเพ่ือประโยชนในการอนุมัติการดําเนินงานบาง
ประการของนิติบุคคล (Golden Share) ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของนิติ
บุคคลนั้นไมเกิน 1 หุน 

การจัดหาผลประโยชน
ของกองทรัสต 

1. กองทรัสตสามารถจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักไดโดยการใหเชา การใหเชาชวง 
หรือการใหใช หรือการใหบริการในทํานองเดียวกับการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมถึงการ
ใหบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดังกลาวดวย และหามมิใหดําเนินการในลักษณะใดที่เปน
การใชกองทรัสตเพ่ือประกอบธุรกิจอื่นท่ีกองทรัสตไมสามารถดําเนินการไดเองโดยตรง 
เชน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน  

2. กองทรัสตสามารถให เชา และ/หรือใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยแกบุคคลที่จะนํา
อสังหาริมทรัพยนั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสตไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน โดยจะตองมีขอตกลงที่ใหกําหนดคาเชาสวน
ใหญเปนจํานวนท่ีแนนอนไวลวงหนา และหากจะมีสวนที่อางอิงกับผลประกอบการของ
ผูเชา และ/หรือผูเชาชวง จํานวนเงินคาเชาสูงสุดที่อางอิงกับผลประกอบการนั้นจะไม
เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินคาเชาที่กําหนดไวแนนอนลวงหนา 

3. กองทรัสตจะไมใหเชา และ/หรือใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัย
วาจะนําอสังหาริมทรัพยนั้นไปใชประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวย
กฎหมาย โดยการใหเชาในแตละครั้งจะจัดใหมีขอตกลงเพื่อใหกองทรัสตสามารถเลิก
สัญญ าเช า  และ /ห รือ เช าช วงไดหากปรากฏวา ผู เช า  และ /ห รือ ผู เช าช วงนํ า
อสังหาริมทรัพยไปใชในการประกอบธุรกิจดังกลาว 

4. ผูจัดการกองทรัสตมีหนาท่ีในการดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมตอการ
จัดหารายได ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต
ลงทุนในทรัพยสินหลักดวย ซึ่งการประกันภัยน้ีอยางนอยตองครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยที่ อาจเกิดขึ้น กับอสังหาริมทรัพย  และการประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยหรือจากการดําเนินการใน
อสังหาริมทรัพย  

5. การจัดการกองทรัสตจะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ่งไดรับการแตงต้ังตามสัญญากอต้ังทรัสต โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของทรัสตีและผูจัดการ
กองทรัสตตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต ในการน้ี ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบหลักท่ีเก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และทรัสตีมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในการ
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กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอ่ืน (ถามี) ให
เปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต และตามกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนการเก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทรัสต และในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสิน
หลัก การจัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผูจัดการ
กองทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมาย โดยจะเปนไปตามท่ี
ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต และสัญญาอื่นใดที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีมีความ
ประสงคจะแกไขขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาท่ีเก่ียวของกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินหลัก และ/หรือทรัพยสินอื่นท่ีมิใชทรัพยสินหลัก ทรัสตีจะ
กระทําไดเม่ือไดตกลงรวมกันกับผูจัดการกองทรัสตกอน และในกรณีที่คูสัญญาไม
สามารถหาขอยุติรวมกันได คูสัญญาท้ังสองฝายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสต เพื่ อหาขอยุติ  โดยให ผูจัดการกองทรัสต ดําเนินการจัดประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตตามวิธีการขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสตที่ระบุไวในสัญญากอต้ังท
รัสต  

การกูยืมเงินและกอภาระ
ผูกพันใด ๆแกทรัพยสิน
ของกองทรัสต 

1. กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไดโดยจะตองเปนการกูยืมเงินหรือกอ
ภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสตและทรัพยสินของกองทรัสต ซึ่งรวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

1.2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

1.3 ลงทุนในทรัพยสินอื่นใด ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดใหเปนทรัพยสินหลัก 

1.4 บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 

1.5 ปรับปรุงหรือซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรืออสังหาริมทรัพยที่
กองทรัสตมีสิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครองใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่
จะใชหาผลประโยชน รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

1.6 ปรับปรุง ซอมแซม หรือหามาทดแทนซ่ึงสังหาริมทรัพยหรืออุปกรณที่เก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีสิทธิการเชาหรือ
สิทธิครอบครองใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

1.7 ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทรัสต หรือที่
กองทรัสต มี สิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครองเพื่ อประโยชน ในการจัดหา
ผลประโยชนของกองทรัสต  
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1.8 เปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต  

1.9 ชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

1.10 ปรับโครงสรางเงินกูยืมเพื่อนําไปชําระหน้ีเงินกูยืมหรือภาระผูกพันฉบับเดิม 
(Refinance) 

1.11 ปรับโครงสรางเงินทุนของกองทรัสต 

1.12 ปองกันความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือปองกันความเส่ียง
ทางดานอัตราดอกเบ้ียอันเนื่องมาจากการกูยืมเงินหรือออกตราสารหน้ี 

1.13 เหตุจําเปนอื่นใดที่ ผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรสําหรับการบริหารจัดการ
กองทรัสต 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะกูยืมเงินโดยคํานึงถึงผลประโยชนของกองทรัสตและผูถือ
หนวยทรัสตเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการ
เชาชวงอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย การกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนด
ไวในขอ 1.5 ขอ 1.6 หรือขอ 1.7 ขางตน ผูจัดการกองทรัสตตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชา
ที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย 

2. กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสตไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

2.1 การกูยืมเงินขอสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
เก่ียวของกับประกันภัยและกองทรัสตอาจพิจารณาใหหลักประกันในการชําระเงิน
กูยืมดังกลาวดวยนอกจากนี้กองทรัสตอาจทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือซ้ือขาย
ตราสารอนุพันธทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อปองกันความเส่ียงของ
กองทรัสตจากอัตราแลกเปล่ียนและ/หรืออัตราดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน
ไมวาทั้งจํานวนหรือบางสวนเชนสัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน (Cross 
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
เปนตน  

2.2 กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันใด ๆ แกทรัพยสินของกองทรัสตได 
โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกันในขณะใดขณะหน่ึงซ่ึงหมายความรวมถึง
การออกตราสารหรือการเขาทําสัญญาไมวาในรูปแบบใดที่มีความหมายหรือ
เน้ือหาสาระท่ีแทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงินดังนี้ 
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2.2.1 การกูยืมเงินขอสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายเก่ียวของกับประกันภัยและกองทรัสตอาจพิจารณาให
หลักประกันในการชําระเงินกูยืมดังกลาวดวยนอกจากนี้กองทรัสตอาจ
ทําสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือซื้อขายตราสารอนุพันธทางการเงิน
(Derivative Product) เพื่อปองกันความเส่ียงของกองทรัสตจากอัตรา
แลกเปล่ียนและ/หรืออัตราดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงินไมวาทั้ง
จํานวนหรือบางสวนเชนสัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน (Cross 
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Swap)เปนตนหรือ 

2.2.2 การออกตราสารการออกตราสารหนี้ไมวาระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือ
จําหนายใหแกผูลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานก.ล.ต.ที่ เก่ียวของและ
กองทรัสตอาจพิจารณาใหหลักประกันที่เก่ียวของกับการออกตราสาร
ดังกลาวดวย 

 ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการกูยืมเงิน
เปล่ียนแปลงหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตเพื่อประโยชนของ
กองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการกูยืมเงิน
หรือกอภาระผูกพันตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของโดย
ไมตองขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตเทาที่ไมขัดกับกฎหมายและสัญญา
กอต้ังทรัสตอยางไรก็ดีในกรณีที่กองทรัสตนําทรัพยสินหลักของกองทรัสตไปเปน
หลักประกันการชําระเงินกูยืมซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินหลักประกันใหแกผูใหกูรายเดิม
จากหลักประกันท่ีมีอยูแลวตามวิธีการในขอ 9.2 นี้ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 ทั้ งนี้ท รัสตีจะเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสต ในการเขาทําสัญญาเพื่ อกู ยืมเงิน
เปล่ียนแปลงหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตหรืออาจมอบอํานาจให
ผูจัดการกองทรัสตลงนามผูกพันกองทรัสตตามสัญญาดังกลาวแทนไดทั้งนี้ในกรณี
ที่ทรัสตีมีความประสงคจะแกไขขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขใด ๆ ที่เก่ียวของกับการกูยืม
เงิน เปล่ียนแปลง หรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตดังกลาว ทรัสตีจะ
กระทําไดเม่ือไดตกลงรวมกันกับผูจัดการกองทรัสตกอน และในกรณีที่คูสัญญาไม
สามารถหาขอยุติรวมกันได คูสัญญาท้ังสองฝายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสต เพื่อหาขอยุติ  โดยให ผูจัดการกองทรัสต ดําเนินการจัดประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตตามวิธีการขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสตที่ระบุไวในสัญญากอต้ังท
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รัสต 

3. การกูยืมเงินของกองทรัสตไมวากระทําดวยวิธีการใด ตองไมมีลักษณะ ดังนี้ 

3.1 มีขอตกลงและเงื่อนไขทํานองเดียวกับขอกําหนดของหุนกูที่ใหไถถอนหุนกูเม่ือมี
การเลิกบริษัท (perpetual bond) 

3.2 ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุน 

3.3 มีลักษณะของอนุพันธแฝง เวนแตเปนกรณีที่เขาลักษณะที่ครบถวนดังนี้ 

3.3.1 ใหสิทธิลูกหนี้ในการชําระหน้ีคืนกอนกําหนด (callable) หรือใหสิทธิ
กองทรัสตในการเรียกใหลูกหน้ีชําระหนี้คืนกอนกําหนด (puttable) 

3.3.2 กําหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราท่ีผันแปร
ตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบ้ียอื่น 

3.3.3 ไมมีการกําหนดเงื่อนไขการจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอางอิงกับ
ปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม 

3.4 มีลักษณะเปนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

4.  ในกรณีที่กองทรัสตมีการกูยืมเงิน ใหมูลคาการกูยืมไมเกินอัตราสวนอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปนี้ เวนแตการเกินอัตราสวนดังกลาวไมไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 

4.1 รอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

4.2. รอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ในกรณีที่กองทรัสตมีอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade)ซึ่งเปน
อันดับความนาเช่ือถือคร้ังลาสุดท่ีไดรับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมเกิน 1 ปกอนวัน
กูยืมเงิน 

การกูยืมเงินของกองทรัสตใหหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขาทําสัญญาไม
วาในรูปแบบใดที่มีความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระท่ีแทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 

5.  การกอภาระผูกพันของกองทรัสต ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่จําเปนและเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตดังตอไปนี้ 

5.1 การกอภาระผูกพันซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการทําขอตกลงหลักที่กองทรัสตสามารถ
กระทําไดตามขอกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่นใดท่ี
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เก่ียวของ เชน การนําทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการชําระเงินกูยืม
ตามสัญญากอต้ังทรัสต 

5.2 การกอภาระผูกพันที่เปนเร่ืองปกติในทางพาณิชยหรือเปนเร่ืองปกติในการทํา
ธุรกรรมประเภทนั้น 

การจายประโยชนตอบ
แทนแกผูถือหนวยทรัสต 

1. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 
90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยจะจายไมนอยกวาปละ 2 คร้ัง และ
จะจายภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจาย
ประโยชนตอบแทนนั้น แลวแตกรณี 

กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตามขอนี้ ใหหมายถึงกําไรที่ปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้ 

(1) การหักกําไรท่ียังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain)จากการประเมินคาหรือการสอบ
ทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทรัสต รวมท้ังการปรับปรุงดวยรายการอื่น
ตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของ
กองทรัสต 

(2) การหักดวยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันจากการ
กูยืมเงินของกองทรัสตตามวงเงินท่ีไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป แลวแตกรณี 

2. ในกรณีที่กองทรัสตมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจัดการกองทรัสตอาจจาย
ประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

3. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถจายประโยชนตอบแทนไดในระยะเวลาดังกลาว 
ผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบผานระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย 

4. ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชน
ตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 

5. ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชนตอบแทนที่จะประกาศจายตอ
หนวยทรัสตระหวางปบัญชีหรือรอบปบัญชีใดมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท 
ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทนในคร้ังนั้นและใหยกไปจาย
ประโยชนตอบแทนพรอมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจายประโยชนตอบแทนที่กําหนดไว 

6. สําหรับหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทน ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
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หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด  ส่ังการ เห็นชอบ  และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น  ผูจัดการกองทรัสตจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

7. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตตามสัดสวนการถือ
หนวยของผูถือหนวยทรัสตแตละราย ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิในการจาย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในสวนท่ีเกินหรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาวและใหประโยชนตอบแทนในสวนที่ไมอาจจายใหแกผูถือ
หนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต 

8. ผูจัดการกองทรัสตจะประกาศการจายประโยชนตอบแทน วันปดสมุดทะเบียน และ
อัตราประโยชนตอบแทน โดยการแจงผู ถือหนวยทรัสตที่ มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย และแจง
ใหทรัสตีทราบเปนลายลักษณอักษร 

9. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทน เปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือ
หนวยทรัสต หรือเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยทรัสตตามชื่อและที่
อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต  

10. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตไมใชสิทธิขอรับประโยชนตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ
ความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูจัดการกองทรัสตจะไม
นําประโยชนตอบแทนจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพ่ือประโยชนของ
กองทรัสต 

การจํากัดสิทธิในการรับ
ประโยชนตอบแทน การ
จัดการกับประโยชนตอบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ล งค ะ แ น น ข อ งผู ถื อ
หนวยทรัสต 

1. การจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกันใด ผูกอต้ังทรัสต ทรัสตี 
ผูจัดการกองทรัสต หรือผูลงทุนตางดาวตองเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในประกาศที่ ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ 

2.  ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ 
หรือขอกําหนดที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยนั้นกําหนดสัดสวนการลงทุนของผูลงทุน
ตางดาวไว ใหผูจัดการกองทรัสตจัดสรรหนวยทรัสตแกผูลงทุนตางดาวใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดน้ันดวย ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลาย
โครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยนั้นมี
การกําหนดสัดสวนการลงทุนของผูลงทุนตางดาวไวแตกตางกัน ใหผูจัดการกองทรัสต
จัดสรรหนวยทรัสตตามสัดสวนที่ กําหนดไว ตํ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ  หรือ
ขอกําหนดนั้น 
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3. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามขอ 1. หรือขอ 
2. ใหผูจัดการกองทรัสตดําเนินการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบโดยไมชักชาถึงขอจํากัด
สิทธิเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดไว
ในสัญญากอต้ังทรัสต และรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
ผูจัดการกองทรัสตรูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 

4. ผูถือหนวยทรัสตรายใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไม
เปนไปตามขอ 1. หรือขอ 2.จะมีขอจํากัดสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไมมีสิทธิใน
การไดรับประโยชนตอบแทนจากหนวยทรัสต ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกินกวาอัตราหรือไม
เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว และใหประโยชนตอบแทนในสวนที่ไมอาจจายแกผูถือ
หนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต  

5. ผูถือหนวยทรัสตดังตอไปนี้มีขอจํากัดสิทธิในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.1 ผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในตามขอ 1.หรือขอ 2.เฉพาะในสวนที่เกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาว 

5.2 ผูถือหนวยทรัสตที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

สิท ธิหน าที่ และความ
รับผิดชอบของทรัสตี 

1. ทรัสตีตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามและเปนผูไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี ทั้งนี้ ระหวางการปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตี
ของกองทรัสต หากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาทรัสตีขาดความเปนอิสระตาม
กฎหมายหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของ ใหทรัสตีแจงกรณีดังกลาวตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. พรอมทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและนาเช่ือไดวาจะทําใหทรัสตีสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระภายใน 15 วันนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงดังกลาว และ
ใหดําเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไวนั้น เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําส่ังเปนอยาง
อื่น 

2. ทรัสตีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผู
ถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 
ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปดเผยแกผูลงทุน (ถามี) และตองไมมี
ขอจํากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีที่ไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

3. ทรัสตีมีหนาที่ติดตามดูแลใหผูจัดการกองทรัสต หรือผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) 
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต และสัญญาอื่นที่เก่ียวของ  

4. ทรัสตีตองเขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยทุกคร้ัง และใหความเห็นเก่ียวกับ
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เร่ืองที่ขอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตลงมติวา เปนกรณีที่เปนไปตามสัญญากอต้ังท
รัสตและกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม และหากมีการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตเพ่ือ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ทรัสตีตองตอบขอซักถามและใหความเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกลาววาเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 
หรือทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดําเนินการดังกลาวไมสามารถ
กระทําได ในกรณีที่การดําเนินการนั้นไมเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

5. ทรัสตีมีหนาที่บังคับชําระหน้ีหรือดูแลใหมีการบังคับชําระหน้ีเพื่อใหเปนไปตามขอ
สัญญาระหวางกองทรัสตกับบุคคลอื่น  

6. ทรัสตีมีหนาที่เขาจัดการกองทรัสตในกรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสตหรือมีเหตุที่ทําให
ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

7. ทรัสตีมีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดไวในประกาศท่ี กร. 14/2555
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

8. ทรัสตีมีหนาที่บริหารและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทรัสตนอกจาก
ทรัพยสินหลัก รวมท้ังดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนเพื่อใหการบริหารทรัพยสินอื่น ๆ ของ
กองทรัสตนอกจากทรัพยสินหลักเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายใหผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสตในสวน
ที่เก่ียวกับการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลักแทนทรัสตี 

9. ทรัสตีมีหนาที่ในการแกไขสัญญากอต้ังทรัสตตามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. 

10. หามทรัสตีนําหน้ีที่ตนเปนลูกหน้ีบุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
เปนทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเปนลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเน่ืองมาจาก
การจัดการกองทรัสต ในกรณีที่มีการฝาฝนขอกําหนดในขอนี้ ใหการกระทําเชนนั้นเปน
โมฆะ 

11. ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับบุคคลภายนอกใหทรัสตีแจง
เปนลายลักษณอักษรใหบุคคลภายนอกทราบวาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี และตอง
ระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นใหชัดแจงวาเปนการกระทําใน
ฐานะทรัสตี 

12. ใหทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแยกตางหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง ทรัสตีตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสต
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แตละกองแยกตางหากออกจากกัน ทั้งน้ี โดยตองบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันดวย และในการจัดการกองทรัสต ทรัสตีตองแยกทรัพยสินของกองทรัสตไว
ตางหากจากทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู 
และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกองทรัสตีตองแยกทรัพยสินของกองทรัสต
แตละกองออกจากกันดวย 

13. ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 12. จนเปนเหตุใหทรัพยสินของ
กองทรัสตปะปนอยูกับทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใด
เปนของกองทรัสตและทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่ เปนสวนตัวของทรัสตีเอง ให
สันนิษฐานดังนี้ 

13.1 ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

13.2 ความเสียหายและหน้ีที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนความ
เสียหายและหน้ีที่เปนสวนตัวของทรัสตี 

13.3 ผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

ทรัพยสินท่ีปะปนกันอยู ใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียน
สภาพไปจากทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นดวย 

14. ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 12. จนเปนเหตุใหกองทรัสตแตละกอง
ปะปนกันจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตใด ใหสันนิษฐานวาทรัพยสิน
นั้น รวมทั้งทรัพยสินที่ ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรัพยสินนั้นและ
ประโยชนใด ๆ หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยสินดังกลาวเปนของกองทรัสต
แตละกองตามสัดสวนของทรัพยสินที่นํามาเปนตนทุนที่ปะปนกัน 

15. การจัดการกองทรัสตเปนเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายใหผูอื่นจัดการ
กองทรัสตมิได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

15.1 สัญญากอต้ังทรัสตกําหนดไวเปนอยางอื่น 

15.2 การทําธุรกรรมท่ีมิใชเร่ืองที่ตองทําเฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวิชาชีพ
เย่ียงทรัสตี 

15.3 การทําธุรกรรมท่ีโดยทั่วไปผูเปนเจาของทรัพยสินซึ่งมีทรัพยสินและวัตถุประสงค
ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต จะพึงกระทําในการ
มอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน 

15.4 การเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต หรือการ
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ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนใหบริษัทในเครือของทรัสตีหรือผูอื่นดําเนินการได 

15.5 กรณีอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว
ในสัญญากอต้ังทรัสต หรือหลักเกณฑในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี 
กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน หรือมีขอกําหนด
อื่นใดท่ีเก่ียวของกําหนดเร่ืองดังกลาวไวในกรณีที่ทรัสตีฝาฝนบทบัญญัติขางตน 
ใหการท่ีทําไปนั้นผูกพันทรัสตีเปนการสวนตัวไมผูกพันกองทรัสต 

16.  ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 15. ทรัสตีตองเลือก
ผูรับมอบหมายดวยความรอบคอบและระมัดระวังรวมท้ังตองกํากับดูแลและตรวจสอบ
การจัดการแทนอยางเพียงพอดวยความระมัดระวังและความเอาใจใส โดยตองกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่กข. 1/2553 เร่ืองระบบงานการติดตอผูลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตีดังนี้ 

16.1 การคัดเลือกผูที่สมควรได รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพรอมดาน
ระบบงานและบุคลากรของผูที่ ได รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชนของผูรับมอบหมายงานและกองทรัสต 

16.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผูไดรับมอบหมายงาน 

16.3 การดําเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏวาผูที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับ
มอบหมายงานอีกตอไป 

ทั้งนี้คณะกรรมการก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีใน
กรณีดังกลาวได 

17. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพบวากอนท่ีทรัสตีรายใหมเขา
รับหนาท่ี มีการจัดการกองทรัสตที่ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตหรือ
พ.ร.บ. ทรัสต จนเปนเหตุใหกองทรัสตเสียหาย ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการเรียกรอง
คาเสียหายจากทรัสตีรายที่ตองรับผิด และติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลภายนอก 
ไมวาบุคคลนั้นจะไดทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม และไมวาทรัพยสิน
ในกองทรัสตจะถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปเปนทรัพยสินอยางอื่นก็ตาม เวนแต
บุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวา
ทรัพยสินนั้นไดมาจากการจัดการกองทรัสตโดยมิชอบ 

18. ในการจัดการกองทรัสตและการมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 
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15. หากมีคาใชจายหรือทรัสตีตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอกดวย
เงินหรือทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัส
ตีมีสิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตได เวนแตสัญญากอต้ังทรัสตกําหนดไว
ใหการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นนั้นเปนภาระของทรัสตี 

สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหน่ึง ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอน
ผูรับประโยชนและบุคคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต และเปน
สิทธิที่อาจบังคับไดในทันทีโดยไมจําตองรอใหมีการเลิกทรัสต และในกรณีที่มีความ
จําเปนตองเปล่ียนรูปหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินในกองทรัสตเพ่ือใหมีเงินหรือทรัพยสิน
คืนแกทรัสตี ใหทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทําโดยสุจริต 

เพื่อประโยชนในการคุมครองทรัพยสินในกองทรัสต คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ  เง่ือนไข และวิธีการใหทรัสตีปฏิบัติเก่ียวกับการชําระเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นที่เปนสวนตัวของทรัสตีใหกับบุคคลภายนอกตามวรรคหน่ึง หรือการใชสิทธิ
ของทรัสตีตามวรรคสองก็ได 

19. หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอ 18. จนกวาทรัสตีจะไดชําระหนี้ที่มีอยูตอกองทรัสตจน
ครบถวนแลว เวนแตเปนหน้ีที่อาจหักกลบลบหนี้กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

20. ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต ทรัสตีตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทรัสต อยางไรก็ตามใน
กรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของกองทรัสต ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะจัดการกองทรัสตเปนอยางอื่นใหตางไป
จากท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตก็ได และหากทรัสตีไดจัดการตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบนั้นดวยความสุจริตและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตแลว ทรัสตีไม
จําตองรับผิด 

21. ทรัสตีตองดูแลใหสัญญากอต้ังทรัสตมีสาระสําคัญเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของโดย
ในกรณีที่ มีการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตใหทรัสตีดําเนินการตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

21.1 ดูแลใหการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตใหเปนไปตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสต และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎหมายที่เก่ียวของ 

21.2 ในกรณีที่การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้ไมเปนไปตามขอ 21.1 
ใหทรัสตีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต
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ฉบับนี้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต เพ่ือดูแลรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม 

21.3 ในกรณีที่หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตหรือการจัดการกองทรัสต
ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย และพ.ร.บ. ทรัสต มีการแกไขเปล่ียนแปลงใน
ภายหลัง และสัญญากอต้ังทรัสตที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ใหทรัสตี
ดําเนินการเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
นั้น ตามวิธีการท่ีกําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้ หรือตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. มีคําส่ัง  

22. ทรัสตีตองติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหผูจัดการกองทรัสตหรือผูรับมอบหมายรายอื่น 
(ถามี)ดําเนินการในงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ใหหมายความรวมถึงการทํา
หนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

22.1 การดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสตกระทําโดยผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสตต้ังอยู เวนแต
เปนกรณีตามขอ 24 

22.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูรับมอบหมายมีลักษณะ
และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตและ
กฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูรับมอบหมายรายเดิม และการ
แตงต้ังผูรับมอบหมายรายใหม  

22.3 การควบคุมดูแลใหการลงทุนของกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

22.4 การควบคุมดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของกองทรัสตอยางถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

22.5 การแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสตของ
ผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) เพ่ือประกอบการขอมติที่
ประชุมผูถือหนวยทรัสต การเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตอผูลงทุน หรือเม่ือ
สํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ 

23. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ใหทรัสตีจัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตรู
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หรือพึงรูถึงเหตุการณดังกลาว และดําเนินการเพื่อแกไข ยับย้ัง หรือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นแกกองทรัสตตามที่เห็นสมควร  

24. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหทรัสตีเขาจัดการกองทรัสต
ตามความจําเปนเพื่อปองกัน ยับย้ัง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
ประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสต ในการจัดใหมีผูจัดการกองทรัสตราย
ใหมทรัสตีที่เขาจัดการกองทรัสตจะมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการกองทรัสตแทนใน
ระหวางน้ันก็ได ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวจะตองปฏิบัติตามขอบเขต 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต 

25.  ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสตที่ตนทําหนาที่เปนทรัสตี หากตองมีการ
ออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวมและต้ังอยูบนหลักแหงความซ่ือสัตย
สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสตดังกลาว 

26. ทรัสตีตองจัดใหมีการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยทรัสตโดยอาจมอบหมายใหนายทะเบียน
หลักทรัพยดําเนินการแทนไดการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตองมีรายการอยาง
นอยดังตอไปนี้ 

26.1 รายละเอียดทั่วไป ประกอบดวย 

26.1.1 ชื่อผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี 

26.1.2 จํานวนหนวยทรัสต มูลคาที่ตราไว ทุนชําระแลว และวัน เดือน ป ที่ออก
หนวยทรัสต 

26.1.3 ขอจํากัดในเร่ืองการโอน (ถามี) 

26.2 รายละเอียดของผูถือหนวยทรัสตแตละราย ประกอบดวย 

26.2.1 ชื่อ นามสกุลสัญชาติ และท่ีอยูของผูถือหนวยทรัสต 

26.2.2 เลขท่ีหนวยทรัสต (ถามี) และจํานวนหนวยทรัสตที่ถือ  

26.2.3 วัน เดือน ป ที่ลงทะเบียนเปนหรือขาดจากการเปนผูถือหนวยทรัสต 

26.2.4 วัน เดือน ป ที่ยกเลิกใบหนวยทรัสตและออกใบหนวยทรัสตแทน (ถามี) 

26.2.5 เลขท่ีคํารองขอใหเปล่ียนแปลงหรือจดแจงรายการในทะเบียน(ถามี) 
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26.2.6 การจํานํา ปลดอายัดหนวยทรัสต  /การอายัด /เพิกถอนจํานอง (ถามี) 

27. ทรัสตีตองจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสต ซึ่งอยาง
นอยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ เวนแตการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย
รับฝากหลักทรัพย ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย 

27.1 มีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเพ่ือใหผูถือหนวยทรัสตสามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงสิทธิของผูถือหนวยทรัสต และใชอางอิงตอทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และ
บุคคลอื่นได  

27.2 มีขอมูลของบุคคลตาง ๆ ที่ เก่ียวของกับการจัดการกองทรัสต เชน ทรัสตี 
ผูจัดการกองทรัสต นายทะเบียนหลักทรัพย เปนตน เพื่อใหผูถือหนวยทรัสต
สามารถติดตอกับบุคคลเหลานั้นได 

27.3 มีขอมูลที่แสดงวา ผูถือหนวยทรัสตไมสามารถขายคืนหรือไถถอนหนวยทรัสตได 
และในกรณีที่มีขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยทรัสต ตองระบุขอจํากัดสิทธิเชนวา
นั้นไวใหชัดเจน 

28. ภายใตบังคับของขอ 27. ในกรณีที่ ผู ถือหนวยทรัสตขอใหทรัสตีหรือนายทะเบียน
หลักทรัพยออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหมแทนหลักฐานเกาที่สูญหาย ลบ
เลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ทรัสตีตองออกหรือดําเนินการใหมีการออกหลักฐาน
แสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในเวลาอันควร 

ผูจัดการกองทรัสตและ
ห น า ที่ ข อ ง ผู จั ด ก า ร
กองทรัสต 

1. ผูจัดการกองทรัสตตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามและเปนผูไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูจัดการกองทรัสต ตามประกาศที่ สช. 
29/2555 กําหนด 

2. ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต
ในสวนท่ีเปนการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกูยืมเงิน เปล่ียนแปลง
และกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต การเขาทําสัญญา และการดําเนินกิจการ
ตาง ๆ เพ่ือกองทรัสต รวมทั้งการจัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสต และการนําสง
ขอมูลใหแกทรัสตีซึ่งรวมถึงขอมูลตามที่กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แหงพ.ร.บ.
หลักทรัพย และภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเง่ือนไขเทาที่สัญญาแตงต้ังผูจัดการ
กองทรัสตไดระบุไว  

3. ผูจัดการกองทรัสตอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนรับดําเนินการในงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได โดยตองแสดงขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับดําเนินการ
ดังกลาวในสัญญาที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ผูจัดการกองทรัสตจะตองคัดเลือกผูรับดําเนินการ
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ดวยความรอบคอบระมัดระวัง รวมท้ังกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผูรับ
ดําเนินการดวย โดยการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนน้ันจะตองไมขัดหรือแยง
กับกฎหมายหลักทรัพยหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของอยางมีนัยสําคัญ  

4. ผูจัดการกองทรัสตสามารถเบิกจายทรัพยสินของกองทรัสตได เฉพาะกรณีที่เปนการ
เบิกจายจากบัญชีดําเนินงานของกองทรัสตภายใตวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากทรัสตี 
และใหผูจัดการกองทรัสตจัดทําและจัดสงรายงานการเบิกจายใหแกทรัสตีเพ่ือใหทรัสตี
สามารถตรวจสอบรายการดังกลาวและส่ังจายไดภายในระยะเวลา 5วันทําการ นับจาก
วันที่ผูจัดการกองทรัสตจัดสงรายงานดังกลาวใหแกทรัสตี 

5. เม่ือมีการขอมติของผูถือหนวยทรัสต ผูจัดการกองทรัสตที่ถือหนวยทรัสตตองใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะที่ เชื่อวาเปนไปเพื่อประโยชนที่ ดีที่ สุดของผู ถือ
หนวยทรัสตโดยรวม   

6. ในการดําเนินธุรกิจเปนผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้ 

6.1 ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต โดยตองปฏิบัติตอผูถือ
หนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย สัญญากอต้ังทรัสต สัญญาแตงต้ัง
ผูจัดการกองทรัสต  วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทรัสต  และมติของผู ถือ
หนวยทรัสต 

6.2 ดํารงเงินทุนใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่อง 

6.3 เปดเผย ใหความเห็น หรือใหขอมูลที่มีความสําคัญและเก่ียวของอยางเพียงพอใน
การตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน โดยขอมูลดังกลาวตองส่ือสารไดอยางชัดเจน ไม
บิดเบือน และไมทําใหสําคัญผิด 

6.4 ไมนําขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทรัสตไปใชประโยชนอยางไม
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือทําใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอผลประโยชน
โดยรวมของกองทรัสต 

6.5 ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใน
กรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น ตองดําเนินการใหม่ันใจไดวาผู
ลงทุนไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและเหมาะสม 
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6.6 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ร.บ. ทรัสต และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการของกองทรัสต ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ กําหนดโดยสมาคมที่ เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย หรือองคกรที่
เก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพยที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม
สนับสนุน ส่ังการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใดในการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย
หรือขอกําหนดดังกลาว 

6.7 ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง
การเปดเผยขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทรัสตอยางมี
นัยสําคัญ หรือขอมูลอื่นที่ควรแจงใหทราบ 

7. ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพ่ือกองทรัสตผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

7.1 ดําเนินการเพื่อใหม่ันใจไดวาการจําหนาย จาย โอนอสังหาริมทรัพย หรือการเขา
ทําสัญญาที่เก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสตเปนไปอยางถูกตองและมี
ผลใชบังคับไดตามกฎหมาย 

7.2 ดําเนินการเพื่อใหม่ันใจไดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตเปนไป
อยางเหมาะสมโดยอยางนอยตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

7.2.1 การประเมินความพรอมของตนเองในการบ ริหารการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ กอนรับเปนผูจัดการกองทรัสตหรือกอนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเพื่อกองทรัสตแลวแตกรณี 

7.2.2 การวิเคราะหและศึกษาความเปนไปได และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การทํา Due Diligence) อสังหาริมทรัพยตลอดจนการประเมินความ
เส่ียงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ พรอม
ทั้งจัดใหมีแนวทางการบริหารความเส่ียงดวย ทั้งนี้ ความเส่ียงดังกลาว ให
หมายความรวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหรือกอสราง
อสังหาริมทรัพย(ถามี)เชน ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการกอสรางลาชา 
และการไมสามารถจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยได เปนตน 

8. ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดในสัญญา
กอต้ังทรัสต 

9. ในกรณีที่มีการแตงต้ังท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและการจัดการอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทรัสตตองแตงต้ังที่ปรึกษา
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ที่ไมมีสวนไดเสียในเร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาแตเม่ือปรากฏวาที่
ปรึกษาดังกลาวเปนผูมีสวนไดเสียใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

9.1 ดําเนินการใหที่ปรึกษาแจงการมีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณา  

9.2 มิใหที่ปรึกษาผูที่มีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเขา
รวมพิจารณาในเร่ืองน้ัน 

10. ใหผูจัดการกองทรัสตเปนผูจัดทําและรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทรัสต ตามหลักเกณฑที่ กําหนดในประกาศที่ ทจ. 
51/2555และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวของ และสงรายงานดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

10.1 แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของกองทรัสตโดยใหเปนไปตามแบบ 56-REIT 

10.2 งบการเงินของกองทรัสตโดยใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่ กําหนดตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี  

10.3 รายงานประจําป โดยมีขอมูลอยางนอยตามท่ีไดกําหนดไวในประกาศที่ ทจ .
51/2555 

10.4 รายงานขอมูลเก่ียวกับกองทรัสต ไดแก รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสตรายงานการไดมาหรือจําหนายไป ซ่ึง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และใน
กรณีที่กองทรัสตมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ให
จัดทําและสงรายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยดวยรายงาน
มูลคาที่ตราไวของหนวยทรัสตภายหลังจากการลดทุนชําระแลว 

11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/
หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

นายทะเบียนหนวยทรัสต นายทะเบียนหนวยทรัสต หมายถึงทรัสตี หรือผูที่รับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการใน
ฐานะนายทะเบียนหนวยทรัสต ซึ่งนายทะเบียนหนวยทรัสตจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตการ
ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต . และเปนผูที่ตลาด
หลักทรัพยใหความเห็นชอบใหดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียนหนวยทรัสต นาย
ทะเบียนหนวยทรัสต มีหนาที่ตาง ๆ ตามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและหลักเกณฑที่
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เก่ียวของกําหนดไวดังนี้  

1. การออกใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต โดยทรัสตีจะดําเนินการใหนาย
ทะเบียนหนวยทรัสตจัดทําใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อใหผูถือหนวยทรัสตสามารถใชอางอิงตอทรัสตีผูจัดการกองทรัสตและ
บุคคลอ่ืนไดโดยในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตขอใหนายทะเบียนหนวยทรัสตออกใบทรัสต
หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหมแทนใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนวยทรัสตเกาที่สูญหายลบเลือนหรือชํารุดในสาระสําคัญนายทะเบียนหนวยทรัสตตอง
ออกหรือดําเนินการใหมีการออกใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผู
ถือหนวยทรัสตภายในเวลาอันควร ทั้งนี้นายทะเบียนจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น(ถา
มี)จากการดําเนินการตามคํารองขอของผูถือหนวยทรัสตดังกลาวไดตามจริง 

2. การจัดทําทะเบียนหนวยทรัสต โดยทรัสตีอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหนวยทรัสต
เปนผูจัดทําทะเบียนหนวยทรัสตตามขอบเขตท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีกร .14/2555 และ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ 

3. การโอนหนวยทรัสตโดยผูถือหนวยทรัสตที่ประสงคจะโอนหนวยทรัสตจะตองแจงความ
ประสงคการโอนหนวยทรัสตไปนายทะเบียนหนวยทรัสตโดยกรอกรายละเอียดให
ครบถวนในคํารองขอการโอนหนวยทรัสตที่ลงนามโดยผูโอนและผูรับโอนพรอมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการโอนหนวยทรัสตตามท่ีนายทะเบียนหนวยทรัสตจะกําหนดการโอน
หนวยทรัสตใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเม่ือนายทะเบียนหนวยทรัสตบันทึก
รายช่ือผู รับ โอนในทะเบียนหนวยทรัสต เรียบรอยแลว ท้ังนี้ ผู โอนจะตองชําระ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต(ถามี)ตามที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด กรณี
การโอนหนวยทรัสตในระบบไรใบทรัสตผูถือหนวยทรัสตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ระบุโดยนายทะเบียนหนวยทรัสตและ/หรือตลาดหลักทรัพยและ/หรือศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ทั้งนี้ ผูโอนจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต(ถามี)ตามท่ีนาย
ทะเบียนหนวยทรัสตและ/หรือตลาดหลักทรัพยและ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่การโอนหนวยทรัสตจะทําใหผูถือหนวยทรัสตรายใดถือหนวยทรัสตเกิน
ขอจํากัดในการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสต นายทะเบียนหลักทรัพยมีสิทธิ
ปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนผูถือหนวยทรัสตในกรณีที่การถือหนวยทรัสตไมเปนไป
ตามอัตราที่กําหนดในขอจํากัดในการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสต 

ค า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
คาใชจาย 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือคาใชจายจากกองทรัสตหรือจากผูถือ
หนวยทรัสตจะตองเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาว ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกัน 
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หมายเหตุ: ผูถือหนวยลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากรางสัญญากอต้ังทรัสตที่แนบทายแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน
การเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการแปลงสภาพนอกจากนี้ สัญญากอต้ังทรัสตฉบับลงนามอาจมีขอมูลที่แตกตางจากรางสัญญากอต้ัง 
ทรัสตฉบับนี้ 
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เอกสารแนบ 4 
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสัญญาตางๆ ที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เขาทํากับบุคคล
อื่นและยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนี้ และสถานะการดําเนนิการใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตกลงหรือยินยอมใหเปล่ียน
คูสัญญาจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล 
 

1. รายการของสัญญาตางๆ ที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท เขาทํากับบุคคล
อื่น และยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนี้ 

สัญญาตาง ๆ ดังตอไปน้ีที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL)(“กองทุนรวม 

CRYSTAL”) ไดเขาทําเพื่อจัดหาประโยชนจากทรัพยสินท่ีลงทุนและยังคงมีผลใชบังคับกับกองทุนรวม CRYSTAL
 สิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการสาธารณูปโภคที่กองทุนรวม CRYSTAL ทํากับผูเชาพื้นที่ 
รวมท้ังสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย จะถูกโอนไปยังทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัว
หลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”) ในระหวางการดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและ/หรือบุคคลอื่นใดในการใหเปล่ียน
คูสัญญาจากกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของสาระสําคัญใดในสัญญา
จะตองไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กอนดําเนินการ ทั้งนี้ สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่
กองทุนรวม CRYSTAL ไดเขาทําและยังมีผลใชบังคับ ซ่ึงจะโอนไปยังกองทรัสต สามารถสรุปไดดังตอไปนี้   

โครงการเดอะคริสตัล 

(1) สัญญาเชาท่ีดินและพื้นที่ในอาคาร 
(2) สัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ 
(3) สัญญาเชาเหมางานระบบ 
(4) สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง 
(5) สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

โครงการ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

(1) สัญญาเชาท่ีดินและพื้นที่ในอาคาร 
(2) สัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ 
(3) สัญญาเชาเหมางานระบบ 
(4) สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง 
(5) สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

โครงการเดอะคริสตัล และโครงการ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

(1) สัญญาตกลงกระทําการ 
(2) สัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 
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2. สรุปสาระสําคัญของสัญญาจัดหาประโยชนสําหรับทรัพยสินที่กองทรัสตจะรับโอนจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

2.1 โครงการเดอะคริสตัล 

(1)    สัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่ในอาคาร 
ผูใหเชา บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่เชา  ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7604 และบางสวนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 5560 และ 

7606  ต้ังอยูที่แขวงลาดพราว เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเน้ือท่ี 15 ไร 
0 งาน 40.60 ตารางวา รวมถึงสวนควบของที่ดินดังกลาว (“ที่ดินที่เชา”)  
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนา

สํารวจ 
พ้ืนที่ดินสวนทีก่องทุน

รวมเขาลงทุน
โดยประมาณ  

(ไร-งาน-ตารางวา) 
5560 2064 205 8-0-33.50 
7604 85 51960 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-0-69.90 

พ้ืนที่รวม 15-0-40.60 
 
หมายเหตุ: เน่ืองจากที่ดินอันเปนท่ีต้ังของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลอยู
ระหวางการรังวัดแบงแยกโฉนด รายละเอียดของโฉนดท่ีดินซึ่งจะใชในการจดทะเบียน
การเชาอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 

 พื้นที่บางสวนของอาคารในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ต้ังอยูที่แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเปนพื้นท่ีทั้งหมด 19,183.00 ตารางเมตร 
และเปนพื้นที่ใหเชาสุทธิ 13,754.20 ตารางเมตร รวมถึงสวนควบของบริเวณดังกลาว  
(“พ้ืนที่อาคารที่เชา”) ทั้งนี้แตไมรวมถึงเฟอรนิเจอร อุปกรณอํานวยความสะดวก และ
งานระบบตางๆท่ีระบุในสัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบระหวาง
บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และกองทุนรวม (“ทรัพยสินที่
ใชในการดําเนินงาน”) โดยพื้นที่อาคารที่เชาดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร พ้ืนที่ใชสอย  
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(ตารางเมตร) 

อาคาร A 
9,241.00 

4,440.43 
อาคาร C 2,105.44 
อาคาร B 

5,792.00 
1,625.10 

อาคาร D 2,302.04 
อาคาร E 1,990.00 1,553.09 
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อาคาร F 1,974.00 1,542.10 
Kiosk นอกอาคาร 186.00 186.00 

รวม 19,183.00 13,754.20 

 พื้นที่จอดรถจํานวน 159 คัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของท่ีดินที่เชา 
เง่ือนไขกอนการจดทะเบียน
การเชา 

1. ผูเชารายยอยใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาพื้นที่ภายใน
บริเวณทรัพยสินท่ีเชา ในสัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ทรัพยสินท่ีเชา
ทั้งหมด 

2. มีการเขาทําสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยคูสัญญาที่เก่ียวของ เพ่ือการ
แตงต้ังบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด เขาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

3. มีการเขาทําสัญญาเชาเหมางานระบบโดยคูสัญญาท่ีเก่ียวของ เพื่อใหบริษัท เค.อี.รี
เทล จํากัด เชาเหมางานระบบเพ่ือใหบริการและบริการสาธารณูปโภคแกผูเชารายยอย
ในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

4. มีการเขาทําและมีการโอนทรัพยสินตามสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงาน
ระบบโดยคูสัญญาที่เก่ียวของ เพื่อการซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ
ตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการเดอะ คริสตัล 

5. กองทุนรวมเขาเปนผูเอาประกันรวมภายใตประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความ
เส่ียงภัยบุคคลที่สาม  และกองทุนรวมเปนผู รับประโยชนรวมภายใตกรมธรรม
ประกันภัยทรัพยสินสําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรมประกันภัย และ
ประกันภัยท้ังหมดดังกลาวมีวงเงินเอาประกันตามที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ซึ่งใน
กรณีของการประกันภัยทรัพยสิน วงเงินเอาประกันจะตองไมตํ่ากวามูลคาตนทุน
ทดแทน  (Replacement Cost) ที่ ไมรวมคาที่ ดิน  ซึ่งประเมินโดยผูประเมินมูลคา
อสังหาริมทรัพยในรอบการประเมินลาสุดกอนที่จะมีการตออายุกรมธรรม 

6. ผูใหเชาไดจัดใหมีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยระบุใหผูใหเชาและ
กองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวมสําหรับรายไดที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุนและ
กองทุนรวมจะเปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรมประกันภัยดังกลาว 
และประกันภัยดังกลาวมีวงเงินเอาประกันตามท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม 

7. ทรัพยสินที่เชาไดมีการปลดจํานองกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
8. มีการเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและพื้นท่ีในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

ระหวางกองทุนรวม และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
9. มีการเขาทําสัญญาตกลงกระทําการเก่ียวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชนทั้ง

ในปจจุบันและอนาคตของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล และโครงการคริสตัล 
ดีไซน เซ็นเตอร ระหวางกองทุนรวม และ บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด 

การจดทะเบียนสิทธิการเชา คูสัญญาท้ังสองฝายจะเขาจดทะเบียนการเชาทรัพยสินที่เชา ณ หนวยงานราชการที่
เก่ียวของในวันที่มีการชําระคาเชา 
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ระยะเวลาการเชา 30 ปนับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชา 
คาเชาและการชําระคาเชา 1,548,070,000 บาท โดยชําระท้ังจํานวนใหแกผูใหเชาเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเชา 
หนาท่ีของผูเชา กองทุนรวมตกลงจะชําระคาเชา  
หนาท่ีของผูใหเชา  ผูใหเชาจะสงมอบทรัพยสินท่ีเชาในสภาพเหมาะแกการใชประโยชนซึ่งทําใหกองทุน

รวมสามารถใหเชาชวงพื้นท่ีแกผูเชารายยอย และเพ่ือใชในการประกอบกิจการหรือ
ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของเพื่อประโยชนของกองทุนรวม ภายใตชื่อศูนยการคา เดอะ 
คริสตัล 

 ตลอดระยะเวลาการเชารวมถึงระยะเวลาการเชาที่ มีการตอออกไป ผูใหเชาจะ
ดําเนินการดังนี้ 
o อนุญาตใหกองทุนรวมครอบครองและใชทรัพยสินที่เชาไดโดยสงบและปรกติสุข 

ปราศจากการแทรกแซงหรือรบกวนจากผูใหเชา 
o ไมจําหนาย จาย โอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินท่ีเชา โดยไมไดรับความ

ยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากกองทุนรวม 
o ดําเนินการใหทรัพยสินที่เชามีถนนและทางเขาออกสูถนนสาธารณะ 

 ผูใหเชาจะชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร การขออนุญาต การ
ติดตอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซมทรัพยสินท่ี
เชาอันเอื้อประโยชนตอธุรกิจของกองทุนรวม 

 ในกรณีหนวยงานราชการส่ังใหผูใหเชาแกไขหรือร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใน
โครงการเดอะ คริสตัล ที่ไมไดเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินที่เชา ผูใหเชาจะดําเนินการร้ือ
ถอนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 15 วันโดยไมใหกระทบสวนของอาคารอ่ืนใน
โครงการเดอะ คริสตัล ซึ่งรวมถึงทรัพยสินที่เชา และจะเปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่
เกิดขึ้น 

การโอนผูเชารายยอย ผูใหเชาตกลงดําเนินการเก่ียวกับการโอนผูเชารายยอยในทรัพยสินที่เชา ดังนี้ 
 ดําเนินการเพื่อใหผูเชารายยอยใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา

เชาพื้นที่ภายในบริเวณทรัพยสินที่เชาทั้งหมด ภายในระยะเวลา 24 เดือนหลังจากการ
จดทะเบียนสิทธิการเชา 

 โอนเงินประกันการเชาภายใตสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวมาใหแกกองทุนรวม ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการจดทะเบียนสิทธิการเชา ทั้งน้ี ผูใหเชาจะโอนเงิน
ประกันการเชาดังกลาวเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ของเงินประกันการเชา
ภายใตบริเวณทรัพยสินที่เชาท้ังหมด ณ วันที่คูสัญญาจดทะเบียนสิทธิการเชา 

 ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนไดรับจากผูเชารายยอยในสวนที่เก่ียวของกับชวงระยะเวลา
หลังจากวันจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวนดังกลาวไมรวม
คาบริการสาธารณูปโภคและคาบริการ)  

ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงวา ในกรณีที่สัญญาเชาพื้นที่ที่ผูเชารายยอยมิไดใหความยินยอมในการ
โอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาเชาพื้นท่ีใหแกกองทุนรวมถูกบอกเลิกหรือส้ินสุดลง การเขาทํา
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สัญญาเชาพื้นที่ใหมสําหรับทรัพยสินที่เชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดยกองทุน
รวม  

การโอนสิทธิการเชาและการให
เชาชวง 

กองทุนรวมจะไมโอนสิทธิการเชาภายใตสัญญาฉบับน้ีหรือนําทรัพยสินท่ีเชาไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนออกใหเชาชวงโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูใหเชา เวนแตการให
เชาภายใตสัญญาเชาเหมางานระบบ การใหเชาภายใตสัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง และการ
โอนสิทธิการเชาหรือการใหเชาชวงซ่ึงเปนการประกอบธุรกิจตามปกติตามลักษณะของ
ทรัพยสินที่เชา 

การบริหารและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่เชา 
 

เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น คูสัญญาจะรวมรับผิดชอบคาใชจายในการบริหาร 
(เชน คารักษาความปลอดภัย คาทําความสะอาด คาไฟฟา คาน้ําประปา) คาใชจายทาง
การตลาด (เชน คาโฆษณาและประชาสัมพันธ คาใชจายสงเสริมการขาย) และคาใชจาย
บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล (ซึ่งรวมถึง
ทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงาน)  
โดยคูสัญญาจะรับผิดชอบตอคาใชจายดังกลาวตามสัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิ (Net Lettable 
Area) ที่แตละฝายลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล (ซึ่งสัดสวนของคาใชจายท่ี
กองทุนรวมตองรับผิดชอบอยูที่รอยละ 93.45 ณ วันที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในทรัพยสิน
คร้ังแรก) โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะทบทวนและปรับสัดสวนดังกลาวในกรณีที่โครงการมีการ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ใหเชาสุทธิ แตทั้งนี้ ไมเกิน 2 คร้ังตอปบัญชี 
ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวไมรวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงานและลูกจางของ
ผูใหเชาหรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งผูใหเชาหรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปน
ผูรับผิดชอบ ตามลําดับ และไมรวมถึงคาซอมแซมหรือปรับปรุงพื้นที่ภายในหองที่ปลอยเชา
ใหแกผูเชารายยอย ซึ่งคูสัญญาฝายท่ีลงทุนในพื้นที่ดังกลาวจะเปนผูรับผิดชอบ 

การซอมแซมและปรับปรุง
ทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงาน 

คูสัญญาจะรวมรับผิดชอบคาใชจายที่เก่ียวของกับการซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสินที่ใช
ในการดําเนินงานตามหลักการขางตน ซึ่งรวมถึง คาใชจายท่ีเกิดจาก 
1. การซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด  
2. การซ้ือทรัพยสินทดแทนในสวนท่ีหมดสภาพการใชงาน หรือ 
3. การซ้ือทรัพยสินเพิ่มเติม  
โดยในกรณีที่ 2. และ 3. ใหถือวาผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหมที่ไดมา และ
ใหสิทธิแกกองทุนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดระยะเวลาการเชา 

การปรับปรุงทรัพยสินที่เชา กองทุนรวมมีสิทธิในการตกแตง ตอเติม หรือปรับปรุงทรัพยสินท่ีเชา รวมถึงกอสรางส่ิงปลูก
สรางหรือสาธารณูปโภคใด ๆ ("ส่ิงปลูกสรางเพิ่มเติม") ตลอดระยะเวลาการเชา โดยผูใหเชา
จะใหความรวมมือในการย่ืนขออนุญาตกอสราง รวมถึงใหความยินยอมและชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในดานเอกสาร การขออนุญาต และการติดตอกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
โดยคูสัญญาจะรวมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวของตามสัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิที่แตละฝาย
ลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 
ทั้งนี้ ผูใหเชาจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสรางเพ่ิมเติมและใหสิทธิแกกองทุนรวมใน
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การใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวตลอดระยะเวลาการเชา โดยในกรณีที่ส่ิงปลูกสราง
เพิ่มเติมดังกลาวเพิ่มพื้นที่ใหเชาสุทธิในท่ีดินที่เชาหรือพื้นที่อาคารที่เชา ใหถือวาพื้นที่ใหเชา
สุทธิที่เพิ่มขึ้นเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่กองทุนรวมเชา 
การกอสรางส่ิงปลูกสรางเพ่ิมเติมดังกลาวจะเปนไปตามท่ีกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ทรัพยสินที่ใชประโยชนรวม คูสัญญารับทราบวาโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ประกอบไปดวยสวนท่ีเปนทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกและสวนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก และ
เน่ืองจากผูประกอบการและลูกคาของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล (ไมวาจะเปนสวน
ที่เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรกหรือสวนที่ไมใชทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุนคร้ังแรก) ตองใชประโยชนในทรัพยสินบางประการรวมกัน เชน ถนน ที่จอดรถ เปนตน 
ดังน้ัน คูสัญญาทั้งสองฝายจึงตกลงใหสิทธิผูประกอบการและลูกคาภายในโครงการ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล ไมวาจะเปนสวนที่เปนทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก
หรือสวนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก รวมถึงผูประกอบการและลูกคา
ของโครงการในอนาคตซ่ึงจะต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกับทรัพยสินที่เชาและเปนโครงการที่
พัฒนาโดยผูใหเชาและบริษัทในเครือของผูใหเชา มีสิทธิใชถนนสวนบุคคลซ่ึงต้ังอยูใน
บริเวณภายในโครงการ ที่จอดรถ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เก่ียวของรวมกัน 

การตอระยะเวลาการเชา ผูใหเชาตกลงใหคําม่ันแกกองทุนรวมวาหากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชา
ทรัพยสินที่เชาตอไป ผูเชาจะใหเชาทรัพยสินที่เชาแกกองทุนรวมอีกเปนระยะเวลา 30 ปเม่ือ
ครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งน้ี การตออายุดังกลาวจะเปนไปตามเงื่อนไขและราคาท่ี
คูสัญญาจะตกลงกันลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือนกอนวันครบกําหนดระยะเวลาการเชา  

การประกันภัย ประกันภัยทรัพยสิน (Property All Risks Insurance) และประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคล
ที่สาม (Public Liability Insurance) 
ผูใหเชาจะจัดทําประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคลท่ีสามสําหรับ
ทรัพยสินท่ีเชาตลอดระยะเวลาเชา และการประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมและ
ผูใหเชาเปนผูเอาประกันรวมภายใตประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความเส่ียงภัยบุคคล
ที่สาม และเปนผูรับประโยชนรวมภายใตกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน นอกจากน้ี ในกรณี
ที่ผูใหเชาไดจัดทําประกันภัยดังกลาวไวอยูกอนวันทําสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาจะดําเนินการ
ใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวมภายใตประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยความเส่ียงภัย
บุคคลที่สาม และเปนผูรับประโยชนรวมภายใตกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินสําหรับ
ระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรมประกันภัย โดยใหการเปล่ียนแปลงมีผลในวันจด
ทะเบียนสิทธิการเชา ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูกําหนดวงเงินเอาประกันและสามารถขอให
ผูใหเชาเพิ่มวงเงินเอาประกันสําหรับกรมธรรมที่ผูใหเชาไดทําไวกอนวันทําสัญญาตามท่ี
กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ซึ่งในกรณีของการประกันภัยทรัพยสิน วงเงินเอาประกันจะตอง
ไมตํ่ากวามูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Cost) ที่ไมรวมคาที่ดิน ซึ่งประเมินโดยผู
ประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยในรอบการประเมินลาสุดกอนที่จะมีการตออายุกรมธรรม 
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คูสัญญาตกลงชําระเบ้ียประกันภัยตามสัดสวนพื้นที่ใหเชาสุทธิ (Net Lettable Area) 
ภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ตลอดอายุการเชา  
ทั้งนี้ ทรัพยสินทั้งหมดภายในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลซ่ึงประกอบไปดวย
ทรัพยสินที่กองทุนรวมเชาและทรัพยสินที่กองทุนรวมไมไดเชานั้นจะถูกคุมครองและอยู
ภายใตประกันภัยทรัพยสินฉบับเดียวกัน ดังน้ัน เงินคาสินไหมทดแทนท่ีคูสัญญาไดรับใน
ฐานะผูรับประโยชนรวมจะถูกจัดสรรตามสัดสวนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยสินแตละ
ประเภท กลาวคือ กรณีทรัพยสินที่เสียหายเปนประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมเชา กองทุน
รวมจะมีสิทธิได รับเงินคาสินไหมทดแทน สวนกรณีทรัพยสินที่ เสียหายเปนประเภท
ทรัพยสินที่กองทุนรวมไมไดเชา ผูใหเชาจะมีสิทธิไดรับเงินคาสินไหมทดแทน 
 
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance-BI) 
ผูใหเชาจะจัดใหมีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยระบุใหกองทุนรวมและผูให
เชา เปนผูเอาประกันรวมสําหรับรายไดที่กองทุนรวมไดรับจากการลงทุนและกองทุนรวมจะ
เปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียวภายใตกรมธรรมประกันภัยดังกลาว และ กองทุนรวมตก
ลงชําระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุการเชา ทั้งน้ี กองทุนรวมจะเปนผูกําหนดวงเงินเอา
ประกันตามท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม  

ภาษีอากรและคาธรรมเนียม  กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอันเก่ียวกับการ
เชาทรัพยสินที่เชาและการจดทะเบียนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาสําหรับระยะเวลาการ
เชาตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้และระยะเวลาการเชาที่ไดมีการตออายุออกไป 

 กองทุนรวมจะเรียกเก็บคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีทรัพยสินอื่นใดท่ีเก่ียวของ
กับทรัพยสินที่ เชาจากผู เชารายยอยเพื่อนําสงใหแก ผูให เชาเพ่ือนําไปชําระแก
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ผูใหเชาจะแจงใหกองทุนรวมทราบลวงหนาถึง
จํานวนและกําหนดระยะเวลาการชําระแกหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

เหตุแหงการเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ 
1. ในกรณีที่ผูใหเชาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือ

ผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญานี้ และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติให
ถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิด
สัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตกรณีที่ผูใหเชาไม
ทําการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมกําหนดในสัญญา
ฉบับนี้ ใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ทันที 

2. ในกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระหนี้สิน
อื่นใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซ่ึงอาจนําผูใหเชาไปสูสภาวะลมละลายหรือ 
ฟนฟูกิจการ โดยผูใหเชาไมสามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จส้ินภายใน 120 
วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณดังกลาว เวนแต ผูใหเชา
สามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนท่ีพอใจแกกองทุนรวมวาการ
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ผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินของผูใหเชาซึ่งจะ
นําผูใหเชาไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบตอการใช
สิทธิของกองทุนรวมตามสัญญานี้ 

3. ในกรณีที่ผูใหเชาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของผูใหเชา ซึ่ง
กองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูใหเชาในการชําระหนี้ หรือ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ 
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุ
แหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแต กรณี
ที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจาก
ผูใหเชา ผูเชางานระบบ ผูเชาพื้นที่สวนกลาง หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับน้ี สัญญาเชา
เหมางานระบบ สัญญ าเช าพื้ นที่ ส วนกลาง  ห รือ สัญญ าแต ง ต้ั ง ผู บ ริห าร
อสังหาริมทรัพยหรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

5. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามกําหนดในสัญญาฉบับนี้เวนแต
จะมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป 

6. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 
7. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุนรวม

ไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 
8. ในกรณีที่ทรัพยสินที่ เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนไมสามารถใช

ประโยชนได ตามวัตถุประสงคของการเชาตามสัญญานี้  
9. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของ 

(ก)   บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดหรือบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด ภายใตสัญญาซ้ือขาย
เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ ระหวาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท 
เกียรติสหมิตร จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการซื้อขายเฟอรนิเจอร 
อุปกรณ และงานระบบของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

(ข)  บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด ภายใตสัญญาตกลงกระทําการ ระหวาง บริษัท เค.อี.
แลนด จํากัด กับกองทุนรวม หรือ 

(ค)  บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดภายใตสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา 
ระหวาง บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด กับกองทุนรวม 

ผลของการเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 1. หรือขอ 9. ของหัวขอเหตุแหงการเลิก
สัญญา และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือ
ปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะ
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เรียกคาเสียหายจากผูใหเชาจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 
เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากผูใหเชาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ีหรือในสัญญาใดสัญญาหนึ่งท่ีระบุในขอ 9. ของหัวขอ
เหตุแหงการเลิกสัญญา และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญา
ฉบับน้ี และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใตสัญญาฉบับน้ีหรือสัญญาใดสัญญา
หนึ่งที่ระบุใน ขอ 9. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญาอยางมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินท่ีเชา
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแก
กองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิของกองทุน
รวมในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัด
เกิดขึ้นนั้น 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 2. หรือขอ 3. ของหัวขอเหตุแหงการเลิก
สัญญา กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช
สิทธิดังกลาว ผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดท่ีผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรอง
คาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุ
ผิดนัดของผูใหเชาตามขอ 2. และ 3. ของเหตุแหงการเลิกสัญญาดังกลาวเกิดจากการ
ที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 4. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา ผูให
เชาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําใหสัญญาฉบับ
นี้ส้ินสุดลง เวนแต ความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไม
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยสินท่ี
เชาภายใตสัญญาฉบับน้ี ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีไดทันที โดยผูใหเชาไม
ตองชําระคืนคาเชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิของผูใหเชาในการ
เรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 5. ขอ 6. หรือขอ 7. ของหัวขอเหตุแหงการ
เลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีคูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพยสินที่เชาหรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได โดยผูใหเชาไมตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแก
กองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 8. ของหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา ใหถือ
วาสัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลง โดยกองทุนรวมมีสิทธิไดรับเงินคาเวนคืนที่ผูใหเชาไดรับมา
จากการเวนคืน (หลังหักคาใชจายและภาษีที่เก่ียวของ) ตามสัดสวนของจํานวนวันท่ี
กองทุนรวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเชานับจากวันที่มีผลเปนการเวนคืนตาม
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กฎหมายและกองทุนรวมมิไดใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตอไป ทั้งนี้ เงินสวนที่เหลือ
ทั้งหมดหลังการจายเงินใหกองทุนรวมขางตนใหเปนของผูใหเชา 

6. ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 1. ขอ 2. หรือ ขอ 9. ของหัวขอ
เหตุแหงการเลิกสัญญาแลว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินท่ีเชา
จนกวากองทุนรวมจะไดรับชําระคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินท่ีเชาคงเหลือ รวมถึงเงิน
หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมแลวเสร็จ โดยกองทุนรวม
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย  คาเชาทรัพย สินที่ เชาคงเหลือรวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผูใหเชาสําหรับระหวางระยะเวลาน้ี เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจน
ไดวากองทุนรวมไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่
กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว ผูใหเชายินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกินดังกลาว 

7. ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุใดๆ ในระหวางเวลา 3 เดือนหลังจาก
สัญญาเชาฉบับนี้ ส้ินสุดลงกองทุนรวมจะใหความชวยเหลือตามคํารองขอที่
สมเหตุสมผลจากผูใหเชาในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่รายยอยในทรัพยสินที่เชามา
ทําสัญญาเชาพื้นที่กับผูใหเชาใหมพรอมท้ังสงมอบเงินประกันการเชาที่กองทุนรวม
ไดรับไวจากผูเชาพื้นท่ีรายยอยในทรัพยสินท่ีเชากอนวันทําสัญญาเชาพื้นท่ีฉบับใหม
ดังกลาว (ภายหลังจากท่ีไดหักคาเชา หรือคาใชจายคางจายของผูเชาพื้นที่รายยอยแต
ละราย (ถามี)) ใหแกผูเชา (ภายใตความยินยอมของผูเชาพื้นท่ีนั้นๆ) หรือคืนใหแกผู
เชาพื้นท่ีนั้นๆ (หากผูเชาพื้นท่ีรายยอยไมประสงคจะเชาพื้นที่ดังกลาวกับผูใหเชาอีก
ตอไป) แลวแตกรณี  

การสงมอบทรัพยสินที่เชาคืน เม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลงไมวากรณีใด ๆ กองทุนรวมตกลงขนยายทรัพยสินและบริวารของ
กองทุนรวมออกไปจากสถานที่เชาแลวสงมอบสถานที่คืนใหแกผูใหเชาในสภาพเรียบรอย
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่สัญญาส้ินสุดลง หากพนกําหนดดังกลาวแลว กองทุนรวมยังไม
ดําเนินการตามหนาที่ ผูใหเชามีอํานาจเขาไปดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้งเขายึดถือ
ครอบครองสถานท่ีเชาโดยมีอํานาจทําลายเคร่ืองกีดขวางใดๆ ได โดยกองทุนรวมจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ กองทุนรวมจะทําการสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนตาม
สภาพที่มีการใชประโยชนตามปกติของทรัพยสินที่เชาซึ่งเปนอยู ณ เวลาน้ัน พรอมกับสวน
ควบและอุปกรณติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชา ซึ่งกองทุนรวมไดใชความ
ระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพยสินดังกลาวดุจวิญูชนรักษาทรัพยของตนเอง เวนแตใน
กรณีที่ไมสามารถสงมอบสวนควบและอุปกรณที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสิน
ที่เชาไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือการเส่ือมสภาพของทรัพยสินน้ันๆ เน่ืองจากการใชงาน
ตามปกติหรืออายุการใชงานของทรัพยสินนั้น นอกจากน้ี กองทุนรวมจะสงมอบเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมไดรับไวแทนผูใหเชา (ถามี)  ใหแกผูใหเชา รวมถึงการคืนเงิน
ประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับจากผูเชาชวงพื้นท่ีในทรัพยสินท่ีเชาใหแกผูเชาชวงหรือ
ผูใหเชา (แลวแตกรณี) 
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ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืน  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนไมสามารถใชประโยชน
ได ตามวัตถุประสงคของการเชาตามสัญญาน้ี ใหสัญญาน้ีเปนอันยุติและยกเลิกตอ
กันโดยทันที โดยกองทุนรวมมีสิทธิไดรับเงินคาเวนคืนที่ผูใหเชาไดรับมาจากการ
เวนคืน (หลังหักคาใชจายและภาษีที่เก่ียวของ) ตามสัดสวนของจํานวนวันท่ีกองทุน
รวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเชานับจากวันที่มีผลเปนการเวนคืนตามกฎหมาย
และกองทุนรวมมิไดใชประโยชนในทรัพยสินท่ีเชาตอไป ทั้งนี้ เงินสวนท่ีเหลือทั้งหมด
หลังการจายเงินใหกองทุนรวมขางตนใหเปนของผูใหเชา 

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่ เชาถูกเวนคืนบางสวนและยังสามารถใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงคของการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะสงมอบเงินคาเวนคืนที่ผูใหเชาได
รับมาจากการเวนคืน(หลังหักคาใชจายและภาษีที่เก่ียวของ) ใหแกกองทุนรวมทันทีที่
ไดรับเงินจํานวนดังกลาว ซึ่งใหถือวาเงินทดแทนดังกลาวเปนการเยียวยาความ
เสียหายท้ังหมดท่ีกองทุนรวมอาจไดรับในกรณีนี้ 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูก
ทําลาย  

 ในกรณีที่ทรัพยสินท่ีเชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวาดวยเหตุ
ใดๆ ทําใหไมอาจใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญาจะพิจารณา
และตกลงกันวาจะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชาหรือไม  
(ก) ในกรณีที่คูสัญญาตกลงจะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหม หรือซอมแซมทรัพยสินท่ี

เชา กองทุนรวมจะสงมอบเงินท่ีไดรับจากคาสินไหมทดแทนพื้นฐานท้ังหมดมา
มอบใหแกผูใหเชาเพื่อใชในการดําเนินการกอสรางดังกลาว  ทั้งน้ี การกอสราง
ทรัพยสินที่เชาขึ้นมาใหมดังกลาวจะตองดําเนินการเทาที่ไมขัดตอกฎหมายท่ี
เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในเวลาที่จะมีการกอสราง โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการ
จัดใหมีการกอสรางภายใตแบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะ
ไดตกลงรวมกันและจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแตเกิด
ความเสียหายดังกลาว รวมถึงดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใดๆ หรือขอ
อนุญาตตอหนวยงานราชการใดๆ ที่เก่ียวของ (ถามี) เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการใดๆภายใตสัญญาฉบับนี้ และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา
ตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไป โดยผูใหเชาจะเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร
ดังกลาวและใหถือวาอาคารที่ไดมีการกอสรางขึ้นมาใหมเปนสวนหน่ึงของ
ทรัพยสินท่ีเชาตามสัญญาฉบับน้ี ทั้งนี้ ผูใหเชายอมรับวาอาคารที่ไดมีการ
กอสรางขึ้นมาใหมอาจแตกตางจากลักษณะของพื้นที่อาคารที่เชาในสาระสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่ (1) คูสัญญาตกลงจะไมสรางทรัพยสินท่ีเชาขึ้นใหม หรือซอมแซม
ทรัพยสินที่เชา หรือ (2) คูสัญญาไมสามารถตกลงกันวาจะดําเนินการสราง
ทรัพยสินท่ีเชาขึ้นใหม หรือซอมแซมทรัพยสินท่ีเชาหรือไม กองทุนรวมตกลงจะ
นําเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่ไดรับมาแบงตามสัดสวนของระยะเวลาเชาท่ี
เหลืออยู โดยกองทุนรวมจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่
ยังคงเหลืออยู และผูใหเชาจะไดรับสวนแบงเทากับจํานวนระยะเวลาการเชาที่
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ผานแลวมา ทั้งนี้ กองทุนรวมจะสงมอบเงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานในสวนที่
เกินกวาที่กองทุนรวมจะไดรับใหแกผูใหเชาโดยไมชักชา 

 ในกรณีที่ทรัพยสินท่ีเชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ โดย
ยังคงสามารถใชทรัพยสินท่ีเชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได ให
ถือวาสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาตามสัญญาฉบับน้ียังคงมีผลตอไป ซึ่งผูใหเชามี
หนาท่ีตองซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคงเดิม โดยกองทุนรวมจะสงมอบเงินคาสินไหม
ทดแทนพื้นฐานที่กองทุนรวมไดรับใหแกผูใหเชาเพื่อนํามาใชในการดําเนินการ
ซอมแซมทรัพยสินที่เชาดังกลาว 

 ในกรณีที่ทรัพยสินในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลนอกเหนือจากทรัพยสินที่เชา 
ไดรับความเสียหายไมวาดวยเหตุใดๆ และกองทุนรวมเห็นวาความเสียหายดังกลาว
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของทรัพยสินท่ีเชา ใหถือวาสิทธิและหนาท่ีของ
คูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไป แตผูใหเชามีหนาที่ตองซอมแซมทรัพยสิน
ที่ไดรับความเสียหายดังกลาวใหคงเดิม โดยหากผูใหเชาประสงคจะซอมแซมทรัพยสิน
ที่ไดรับความเสียหายใหแตกตางไปจากเดิม ผูใหเชาจะเสนอแบบพรอมรายละเอียด
เพื่อใหกองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบ ในการนี้ กองทุนรวมตกลงจะพิจารณาและเจรจา
รวมกับผูใหเชาบนพื้นฐานการเจรจาและการหาขอสรุปรวมกันโดยสุจริต 

 ทั้งนี้ คาสินไหมทดแทนพื้นฐาน หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม
รวมถึงคาสินไหมทดแทนซ่ึงไดรับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และ/หรือการ
ประกันภัยอื่นใดท่ีคูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพ่ิมเติมดวยคาใชจายของ
คูสัญญาฝายน้ัน 

 
(2)  สัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ 
ผูขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
ผูซื้อ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่ซื้อขาย เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการเดอะ คริสตัล เวนแต

มิเตอรน้ําประปาและไฟฟาซ่ึงบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดจะคงเปนคูสัญญากับผูใหบริการ
สาธารณูปโภคเพื่อที่บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดจะประกอบกิจการที่เปนการใหบริการ
สาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยในโครงการเดอะ คริสตัล  

ราคาซื้อขาย  ราคาสุทธิ 13,910,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท เค.อี.รี
เทล จํากัด 

 ราคาสุทธิ 66,340,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท เกียรติ
สหมิตร จํากัด 

โดยชําระทั้งจํานวนใหแกผูขายเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดิน
และพื้นที่ในอาคาร ระหวางบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมใน
ฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของเดอะคริสตัล") ซึ่งใหถือวาวันดังกลาวเปนวันที่สัญญาฉบับนี้



เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 หนา 13 

 

มีผลใชบังคับ ("วันที่สัญญามีผลใชบังคับ")  
การโอนกรรมสิทธิ์ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายจะมีผลสมบูรณในวันที่สัญญามีผลใชบังคับ  
ภาษีอากรและคาธรรมเนียม  กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบสําหรับคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดอันเก่ียวกับการ

โอนขายทรัพยสินที่ซื้อขาย  
 ผูขายตกลงรับผิดชอบคาภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการโอนขายทรัพยสินที่ซื้อขาย 

เหตุเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ 
1. ในกรณีที่ผูขายไมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อขายในวันที่สัญญามีผลใชบังคับ  
2. ในกรณีที่ผูขายจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิด

คํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ (เวนแตที่เปนกรณีตามขอ 1. ขางตน) และผูขายไม
สามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันท่ี
ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญา
ไดตกลงกัน  

3. กอนการโอนทรัพยสินที่ซื้อขาย ผูขายถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟู
กิจการของผูขาย ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูขายในการ
ชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

4. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ 
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60  วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหง
การผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตกรณีที่การ
ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ีเปนผลเน่ืองมาจากผูขาย 
ผูเชางานระบบ ผูเชาพื้นท่ีสวนกลาง หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพยจงใจหรือประมาท
เลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาเหมางาน
ระบบ สัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง หรือสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวม 

5. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญาฉบับนี้ 
6. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวม

ไดแจงใหผูขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 
7. ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาของเดอะคริสตัลอันเนื่องมาจาก 

(ก)   เหตุผิดสัญญาจากทางดานผูใหเชา หรือผูใหสัญญาภายใตสัญญาตกลงกระทํา
การ ระหวาง บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด กับกองทุนรวม 

(ข)  เหตุผิดสัญญาจากทางดานกองทุนรวม หรือ 
(ค)  ครบกําหนดระยะเวลาการเชา หรือคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือในกรณีที่มี

การเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวมไดแจง
ใหผูใหเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว หรือในกรณีที่
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ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนไมสามารถใชประโยชนได 
ตามวัตถุประสงคของการเชาตามสัญญานี้ 

ผลของการเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 1. ขอ 2. ขอ 3. หรือขอ 7.(ก) ของหัวขอเหตุ
แหงการเลิกสัญญา และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวมไมปฏิบัติ
หนาท่ีหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยในกรณีที่ไดมีการโอนทรัพยสินท่ี
ซื้อขายมาใหกองทุนรวมแลว ผูขายตกลงซื้อคืนจากกองทุนรวมซ่ึงทรัพยสินดังกลาว
ตามสภาพท่ีมีการใชงานจริงอยูในขณะน้ันในราคาท่ีกองทุนรวมซ้ือคร้ังแรกซึ่งปรับ
ตามสัดสวนของจํานวนวันที่กองทุนรวมยังคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเชานับจากวันที่
มีผลเปนการเลิกสัญญาและกองทุนรวมมิไดใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตอไปภายใต
สัญญาเชาของเดอะคริสตัล หรือตามราคาอ่ืนใดตามที่คูสัญญาไดตกลงกัน ทั้งนี้ ไม
ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจาก
การท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น  

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 4. หรือขอ 7.(ข) ของหัวขอเหตุแหงการเลิก
สัญญา และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีผูขายไมปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติ
หนาท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาท่ีตามสัญญาฉบับนี้ ผูขายมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยในกรณีที่ไดมีการโอนทรัพยสินท่ีซื้อขายมาใหกองทุนรวม
แลว กองทุนรวมตกลงคืนทรัพยสินที่ซ้ือขายตามที่ไดรับโอนนั้นคืนแกผูขายตามสภาพ
ที่มีการใชงานจริงอยูในขณะนั้นโดยใหถือเปนคาปรับจากการผิดสัญญาของกองทุน
รวม 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5. ขอ 6. หรือขอ 7.(ค)  ของหัวขอเหตุแหง
การเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหาย คาใชจาย คาซ้ือขายทรัพยสินเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงได โดยในกรณีที่ไดมีการโอนทรัพยสินที่ซื้อขายมาใหกองทุนรวม
แลว กองทุนรวมตกลงคืนทรัพยสินที่ซื้อขายตามที่ไดรับโอนนั้นคืนแกผูขายตามสภาพที่
มีการใชงานจริงอยูในขณะน้ัน ในราคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาวหักดวยคาเส่ือม
ราคาท่ีคิดตามระยะเวลา 5 ป สําหรับทรัพยสินประเภทเฟอรนิเจอรและอุปกรณ และ 
20 ป สําหรับทรัพยสินประเภทงานระบบ หรือตามราคาอื่นใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

เหตุสุดวิสัย 1.  เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาท้ังสองฝายไมตองรับผิด
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพ่ือวัตถุประสงค
ของสัญญาฉบับนี้ “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือกอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไม
อาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบเหตุนั้นจะไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําไดในฐานะและภาวะเชนนั้น และ
หมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื่นใดของรัฐซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัย
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พิบัติที่เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได สงคราม ขอจํากัดทาง
กฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปดสถานท่ีทํางาน การกอการราย โรคระบาด 
หรือเหตุการณอื่นใดที่มีผลทํานองเดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุม
ได 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอมหมายความ
รวมถึงการท่ีธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2.  หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมไดรับประโยชน
ตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะทบทวนขอกําหนดของสัญญาฉบับนี้
โดยสุจริตเพื่อใหคู สัญญาท้ังสองฝายสามารถดําเนินการใดๆเพื่อประโยชนของ
คูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม  

2.2 โครงการ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

(1)   สัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่ในอาคาร 
นอกเหนือจากที่ระบุในตารางดานลาง ขอกําหนดและเง่ือนไขหลักอื่นในสาระสําคัญจะเหมือนกับรางสัญญาเชา

ที่ดินและพื้นที่ในอาคารของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยเปล่ียนคําที่อางอิงถึงโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลเปน
โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

ผูใหเชา บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่เชา  ที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 206174 และบางสวนของที่ดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 823 และ 

252023  ต้ังอยูที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อท่ี 42 ไร 1 
งาน 56.00 ตารางวา รวมถึงสวนควบของที่ดินดังกลาว (“ที่ดินที่เชา”)  

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินสวนทีก่องทุน
รวมเขาลงทุน  

(ไร-งาน-ตารางวา) 
823 3902 119 40-2-43.00 

252023 3903 120 1-1-65.00 
206174 41 22155 0-1-48.00 

เนื้อที่รวม 42-1-56.00 
 
หมายเหตุ: เน่ืองจากท่ีดินอันเปนที่ต้ังของโครงการซีดีซีอยูระหวางการรังวัดแบงแยก
โฉนด  รายละเอียดของโฉนดที่ ดิน ซ่ึงจะใชในการจดทะเบียนการเชาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากที่ระบุขางตน 

 พื้นท่ีบางสวนของอาคารในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ต้ังอยูที่แขวงคลองจั่น เขต
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บางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเปนพื้นที่ทั้งหมด 46,727.71 ตารางเมตร และ
เปนพื้นท่ีใหเชาสุทธิ 29,006.78 ตารางเมตร รวมถึงสวนควบของบริเวณดังกลาว  
(“พ้ืนที่อาคารที่เชา”) ทั้งนี้แตไมรวมถึงเฟอรนิเจอร อุปกรณอํานวยความสะดวก และ
งานระบบตางๆท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบระหวาง
บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด และกองทุนรวม (“ทรัพยสินที่
ใชในการดําเนินงาน”) โดยพื้นที่อาคารที่เชาดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

อาคาร พ้ืนที่ใชสอย  
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ  
(ตารางเมตร) 

อาคาร B 7,152.30 4,644.40 
อาคาร C 6,050.78 4,321.74 
อาคาร D 6,963.53 3,473.28 
อาคาร E 3,291.13 1,458.56 
อาคาร F  3,322.24 2,345.29 
อาคาร G 1,990.00 1,887.00 
อาคาร J1 1,014.00 872.47 
อาคาร J2 1,696.22 1,179.61 
อาคาร K1 1,863.23 952.55 
อาคาร K2 1,698.00 1,008.13 
อาคาร K3 1,900.00 949.59 
อาคาร K4 1,752.00 937.71 
อาคาร K5 1,040.00 919.57 
อาคาร L1 1,100.65 487.69 
อาคาร L2 1,400.00 654.19 
อาคาร L3 1,726.00 947.55 
อาคาร L4 1,702.00 901.82 

Kiosk นอกอาคาร 1,065.63 1,065.63 
รวม 46,727.71 29,006.78 

 พื้นที่จอดรถจํานวน 384 คัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของท่ีดินที่เชา 
เง่ือนไขกอนการจดทะเบียน
การเชา 

8.   มีการเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและพ้ืนที่ในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอรระหวาง
กองทุนรวม และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 

คาเชาและการชําระคาเชา 2,211,230,000 บาท โดยชําระท้ังจํานวนใหแกผูใหเชาเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเชา 
การบริหารและบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่เชา 

สัดสวนของคาใชจายที่กองทุนรวมตองรับผิดชอบอยูที่รอยละ 63.07 (รวมพ้ืนที่อาคาร E ชั้น 
2 และ 3) ณ วันที่กองทุนรวมไดเขาลงทุนในทรัพยสินคร้ังแรก  

เหตุแหงการเลิกสัญญา 9. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของ 
(ก)   บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดหรือบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด ภายใตสัญญาซื้อขาย
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เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ ระหวาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท 
เบญจกิจพัฒนา จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการซ้ือขายเฟอรนิเจอร 
อุปกรณ และงานระบบของโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

 
(2)   สัญญาซื้อขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบ 

นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางดานลาง ขอกําหนดและเง่ือนไขหลักอื่นในสาระสําคัญจะเหมือนกับรางสัญญาซ้ือ
ขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล โดยเปล่ียนคําที่อางอิงถึงโครงการศูนยการคา 
เดอะ คริสตัลเปนโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

ผูขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด และบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
ผูซื้อ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ทรัพยสินที่ซื้อขาย เฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินโครงการคริสตัล ดีไซน 

เซ็นเตอร เวนแตมิเตอรน้ําประปาและไฟฟาซ่ึงบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัดจะคงเปน
คูสัญญากับผูใหบริการสาธารณูปโภคเพื่อที่บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด จะประกอบกิจการ
ที่เปนการใหบริการสาธารณูปโภคแกผูเชารายยอยในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร  

ราคาซื้อขาย  ราคาสุทธิ 135,890,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท 
เค.อี. รีเทล จํากัด 

 ราคาสุทธิ 104,860,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับทรัพยสินของบริษัท 
เบญจกิจพัฒนา จํากัด 

โดยชําระท้ังจํานวนใหแกผูขายเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาท่ีดิน
และพ้ืนที่ในอาคาร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุน
รวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") ซึ่งใหถือวาวันดังกลาว
เปนวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ ("วันที่สัญญามีผลใชบังคับ")  

 

2.3 โครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัลและโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

(1) สัญญาตกลงกระทําการ 

ผูใหสัญญา บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด 
ผูรับสัญญา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
ระยะเวลาของสัญญา สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใต (ก) สัญญา

เชาท่ีดินและพื้นที่ในอาคารโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางบริษัท เกียรติสห
มิตร จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาของเดอะ

คริสตัล") และ (ข) สัญญาเชาที่ดินและพื้นท่ีในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา  
("สัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") (รวมเรียกวา "สัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่
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ในอาคาร") และสัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดลงเม่ือสัญญาเชาท่ีดินและพื้นที่ในอาคารทั้ง
สองฉบับดังกลาวครบกําหนดหรือส้ินสุดลงโดยไมมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป  

ขอตกลงเร่ืองท่ีจอดรถ  นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีต้ังอยูบนบางสวนของที่ดินที่ไดมีการจดทะเบียนการเชา
ระยะยาวใหแกกองทุนรวม ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการจัดหาท่ีจอดรถ ("ที่จอด
รถเพ่ิมเติม") ใหแกกองทุนรวมตลอดอายุสัญญาเชา ดังนี้ 
(ก) ตลอดอายุสัญญาเชาของเดอะคริสตัล ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการให

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล มีที่จอด
รถยนตใหบริการแกผูประกอบการและลูกคาในบริเวณขางเคียง ในจํานวนไม
นอยกวา 223 คัน 

(ข) ตลอดอายุ สัญญาเชาของคริสตัล  ดีไซน  เซ็นเตอร ผู ให สัญญาตกลง
ดําเนินการใหทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
มีที่จอดรถยนตใหบริการแกผูประกอบการและลูกคาในบริเวณขางเคียง ใน
จํานวนไมนอยกวา 220 คัน 

 ทั้งนี้ หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาตองการใชบริเวณท่ีจอดรถ
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการอ่ืน หรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆก็ตาม ผูใหสัญญาตกลง
จะจัดหาท่ีจอดรถแหงใหมมาเสนอใหแกกองทุนรวมเห็นชอบ โดยท่ีจอดรถแหงใหม
จะตองไมกอภาระเกินสมควรแกผูประกอบการและลูกคาของทรัพยสินท่ีกองทุน
รวมเชา และจํานวนท่ีจอดรถจะตองไมนอยจํานวนท่ีจอดรถเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ ผูใหสัญญาประสงคจะใหมีการเรียกเก็บคาจอดรถภายในโครงการ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ/หรือโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ผูใหสัญญา
จะแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหกองทุนรวมทราบลวงหนาและ
คูสัญญาตกลงจะพิจารณาและเจรจาเพื่อหาขอสรุปรวมกัน ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญา
จะตกลงกันเปนอยางอื่น คูสัญญาจะมีสิทธิไดรับรายไดจากการเก็บคาจอดรถหลัง
หักคาใชจายท่ีเก่ียวของ ตามสัดสวนจํานวนที่จอดรถท่ีระบุใบอนุญาตกอสราง
ระหวางทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน และทรัพยสินท่ีกองทุนรวมไมไดลงทุนใน
โครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ/หรือ โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
(แลวแตกรณี) 

ขอตกลงเร่ืองการถือครอง
หนวยลงทุน 

 ภายในระยะเวลา 10 ปนับจากสัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช ("ระยะเวลาถือครอง
หนวยลงทุน") ผูใหสัญญาตกลงรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของกองทุน
รวมซึ่งออกและเสนอขายในคร้ังนี้ ใหอยูในความครอบครองของกลุมเค.อี.แลนด 
โดยมีสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 30 ของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีออกและเสนอขาย อยางไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหนวย
ลงทุน  กองทุ น รวมประสงค จะ เพิ่ ม เงินทุ นจดทะเบี ยน เพื่ อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ผูใหสัญญาอาจไมจองซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงออกและเสนอขายในคร้ังใหมนี้ได แตผูใหสัญญา
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จะตองรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายหลังจากการออก
และเสนอขายในคร้ังใหมนี้ใหอยูในความครอบครองของกลุมเค.อี.แลนดไมนอย
กวารอยละ 20 ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายท้ังหมดใน
ระหวางชวงระยะเวลาถือครองหนวยลงทุน 

 ตลอดระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนตามที่ระบุไวขางตน กลุมเค.อี.แลนด ตก
ลงจะไมขาย หรือ โอนหนวยลงทุน หรือนําหนวยลงทุนไปจํานําหรือกอภาระผูกพัน
ใดๆ จนทําใหกลุมเค.อี.แลนดถือครองหนวยลงทุนรวมกันตํ่ากวาสัดสวนที่กําหนด
ไวขางตน เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 

ขอตกลงเร่ืองสิทธิในการ
ลงทุน (Right to Invest) 

ผูใหสัญญาตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แกกองทุนรวม ดังตอไปนี้ เวน
แตจะมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใชบังคับทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจากทรัพยสินที่มีอยูได 
 ผูใหสัญญา หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาใหสิทธิในการลงทุน (Right to 

Invest) แกกองทุนรวม ในโครงการพัฒนาโรงภาพยนตรและพื้นท่ีคาปลีกสําหรับ
โครงการ เดอะ คริสตัล และโครงการพัฒนาโชวรูมและอาคารสํานักงานใหเชา
สําหรับโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร บนพื้นท่ีที่ไมใชทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุนคร้ังแรกโดยการใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ดังกลาวแกกองทุน
รวมจะมีระยะเวลา 3 ปนับจากวันท่ีโครงการที่ระบุขางตนเปดใหบริการแกบุคคล
ทั่วไปเปนคร้ังแรกอยางเปนทางการ 

 ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนคร้ังแรก ผูใหสัญญา หรือ
บริษัทในเครือของผูใหสัญญาตกลงใหสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แก
กองทุนรวม ในโครงการประเภทธุรกิจคาปลีก (Retail Property) ที่ผูใหสัญญา 
หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาอาจพัฒนาขึ้น และโครงการดังกลาวต้ังอยูใน
เขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ เดอะ คริสตัล หรือโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็น
เตอร แลวแตกรณี 

ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการลงทุนในโครงการตามท่ีระบุขางตน เง่ือนไขการลงทุน
จะเปนไปตามที่ตกลงกันระหวางกองทุนรวมและเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หาก
กองทุนรวมและเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไมสามารถตกลงเร่ืองมูลคาทรัพยสินได 
แตละฝายจะดําเนินการแตงต้ังผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในรายช่ือที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และใชราคาเฉล่ีย
ของผูประเมินทั้งสองฝายเปนราคาท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน 

ทั้ งนี้  ในกรณี ที่ กองทุนรวมไดทํ าการแปลงสภาพเปนท รัสต เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย  ผูให สัญญาตกลงจะให สิทธิดังกลาวแกทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยดวย 

ขอตกลงเร่ืองสิทธิที่จะ ผูให สัญญาตกลงใหสิทธิที่จะปฏิเสธกอน  (Right of First Refusal) แกกองทุนรวม
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ปฏิเสธกอน (Right of First 
Refusal) 
 

ดังตอไปนี้ เวนแตจะมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใชบังคับทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจากทรัพยสินที่มีอยูได 
 หากผูใหสัญญา หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาประสงคที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือ

ใหสิทธิการเชา (เวนแตเปนการใหสิทธิการเชาแกผูเชารายยอย) ในท่ีดินหรือพื้นที่
ภายในอาคารหรืออาคารของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล และ โครงการ
คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ในสวนที่ไมใชทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนคร้ังแรก ใหแก
บุคคลใดๆ ภายในขณะที่สัญญาเชาท่ีดินและพื้นท่ีอาคารในโครงการดังกลาวยังมี
ผลใชบังคับอยู (รวมถึงระยะเวลาการเชาที่มีการตอออกไป)  
 
ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไป
ยังกองทุนรวม โดยระบุขอกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพ่ือให
กองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอ
ดังกลาวโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูให
สัญญา ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์
หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ (ก) จะตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
ใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอกภายในระยะเวลา 180 วันนับจากจากวันที่กองทุน
รวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาว และ (ข) ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูให
สัญญาไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาดังกลาวบนเงื่อนไขที่ดีกวา (ใน
มุมมองของผูรับสิทธิ) ที่ไดมีการเสนอใหแกกองทุนรวม (รวมเรียก (ก) และ (ข) วา 
"เงื่อนไขการโอน ") (ในกรณีที่กองทุนรวมไมไดใชสิทธิในการลงทุน (Right to 
Invest)) 

 หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาประสงคที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือให
สิทธิการเชา (เวนแตเปนการใหสิทธิการเชาแกผูเชารายยอย) ในที่ดินหรือพื้นที่
ภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสัญญาเชาที่ดินและพื้นท่ีในอาคาร ใหแกบุคคล
ใดๆ ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาการเชา (รวมถึงระยะเวลาการเชาท่ีมีการตอออกไป) 
ตามสัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูให
สัญญาจะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุนรวม โดยระบุขอกําหนดและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน 
ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาวโดยการแจงเปนลายลักษณอักษร
แกผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญา ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของ
ผูใหสัญญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแกบุคคลภายนอก แต
ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขการโอน 

 หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญามีโครงการในลักษณะศูนยการคา 
และศูนยการคาประเภทคอมมิวนิต้ีมอลล อยูแลวในปจจุบัน หรือจะทําการพัฒนา
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โครงการดังกลาวขึ้นในภายหนา หรือมีหรือจะมีผลประโยชนอยูในโครงการลักษณะ
ดังกลาวใดต้ังแตรอยละ 50 ของผลประโยชนทั้งหมดในโครงการนั้นและผูใหสัญญา
หรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาประสงคจะโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาใน
ที่ดินหรือพื้นท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการดังกลาว ผูใหสัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผูใหสัญญาจะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุนรวม
โดยระบุขอกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวม
พิจารณารับขอเสนอกอน ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับขอเสนอดังกลาวโดยการ
แจงเปนลายลักษณอักษรแกผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญา ผูให
สัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิ
การเชาแกบุคคลภายนอก แตทั้งน้ี ภายใตเง่ือนไขการโอน ในกรณีที่กองทุนรวมรับ
ขอเสนอภายใตสิทธิที่จะปฏิเสธกอนตามท่ีระบุขางตน การดําเนินการดังกลาว
จะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม สวนในกรณีที่กองทุนรวมปฏิเสธไมรับ
ขอเสนอและครบระยะเวลา 180 วันภายใตเงื่อนไขการโอนแลว ผูใหสัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผู ให สัญญาจึงมีสิทธิโอนกรรมสิทธิ์หรือใหสิทธิการเชาแก
บุคคลภายนอกบนเงื่อนไขท่ีดีกวา (ในมุมมองของผูรับสิทธิ) ที่ไดมีการเสนอใหแก
กองทุนรวม 

ทั้ งนี้  ในกรณี ที่ กองทุนรวมไดทํ าการแปลงสภาพเปนท รัสต เพื่ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย  ผูให สัญญาตกลงจะให สิทธิดังกลาวแกทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยดวย 

การแปลงสภาพเปนทรัสต
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (Real 
Estate Investment Trust)  

กองทุนรวมอาจมีขอ จํากัดในการลงทุนในอสังหาริมท รัพยห รือ สิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติมในอนาคตหากกองทุนรวมตองเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุน
และการลงทุนเกิดขึ้นหลังจากป พ.ศ. 2556 ซึ่งในกรณีดังกลาว กองทุนรวมตองไดรับมติ
อนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เพ่ือทําการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment 
Trust) กอนท่ีจะสามารถทําการเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมได โดยเงื่อนไข
ดังกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ี 
ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อที่จะใชสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ขางตน 
ผูใหสัญญาตกลงใหคําม่ันวากลุมเค.อี.แลนดที่ ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใน
ขณะน้ันจะลงมติสนับสนุนการแปลงสภาพดังกลาว ภายใตเงื่อนไขวาการดําเนินการ
ดังกลาวไมขัดกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เก่ียวของ 

ความชวยเหลือทางการเงิน ผูใหสัญญาจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกกองทุนรวม ในกรณีดังตอไปนี้ 
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 ในกรณีที่ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนคร้ังแรกเสียหายหรือถูกทําลาย และ
กองทุนรวมมีหนาที่ตองกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินดังกลาวตามที่กําหนดใน
สัญญาเชาที่ดินและพื้นที่ในอาคาร และคากอสราง หรือคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับการกอสราง และ/หรือการซอมแซมมีจํานวนเกินกวาเงินคา
สินไหมทดแทนพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมไดรับ ผูใหสัญญาตกลงทดรองจายเงินใน
จํานวนท่ีกองทุนรวมจะตองรับผิดชอบแทนกองทุนรวมไปกอน โดยท่ีกองทุนรวมตก
ลงจะชําระคืนเงินใหแกผูใหสัญญาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ผูใหสัญญาได
จายเงินทดรองจายไป พรอมท้ังชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาว
ในอัตราเทากับตนทุนในการกูยืมเงิน (Cost of Borrowing) ของผูใหสัญญาที่ไดใช
เพื่อการจายเงินทดรองจายโดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรองจายเงินดังกลาว
จนถึงวันที่กองทุนรวมไดชําระคืนเงินทดรองจายใหแกผูใหสัญญา ทั้งนี้ ผูใหสัญญา
และกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือการชําระคืน
เงินทดรองจายดังกลาว อน่ึง กอนการใชสิทธิดังกลาวขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิ
ที่จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
พิจารณาอนุมัติกอน  

 ในกรณีที่กองทุนรวมยังไมสามารถตกลงเรื่องคาสินไหมทดแทนกับผูรับประกันภัย
ไดหรือในกรณีที่ไดรับเงินคาสินไหมทดแทนลาชากวากําหนด ผูใหสัญญาตกลงทด
รองจายเงินในจํานวนที่กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบดังกลาวแทนกองทุนรวมไป
กอนโดยกองทุนรวมจะชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ภายหลังจาก
กองทุนรวมไดรับเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยโดยไมชักชา พรอมท้ัง
ชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการ
กูยืมเงิน (Cost of Borrowing) ของผูใหสัญญาโดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรอง
จายเงินดังกลาวจนถึงวันท่ีกองทุนรวมไดชําระคืนเงินทดรองจายใหแกผูใหสัญญา 
ทั้งน้ี ระยะเวลาในการชําระคืนเงินทดรองจายและเงินชดเชยคาใชจายดังกลาว
จะตองไมเกินกวา 6 เดือนนับจากวันที่ผูใหสัญญาไดจายเงินทดรองจายไป อน่ึง 
ผูใหสัญญาและกองทุนรวมอาจพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือการ
ชําระคืนเงินทดรองจายดังกลาวหากเงินคาสินไหมทดแทนท่ีได รับจากผู รับ
ประกันภัยไมเพียงพอหรือลาชา  

 การที่ผูใหสัญญาทดรองจายเงินในจํานวนท่ีกองทุนรวมจะตองรับผิดชอบแทน
กองทุนรวมไปกอนทั้งสองกรณีขางตนและกองทุนรวมไมสามารถชําระคืนเงิน
จํานวนดังกลาวใหแกผูใหสัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนด กองทุนรวมตกลงลดสัดสวน
พื้นที่การลงทุนของกองทุนรวมในโครงการภายใตสัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่ใน
อาคารตามสูตรที่คูสัญญาจะตกลงกัน ทั้งน้ี การลดสัดสวนพ้ืนที่การลงทุนของ
กองทุนรวมดังกลาวจะเปนไปภายใตกรอบของกฎหมายที่เก่ียวของและเปนไป
ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย 
ขอตกลงเร่ืองคาใชจายของ
โครงการในอนาคต 

หากผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาทําการพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายใน
บริเวณโครงการเดอะ คริสตัล หรือโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ผูใหสัญญาหรือ
บริษัทในเครือของผูใหสัญญาตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
ในกรณีที่ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญามีความประสงคจะใชทรัพยสิน
ของกองทุนรวม หรือทรัพยสินที่กองทุนรวมครอบครองตามสัญญาเชาท่ีดินและพื้นที่ใน
อาคารเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในบริเวณโครงการเดอะ คริสตัล หรือโครงการ
คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญาตกลงจะเจรจากับ
กองทุนรวมเพ่ือตกลงเรื่องคาใชจายท่ีผูใหสัญญาหรือบริษัทในเครือของผูใหสัญญา
จะตองชําระแกกองทุนรวมในอัตราท่ีเหมาะสมสําหรับการใชทรัพยสินของกองทุนรวม 
หรือทรัพยสินที่กองทุนรวมครอบครองตามสัญญาเชาท่ีดินและพื้นที่ในอาคารตอไป 

ขอตกลงเร่ืองการใชชื่อและ
เคร่ืองหมายการคา 
 

ผูใหสัญญาตกลงดําเนินการใหบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด ใหสิทธิแกกองทุนรวมในการ
ใชเคร่ืองหมายการคาประเภทเคร่ืองหมายบริการคําวา "C" "THE CRYSTAL" "CDC"  
และ "CRYSTAL DESIGN CENTER" เพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศ
ไทย โดยใหเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาอนุญาตใหใชเคร่ืองหมาย
การคาท่ีกองทุนรวมจะเขาทํากับบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดทุกประการ 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการ
จัดต้ังและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม 

ผูใหสัญญาในฐานะผูสนับสนุนของกองทุนรวม (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับการจัดต้ังและการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาใชจาย
ในการจัดจําหนายหนวยลงทุน คาท่ีปรึกษาทางการเงิน  คาผูสอบบัญชี เปนตน เปน
จํานวนตามท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน ทั้งนี้ กองทุนรวมตกลงรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมและ /หรือคาใชจ ายอื่นๆ  ที่ เก่ียวของกับ จัด ต้ังและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ 

การซ้ือคืนทรัพยสินจาก
กองทุนรวม 

ในกรณีที่สัญญาเชาของเดอะคริสตัลหรือสัญญาเชาของคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอรส้ินสุด
ลงอันเนื่องจากการครบระยะเวลาเชา กองทุนรวมตกลงจะจําหนายทรัพยสินที่ซื้อขายกัน
ตามสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบระหวางบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด 
บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และกองทุนรวม หรือสัญญาซ้ือขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบระหวางบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด และ
กองทุนรวม (แลวแตกรณี) หรือทรัพยสินอื่นใดท่ีมีการใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน 
ใหแกผูใหสัญญาและผูใหสัญญาตกลงซ้ือทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนรวม ตามสภาพ
ของทรัพยสินท่ีมีการใชงานจริงอยูในขณะนั้น ในราคาตามบัญชีของทรัพยสินดังกลาว
หักดวยคาเส่ือมราคาท่ีคิดตามระยะเวลา 5 ปสําหรับทรัพยสินประเภทเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณ  และ 20 ป สําหรับทรัพยสินประเภทงานระบบ หรือตามราคาอื่นใดตามที่
คูสัญญาไดตกลงกัน  

เหตุผิดสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีระบุในกรณีดังกลาวตอไปนี้ 
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1. ในกรณีที่ผูใหสัญญาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา
นี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และผูใหสัญญาไมสามารถดําเนินการแกไข
และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึง
เหตุแหงการผิดสัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

2. ในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยหรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของผูให
สัญญา ซึ่งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของผูใหสัญญาในการ
ชําระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญา
นี้ หรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข
และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงหรือทราบถึง
เหตุแหงการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแต
กรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผล
เนื่องมาจากผูใหสัญญา ผูใหเชา ผูเชางานระบบ ผูเชาพื้นที่สวนกลาง หรือผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาที่ดินและพื้นท่ีในอาคาร สัญญาเชาเหมางานระบบ 
สัญญาเชาพื้นท่ีสวนกลาง สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

4. กรณีการปฎิบัติผิดสัญญาของ 
(ก)      บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดภายใตสัญญาเชาที่ดินและพ้ืนที่ในอาคาร 

ระหวาง บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการเชา
ที่ดินและอาคารของโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล 

(ข)      บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดภายใตสัญญาเชาที่ดินและพื้นท่ีในอาคาร 
ระหวาง บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวของกับการ
เชาท่ีดินและอาคารของโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร   

การเลิกสัญญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1. ขอ  2. หรือขอ 4. ของหัวขอเหตุผิด
สัญญา กองทุนรวมมีสิทธิ 
(ก) เรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัด

เกิดขึ้นนั้น  หรือ 
(ข) บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรอง

คาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น 
2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3. ของหัวขอเหตุผิดสัญญา ผูใหสัญญา

จะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว และไมมีผลใหผูใหสัญญามี
สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดหรือทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของ
ผูใหสัญญาในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มี
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เหตุผิดนัดเกิดขึ้น 
3. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุน

รวมไดแจงใหผูใหสัญญาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว ให
ถือวาสัญญาฉบับน้ีส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย 
คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได  

เหตุสุดวิสัย 1. เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนประการอื่น คูสัญญาทั้งสองฝายไมตองรับ
ผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับน้ี “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่ เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบเหตุ
นั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําไดในฐานะและ
ภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื่นใด
ของรัฐซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น้ําทวม 
แผนดินไหว หรือภัยพิบัติที่เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได 
สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปดสถานที่ทํางาน การ
กอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่นใดท่ีมีผลทํานองเดียวกันซึ่งคูสัญญาที่ไดรับ
ผลกระทบไมอาจควบคุมได 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอม
หมายความรวมถึงการท่ีธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2. หากเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคู สัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมได รับ
ประโยชนตามสัญญาฉบับน้ี คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงท่ีจะทบทวนขอกําหนดของ
สัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพื่อใหคูสัญญาท้ังสองฝายสามารถดําเนินการใดๆเพื่อ
ประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม 

 
(2)    สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 

ผูใหอนุญาต   บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
ผูรับอนุญาต กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท 
เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายการคาประเภทเคร่ืองหมายบริการคําวา "C" "THE CRYSTAL" "CDC"  และ 

"CRYSTAL DESIGN CENTER" 
การอนุญาตใหสิทธิ ผูใหอนุญาตตกลงใหสิทธิแกกองทุนรวมในเครื่องหมายการคาเพื่อเปนช่ือของกองทุนรวม 

(ซึ่งรวมถึงการใชในเอกสารอื่นๆ ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับกองทุนรวม) และใชในการ
ดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ่งไดแกการใหเชาพื้นที่ในโครงการ
ศูนยการคา เดอะ คริสตัลและโครงการคริสตัล  ดี ไซน  เซ็นเตอร  (รวมเรียกวา 
“โครงการฯ”) หรือการดําเนินธุรกิจอื่นในโครงการดังกลาว  
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การมอบสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาตามที่กลาวขางตนจะมีผลนับต้ังแตวันที่
สัญญามีผลใชบังคับจนถึง (ก) วันท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาที่ดิน
และพื้นที่ในอาคารโครงการศูนยการคา เดอะ คริสตัล ระหวางบริษัท เกียรติสหมิตร 
จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผูเชา ("สัญญาเชาโครงการเดอะ 

คริสตัล") สําหรับเคร่ืองหมายการคาโครงการเดอะ คริสตัล และ (ข) วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาท่ีดินและพื้นที่ในอาคารโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็น
เตอร ระหวางบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดในฐานะผูใหเชา และกองทุนรวมในฐานะผู
เชา ("สัญญาเชาโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร") สําหรับเคร่ืองหมายการคา
โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

คาสิทธิ กองทุนรวมตกลงชําระคาสิทธิจํานวน 10,700,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูให
อนุญาต ณ วันที่สัญญามีผลใชบังคับ โดยคาสิทธิจะแบงเปน 
(ก) คาสิทธิสําหรับเคร่ืองหมายการคาโครงการเดอะ คริสตัล จํานวน 5,350,000 บาท 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
(ข) คาสิทธิสําหรับเคร่ืองหมายการคาโครงการคริสตัล ดีไซน  เซ็นเตอร จํานวน  

5,350,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  
คํารับรองและคํายืนยันของ
ผูใหอนุญาต   

 ผูใหอนุญาตเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 ผูใหอนุญาตจะดําเนินการตออายุการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคากับกรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตลอดระหวางที่สัญญาน้ีมีผลใชบังคับ 
การเลิกสัญญา 1. สัญญาฉบับนี้จะส้ินสุดเม่ือสิทธิการเชาภายใต (ก) สัญญาเชาโครงการเดอะ 

คริสตัล และ (ข) สัญญาเชาโครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ไดส้ินสุดลง   
 ในกรณีที่สัญญาเชาโครงการขางตนฉบับใดฉบับหนึ่งครบกําหนดหรือส้ินสุดลง   ("

สัญญาเชาโครงการฉบับที่เลิก") สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาสําหรับโครงการฯ
นั้นจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ แตสัญญาฉบับนี้จะยังมีผลบังคับตอไปสําหรับสิทธิใน
การใชเคร่ืองหมายการคาสําหรับโครงการฯท่ีสัญญาเชาโครงการยังไมครบกําหนด
หรือส้ินสุดลง  

 หากสัญญาเชาโครงการฉบับที่เลิกน้ันไดส้ินสุดลงอันเนื่องมาจากความผิดของ
คูสัญญาฝายที่ไมใชกองทุนรวม ผูใหอนุญาตจะคืนคาสิทธิสําหรับโครงการฯ
ดังกลาวแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการอนุญาตที่เหลืออยู  

2. หากสัญญาเชาโครงการฉบับใดมีการตอระยะเวลาการเชาออกไป คูสัญญาตกลง
ตอระยะเวลาการอนุญาตสําหรับโครงการท่ีสัญญาเชาโครงการมีการตอระยะเวลา
การเชาออกไปดังกลาว ตามเง่ือนไขและคาสิทธิที่คูสัญญาจะตกลงกัน 

3. เหตุการณอยางใดอยางหน่ึงตามที่ระบุในกรณีดังกลาวตอไปน้ีถือเปนเหตุแหงการ
เลิกสัญญาฉบับนี้ 
(ก) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ซึ่ง

กอให เกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวมหรือ
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อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และคูสัญญา
ดังกลาวไมดําเนินการแกไขเหตุผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงจากคูสัญญาฝายท่ีไมผิดสัญญาเปนลายลักษณอักษร 

(ข) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม และกองทุนรวมไดแจงใหผูใหเชาภายใตสัญญาเชาโครงการทราบ
ถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3 (ก) สัญญาฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกได
โดยคูสัญญาฝายที่ไมผิดสัญญาดวยการแจงบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝาย
หนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้ ไมตัด
สิทธิของคูสัญญาฝายที่ไมผิดสัญญาในการเรียกรองคาเสียหายและ/หรือคาใชจาย
อื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นน้ัน และหากผูใหอนุญาตเปนฝายมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา ผูใหอนุญาตไมมีหนาที่ในการคืนคาสิทธิแกกองทุนรวม แตหาก
กองทุนรวมเปนฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหอนุญาตจะคืนคาสิทธิแกกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาการอนุญาตที่เหลืออยู 

5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 3 (ข)  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเลิก
สัญญาไดดวยการแจงบอกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน และผูใหอนุญาตไมมีหนาที่ในการคืน
คาสิทธิแกกองทุนรวม 

เหตุสุดวิสัย 1. เวนแตจะไดระบุไวในสัญญาฉบับน้ีเปนประการอื่น คูสัญญาท้ังสองฝายไมตองรับ
ผิดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ีไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย เพื่อ
วัตถุประสงคของสัญญาฉบับน้ี “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
กอใหเกิดผลพิบัติซึ่งไมอาจปองกันได ถึงแมวาบุคคลที่ประสบหรือใกลจะประสบ
เหตุนั้นจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรดังเชนบุคคลทั่วไปจะทําไดในฐานะและ
ภาวะเชนนั้น และหมายความรวมถึง การบัญญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื่นใด
ของรัฐซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย น้ํา
ทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติที่เกิดโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได 
สงคราม ขอจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การนัดหยุดงาน การปดสถานท่ีทํางาน การ
กอการราย โรคระบาด หรือเหตุการณอื่นใดที่มีผลทํานองเดียวกันซ่ึงคูสัญญาท่ี
ไดรับผลกระทบไมอาจควบคุมได 

 ทั้งน้ี ในกรณีที่เก่ียวของกับการชําระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี้อันจะตองดําเนินการกับธนาคารพาณิชย เหตุสุดวิสัยตามวรรคขางตนยอม
หมายความรวมถึงการท่ีธนาคารพาณิชยในประเทศไทยหยุดทําการดวย 

2.    หากเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในขอ 1. เปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได หรือเปนเหตุใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมไดรับ
ประโยชนตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงท่ีจะทบทวนขอกําหนดของ
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สัญญาฉบับนี้โดยสุจริตเพ่ือใหคูสัญญาทั้งสองฝายสามารถดําเนินการใดๆเพื่อ
ประโยชนของคูสัญญา และ/หรือกลับคืนสูสถานะเดิม 

 

3. สถานะการดําเนินการ 

 คูสัญญาท่ีเก่ียวของอยูระหวางการเจรจารางสัญญาเพื่อทําการโอนสิทธิและหนาท่ีในสัญญาตางๆ ที่กองทุนรวม 
CRYSTAL เขาทํากับบุคคลอื่น และยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนี้ใหแก กองทรัสต โดยคูสัญญาดังกลาวจะเขาทํา
สัญญาโอนสิทธิและหนาที่ภายหลังที่กองทุนรวม CRYSTAL ไดดําเนินการแปลงสภาพแลวเสร็จ และกองทรัสต ได
กอต้ังขึ้นโดยสมบูรณแลว 
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เอกสารแนบ 5 

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท มูลคาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท รวมทั้งจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท และวิธีการคํานวณมูลคาหนวยทรัสตเพ่ือการแปลงสภาพ  

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562(1) 

1.1. ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท
(“กองทุนรวม CRYSTAL”) 

1.2. ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund 

1.3. ชื่อยอ : CRYSTAL 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

1.5. มูลคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม(2) : 4,021,000,000 บาท 

1.6. มูลคาทรัพยสินสุทธิ(3) : 4,081,876,137 บาท 

1.7. มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม(3) : 10.4663 บาท 

1.8. จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม : 390,000,000 หนวย 

หมายเหตุ: (1)   ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL ที่จะโอนใหแกกองทรัสตนั้น จะอางอิงจากขอมูล
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม CRYSTAL ที่ไดรับการยืนยันจากผูดูแลผลประโยชนคร้ัง
ลาสุดกอนการโอนใหแกกองทรัสต 

  (2) ขอมูลจากการประเมินคาทรัพยสิน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2561 

 (3) ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 
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เอกสารแนบ 6 
ผลกระทบตอกองทรัสตและผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บัวหลวง เค.อี.  
รีเทล จะมีผลกระทบดานภาระภาษีตอกองทรัสตและผู ถือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ภาระภาษีตอกองทรัสตซึ่งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสต จะทําใหกองทรัสตมีภาระทางภาษี ดังตอไปนี้ 

ภาระภาษี/ 
ประเภทภาษี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมเสีย เพราะไมใชหนวยภาษี

ตามประมวลรัษฎากร 
ไมเสีย เพราะไมใชหนวยภาษี

ตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลคาเพิ่ม เสียภาษี(1) เสียภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษี(1) เสียภาษี 
อากรแสตมป เสียภาษี(1) เสียภาษี 

หมายเหตุ: (1) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 608) วา
ดวยการกําหนดกิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) และวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 610) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และคําช้ีแจงของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีหนาที่
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป 

2. ภาระภาษีตอผูถือหนวยทรัสต 

2.1 ภาระภาษีจากเงินปนผล/ประโยชนตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
อัตราภาษีของสวนแบงของกําไร อัตราภาษีของประโยชนตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
:  หากผูรับไมใหผูจายหักภาษีเงินได ณ ที่จาย 
ตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได  

: หากผูรับยอมใหผูจายหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 10 ผู รับไมตองนํามารวม
คํานวณเสียภาษีเงินได  

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
:  ผูจายมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 และผูรับมีสิทธิเลือกจะไมนํามา
รวมคํานวณเสียภาษีเงินได 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ  มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
อัตราภาษีของสวนแบงของกําไร อัตราภาษีของประโยชนตอบแทน 

:  ผูจายไมมีหนาท่ีตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย 
แตผูรับตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได 

 

:  ผูจายมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 หรือตามอัตราท่ีระบุในอนุสัญญา
ภาษีซอน และผูรับมีสิทธิเลือกจะไมนํามารวม
คํานวณเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
:  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดทั้งจํานวน (หากถือ
หนวยลงทุน 3 เดือนกอนและหลังวันที่มีเงิน
ได) โดยผูจายไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ  
ที่จาย  

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย) 
:  ผูจายมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 และผูรับตองนําไปรวมคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ไทย (บริษัทจํากัด) 
:  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดจํานวนก่ึงหน่ึง (หาก
ถือหนวยลงทุน 3 เดือนกอนและหลังวันที่มีเงิน
ได) โดยผูจายไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ 
ที่จาย  

 ไทย (บริษัทจํากัด) 
:  ผูจายมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 และผูรับตองนําไปรวมคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในไทย 
:  ผูจายไมมีหนาที่หักภาษีนําสง 

 ตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในไทย 
:  ผูจายมีหนาที่หักภาษีนําสงในอัตรารอยละ 10 
หรือตามที่ระบุในอนุสัญญาภาษีซอน 

 
2.2 ภาระภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยลงทุน/หนวยทรัสต (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
อัตราภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยลงทุน อัตราภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยทรัสต 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
:  ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดหากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
:  ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได หากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
:  ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ไดหากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
:  ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได หากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นิติบุคคล นิติบุคคล 

 ไทย  
:  ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได 

 ไทย  
:  ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได 



ส่ิงที่สงมาดวย 6 

เอกสารแนบ 6 หนา 3 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
อัตราภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยลงทุน อัตราภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยทรัสต 

 ตางประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
:  ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได 

 ตางประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
:  ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได 

 ตางประเทศ  
(มิไดประกอบกิจการในไทย) 
:  ผูจายไมมีหนาที่หักภาษีนําสง  

 ตางประเทศ  
(มิไดประกอบกิจการในไทย) 
:  ผูจายมีหนาที่ตองหักภาษีนําสงในอัตรารอยละ 

15 หรือตามอัตราที่ระบุในอนุสัญญาภาษีซอน 

3. สิทธิประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

เน่ืองจากการดําเนินการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
จะเกิดขึ้นหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ัน กองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต จะไมไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี อันไดแก 

 การยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 635) 

 การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
สําหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 635) 

 การลดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเปนกองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง ฉบับที่ 57(พ.ศ.2559) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลท่ีดิน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย
เก่ียวกับอาคารชุดสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2559 

หมายเหตุ   กรณีการโอนกิจการของกองทุนรวม CRYSTAL ใหกับกองทรัสต จะถือเปนการโอนกิจการ
ภาษีมูลคาเพิ่มท้ังหมดและไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือไม อยางไร กองทุนรวม CRYSTAL อยูระหวาง
การหารือกรมสรรพากรถึงประเด็นดังกลาววาจัดเปนการโอนกิจการทั้งหมดที่สามารถไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม  โดยผูกอต้ังทรัสต ไดประเมินสถานการณแบบระมัดระวังในการจัดเตรียมวงเงินเพื่อ



ส่ิงที่สงมาดวย 6 

เอกสารแนบ 6 หนา 4 

รองรับการชําระภาษีดังกลาวแลว(ถามี)  รวมถึงมิไดนับรวมภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถขอ claim เปนภาษีซื้อ
เปนรายไดตามประมาณการของกองทรัสต  

  



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 1 

เอกสารแนบ 7 
สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกตางระหวางกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรทและทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล และลักษณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแลว  
 
ขอ มูลของท รัสต เพื่ อการลงทุน ใน สิทธิการเช าอ สังหาริมท รัพยบั วหลวง  เค .อี . รี เทล  (“กองทรัสต ”) เป น เพี ยงขอ มูล เบื้ องตน เพื่ อการเป รียบ เทียบสาระสําคัญ และ 
ความแตกตางของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”) และกองทรัสต เทานั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของกองทรัสต จะเปนไปตามที่กําหนดไว
ในแบบแสดงรายการขอมูลรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการแปลงสภาพและสัญญากอตั้งทรัสตของกองทรัสต  
 
ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 

1. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2. โครงสรางทางกฎหมาย กองทุนรวม กองทรัสต 
3. สถานะของกอง นิติบุคคล กองทรัพยสิน 
4. ขนาดขั้นต่ําของมูลคาทรัพยสินหลัก 

 
ไมนอยกวา 500 ลานบาท ไมนอยกวา 500 ลานบาท 

(อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 500 ลาน
บาท) 

5. จํานวนผูถือหนวย ตอนจัดตั้ง: ไมนอยกวา 250 ราย 
หลังจัดตั้ง: ไมนอยกวา 35 ราย 

ตอนจัดตั้ง: ไมนอยกวา 250 ราย 
หลังจัดตั้ง: ไมนอยกวา 35 ราย 

6. การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

หนวยลงทุนตองจดทะเบียน หนวยทรัสตตองจดทะเบียน 

7. ผูจัดตั้งกอง บริษัทจัดการ ผูกอ ตั้งทรัสต  ซึ่งจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสต  เมื่อกองทรัสต  
ไดกอตั้งขึ้นแลว 

8. ผูรับผิดชอบบริหารจัดการ บริษัทจัดการ ผูจัดการกองทรัสต โดยไดรับมอบหมายจากทรัสตี 
9. ผูมีชื่อเปนเจาของทรัพยสิน กองทุนรวม CRYSTAL ทรัสตีของกองทรัสต 



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 2 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
10. ผูมีชื่อเปนคูสัญญาในการลงทุนกับเจาของ

อสังหาริมทรัพย หรือ ผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวม CRYSTAL ทรัสตีของกองทรัสต 
ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตอาจเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการจัดการตามที่
ไดรับมอบหมายได 

11. ผูเก็บรักษาทรัพยสิน ผูดูแลผลประโยชน ทรัสตีของกองทรัสต 
12. นายทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด 
13. ประเภททรัพยสินที่ลงทุนได Positive List ตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ไมกําหนด แตตองไมเปนอสังหาริมทรัพยที่จะนําไปประกอบธุรกิจที่

ขัดศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
14. การลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ทําไมได ทําได 
15. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําได /กอสรางแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ  80 ของมูลคา

โครงการ 
ทํ าได /โดยมูลค าของเงินลงทุนที่ จะทํ าให ไดมาและพัฒ นา
อสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนําไปจัดหาประโยชนตองไมเกินรอย
ละ 10 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต (ภายหลังการเสนอ
ขายหนวยทรัสต) 

16. การลมละลายเนื่องจากการจัดการกองทุน ลมละลายไดเพราะเปนนิติบุคคล ลมละลายไมได 
17. เกณฑการเสนอขาย อยางนอยรอยละ 25 ตองเสนอขายใหกับผูลงทุนทั่วไป และ

จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทุกรายตามจํานวนหนวยจอง
ซื้อขั้นต่ํา โดยจะวนไปเรื่อย ๆ จนครบจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนาย (Small Lot First) 

ไมกําหนด โดยกระจายใหกับผูถือหนวยทรัสตรายยอย ตามเกณฑ
การรับหนวยทรัสตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดและแต
ละชนิด (Tranche)(ถามี)) 

18. ขอจํากัดการถือหนวยของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกัน 

หามเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด หามเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
และแตละชนิด (Tranche)(ถามี) 

19. แนวทางการกํากับดูแล คลายกองทุนรวม คลายบริษัทจดทะเบียน 
20. การจัดประชุมผูถือหนวยประจําป จัดทุกป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี จัดทุกป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี 
21. เกณฑการไดมาจําหนายไป ซึ่งสินทรัพย  / ตั้งแต 100 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือเกินรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 3 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ของกองทุนรวมแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาตองไดรับมติจากผูถือ

หนวย  โดยนับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศที่
เกี่ยวของ  

ของกองทรัสตแลวแตมูลคาใดจะสูงกวาตองไดรับมติจากผูถือหนวย 
โดยนับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวของ  

22. การกระจายหนวยรายยอย (Free Float) ไมกําหนด มีผูถือหนวยทรัสตรายยอยถือหนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวารอยละ
15 ของจํานวนหนวยทรัสตทั้งหมดและแตละชนิด (Tranche)(ถามี) 

23. ภาษี - กองทุนรวมไม เสียภาษี เงิน ไดนิ ติบุ คคล  แตต องเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เปนตนไปตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 608 
ฉบับที่ 609 และฉบับที่ 610 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
และคําชี้แจงของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 

- ผูถือหนวยลงทุนมีภาระภาษีจากสวนแบงกําไรแตกตางกัน
ตามประเภทและคุณสมบั ติของผู ถือหนวย(โปรดอาน
รายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่สงมาดวย 2 ผลกระทบตอ
กองทรัสตและผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย) 

- กองทรัสตไมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแตตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 

- ผูถือหนวยทรัสตทุกประเภทเสียภาษีเงินไดจากประโยชนตอบ
แทน 

24. ประเภทโครงการ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อ
คืนหนวยทรัสต 

25. ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง ระบุเฉพาะเจาะจง 
26. ประเภทการลงทุน ล ง ทุ น โด ย ก า ร ถื อ ก รรม สิ ท ธิ์  แ ล ะ /ห รือ  สิ ท ธิ ก า ร เช า 

อสังหาริมทรัพย 
ลงทุนโดยการถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการ
เชาชวงอสังหาริมทรัพย 

27. อายุโครงการ ไม กําหนดอายุโครงการ อยางไรก็ดี  เนื่องจากกองทุนรวม ไมกําหนดอายุโครงการ อยางไรก็ดี เนื่องจากกองทรัสต จะลงทุนใน



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 4 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
CRYSTAL ไดลงทุนในสิทธิการเชาซึ่งมีกําหนดระยะเวลา จึงมี
โอกาสที่กองทุนรวม CRYSTAL จะมีอายุเทากับสิทธิการเชาที่คง
เหลืออยู ในกรณีที่ไมมีเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหสัญญาเชาถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ สิทธิ
การเชาที่มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวม CRYSTAL 
ในปจจุบันจะครบกําหนดในวันที่ 23 มิถุนายน 2586 

สิทธิการเชาซึ่งมีกําหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที่กองทรัสตจะมีอายุ
เทากับสิทธิการเชาที่คงเหลืออยู ในกรณีที่ไมมีเหตุการณใด ๆ ที่ทํา
ใหสัญญาเชาถูกยกเลิกหรือเพิกถอนกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
เชา ทั้งนี้ สิทธิการเชาที่มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดที่กองทรัสต จะรับ
โอนจากกองทุนรวม  CRYSTAL ในปจจุบัน  (รวมถึงการขยาย
ระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติม) จะครบกําหนดเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาทรัพยสินชิ้นที่ครบกําหนดชาที่สุด (ในกรณีที่
กองทรัสตไม มีการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพยใด
เพิ่มเติม) 

28. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลทั้งในและตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวม CRYSTAL จะนําเงิน
ที่ไดจากการระดมทุนไปซื้อ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย 
โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว โดยการใหเชา ให เชาชวง โอน  และ/หรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยตาง ๆ ที่กองทุนรวม CRYSTAL ไดลงทุนหรือมี
ไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดําเนินการ
กอสรางและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอนใบอนุญาต
กอสราง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรือ
ดําเนินการอื่นใดที่ เกี่ยวของและจําเปนเพื่ อประโยชนของ
อสังหาริมทรัพย และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแก
กองทุนรวม CRYSTAL และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

กองทรัสตมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยการซื้อ 
และ/หรือ เชา และ/หรือ เชาชวง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเชา และ/
หรือ สิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก โดยจะนําทรัพยสินหลักไปจัดหา
ประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนา
ศักยภาพ  พัฒนา  และ /หรือ  จําหนายทรัพย สินตาง ๆ  เพื่ อมุ ง
กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว  อีกทั้ งกองทรัสต มี
จุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยาง
ตอเนื่องของฐานรายไดของกองทรัสต รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิน
อื่น และ/หรือ หลักทรัพยอื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด 
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
CRYSTAL รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพย
อื่น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

 
นอกจากนี้  กองทรัสต  ยังได กําหนดวัตถุประสงคที่ สําคัญ ไว
ดังตอไปนี้ 
 เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

 เพื่อลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคต ภายหลังการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

29. นโยบายการลงทุน กองทุน รวม  CRYSTAL มุ ง เน นการลงทุ น ใน สิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยสินประเภท
ศูนยการคาไลฟสไตลประเภทคอมมิวนิตี้มอลล  และศูนยรวม
วั ส ดุ ต ก แต งแ ล ะก ารออกแบบ ค รบ วงจ รจ ร  และ /ห รือ 
อสังหาริมทรัพยประเภทคาปลีก และมุงเนนการจัดหาประโยชน
ในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ โดยกองทุนรวม CRYSTAL 
มุงหวังที่จะสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยอยางตอเนื่องใน
ระยะยาว อีกทั้งกองทุนรวม CRYSTAL มีจุดมุงหมายที่จะลงทุน
ในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายได
และเปนการกระจายความเสี่ยงผานการลงทุนในทรัพยสินหลาย
โครงการในทําเลที่แตกตางกัน 

กองทรัสตจะลงทุนในอสังหาริมท รัพยและสิทธิการเชาของ
อสังหาริมทรัพย  และทรัพยสินอื่น ที่เกี่ยวของของโครงการที่ มี
คุณภาพสูง โดยมุ งเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภท
ศูนย การค า  และพาณิ ชยกรรมอื่ นๆ  โดยมุ ง เน นการจัดหา
ผลประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา 
พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิด
รายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต  เพื่ อประโยชนของผู ถือ
หนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสตมีจุดมุงหมาย
ที่จะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐาน
รายไดของกองทรัสต และเปนการกระจายความเสี่ยงผานการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยหลายแหงในทําเลที่แตกตางกัน รวมถึงการลงทุน
ในทรัพยสินอื่น และ/หรือ หลักทรัพยอื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่น
โดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่
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เกี่ยวของกําหนด 

30. การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน กองทุนรวม CRYSTAL มีนโยบายในการจัดหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาไลฟสไตลประเภทคอมมิวนิตี้
มอลล  และศูนยรวมวัสดุตกแตงและการออกแบบครบวงจรจร 
โดยการนําพื้นที่ของทรัพยสินออกใหเชาแกผูเชา รวมถึงการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ โดยกองทุนรวม CRYSTAL 
ได แต ง ตั้ งบ ริษั ท  เค .อี .รี เทล  จํา กัด  ใหทํ าหน าที่ ผู บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย โดย บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด จะจัดการและ
บริหารงานที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ไดแก การนําทรัพยสิน
ไปจัดหาประโยชนในรูปของการใหเชาพื้นที่และการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ การจัดหาผูเชาพื้นที่ภายในโครงการ 
การติดตอ ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกผูเชาพื้นที่ 
การจัดเก็บคาเชาและคาบริการเพื่อนําสงกองทุนรวม CRYSTAL 
ตลอดจนการบํารุงรักษาและซอมแซมอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม  CRYSTAL ใหอยู ในสภาพที่ดีและพรอมจัดหา
ประโยชน 
 
จากรูปแบบการจัดหาประโยชนดังที่กลาวไปแลว รายไดหลักที่
กองทุนรวม CRYSTAL ไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทศูนยการคาไลฟสไตลประเภทคอมมิวนิตี้มอลล  และ
ศูนยรวมวัสดุตกแตงและการออกแบบครบวงจรจรจะเปนรายได
คาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ โดยกองทุนรวม CRYSTAL

กองทรัสตมีนโยบายจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยประเภท
ศูนยการคา และพาณิชยกรรมอื่นๆ โดยการนําพื้นที่ของทรัพยสิน
ออกใหเชาแกผูเชา รวมถึงการใหบริการที่เกี่ยวของกับการใหเชา
พื้นที่  โดยผูจัดการกองทรัสตรวมจะทําหนาที่บ ริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพยและจะจัดการและบริหารงานที่ เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพยให เปนไปตามนโยบายและกลยุทธการจัดหา
ประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสต ที่กําหนดขึ้นโดยผูจัดการ
กองทรัสตรวม ไดแก การนําทรัพยสินไปจัดหาประโยชนในรูปของ
การใหเชาพื้นที่และการใหบริการที่เกี่ยวของกับการใหเชาพื้นที่ การ
จัดหาผูเชาพื้นที่ภายในโครงการ การติดตอ ประสานงานและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเชาพื้นที่ การจัดเก็บคาเชาและคาบริการเพื่อ
นํ าส งกอ งท รัสต  ตลอดจนก ารบํ า รุ ง รักษ าและซ อม แซม
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมจัดหา
ประโยชนจากรูปแบบการจัดหาประโยชนดังที่กลาวไปแลว รายได
หลักที่กองทรัสตจะไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภท
ศูนยการคาและพาณิชยกรรมอื่น ๆ นั้น  จะเปนรายไดคาเชาที่
เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ โดยกองทรัสต จะคิดคาเชาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใหเชาพื้นที่ ตามขนาด ที่ ตั้งของพื้นที่เชา รูปแบบการเชา 
ระยะเวลาที่เชา และประเภทธุรกิจของผูเชา นอกจากนี้ กองทรัสต
อาจยังมีรายไดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายไดคาเชา 
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จะคิดคาเชาที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ ตามขนาด ที่ตั้งของ
พื้นที่เชา รูปแบบการเชา ระยะเวลาที่เชา และประเภทธุรกิจของผู
เชา นอกจากนี้  กองทุนรวม  CRYSTAL จะยังมีรายไดอื่น   ๆ 
เกี่ยวเนื่องกับรายไดคาเชา เชน คาเชาเหมางานระบบ คาเชา
พื้นที่สวนกลาง เปนตน  

31. นโยบายการกูยืมเงิน กองทุนรวม CRYSTAL อาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการให
หลักประกันไวดวยหรือไมก็ตามและตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม CRYSTAL 
หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม CRYSTAL มีสิทธิ
การเชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหา
ผลประโยชน 

(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลว
ซึ่งเปนของกองทุนรวม CRYSTAL หรือที่กองทุนรวม 
CRYSTAL มีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหา
ประโยชนของกองทุนรวม CRYSTAL 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ  ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม CRYSTAL มีสิทธิการเชา
ตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน
ที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวม CRYSTAL มีสิทธิการเชาตาม 

กองทรัสตอาจกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันได ซึ่งตองเปนการกูยืมเงิน
หรือกอภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสต และทรัพยสิน
ของกองทรัสต ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย 
(2) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 
(3) ล ง ทุ น ใน ท รัพ ย สิ น อื่ น ใด  ต าม ที่ สํ า นั ก งาน  ก .ล .ต . 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
จะประกาศกําหนดใหเปนทรัพยสินหลัก 

(4) บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 
(5) ปรับปรุงหรือซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต หรือ

อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต มีสิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครอง 
ใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 
รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(6) ปรับปรุง ซอมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรัพยหรือ
อุปกรณที่ เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต หรือ
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
(1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่
เหลืออยูตามสัญญาเชาและ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ตอมาภายหลังจํานวน
เงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้น
มิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนจะ
คงอัตราสวนการกู ยืมเงินไวตอไปก็ได  แตจะกู ยืมเงิน
เพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจน
นอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
CRYSTAL 

อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต มีสิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครอง 
ใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

(7) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปน
ของกองทรัสต  หรือที่กองทรัสต  มี สิทธิการเชาหรือสิทธิ
ครอบครอง เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของ
กองทรัสต 

(8) เปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต 
(9) ชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 
(10) ปรับโครงสรางเงินกูยืมเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระ

ผูกพันฉบับเดิม (Refinance) 
(11) ปรับโครงสรางเงินทุนของกองทรัสต 
(12) ปองกันความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือ 

ปองกันความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยอัน เนื่องมาจากการ
กูยืมเงินหรือออกตราสารหนี้ 

(13) เหตุจําเปนอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรสําหรับการ
บริหารจัดการกองทรัสต 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะกูยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
กองทรัสต และผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต 
ลงทุนในสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย การกูยืมเงิน
เพื่อวัตถุประสงคตามที่ กําหนดในขอ  (5)(6) หรือ (7) ผูจัดการ
กองทรัสตตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชา
ดวย 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
ในกรณี ที่ กองทรัสต  มีการกู ยืม เงิน  ให มูลคาการกู ยืมไม เกิน
อัตราสวนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เวนแตการเกินอัตราสวน
ดังกลาวไมไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 
(1) รอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 
(2) รอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ในกรณีที่

กองทรัสต มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุน
ได  (Investment Grade) ซึ่งเปนอันดับความนาเชื่อถือครั้ง
ลาสุดที่ไดรับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมเกิน 1 
ปกอนวันกูยืมเงิน 

ทั้งนี้ การกูยืมเงินของกองทรัสต ใหหมายความรวมถึงการออกตรา
สารหรือเขาทําสัญญาไมวาในรูปแบบใดที่มีความมุงหมายหรือ
เนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 

32. นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
CRYSTAL แล ะป ระ โย ชน ต อ บ แท น ข อ ง
กองทรัสต 

กองทุนรวม CRYSTAL มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจายเงินปนผลพิเศษเกินกวาการจายเงินปนผล
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่บริษัทจัดการมีความเห็น
วามีความจําเปนและสมควร 

 
(1) ในกรณี ที่ กองทุนรวม  CRYSTAL มี กํ าไรสุทธิ ใน รอบ

ระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแก ผู ถือ
หนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว
ของรอบปบัญชี โดยจะจายไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง และจะจาย
ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจายประโยชนตอบแทนนั้น แลวแตกรณี 

 กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงกําไรที่
ปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้ 
(ก) การหักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการ
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุง
แลวของรอบปบัญชี  
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว หมายถึงกําไรสุทธิที่หักกําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินคาหรือการ
สอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งการปรับปรุงดวยรายการอื่นตาม
แนวทางที่ สํานักงาน  ก .ล .ต . กําหนดเพื่ อให มีความ
สอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม CRYSTAL 

(2) ในกรณี ที่ กองทุนรวม  CRYSTAL มี กําไรสะสมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุน
สะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการ
จายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงให ผู ถือหนวยลงทุนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร  
อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสม

ประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของ
กองทรัสต  รวมทั้งการปรับปรุงดวยรายการอื่นตาม
แนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานะเงินสดของกองทรัสต 

(ข) การหักดวยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้เงินกูยืม
หรือภาระผูกพันจากการกูยืมเงินของกองทรัสต ตาม
วงเงินที่ไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือ
ชี้ชวนหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป แลวแตกรณี 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต  มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ใด ผูจัดการกองทรัสตอาจจายประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวย
ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

(3) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถจายประโยชนตอบแทน
ไดในระยะเวลาดังกลาวผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผู ถือ
หนวยทรัสตทราบผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย
และจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร 

(4) ในกรณีที่กองทรัสต  ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  ผูจัดการ
กองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 

(5) ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชนตอบ
แทนที่จะประกาศจายตอหนวยทรัสตระหวางปบัญชีหรือรอบป
บัญชีใดมี มูลคา ต่ํากวาหรือเทากับ  0.10 บาท  ผูจัดการ
กองทรัสตสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทนในครั้งนั้น
และใหยกไปจายประโยชนตอบแทนพรอมกันในงวดถัดไปตาม
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ดังกลาวขางตน จะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลดังกลาวไม
ทําใหกองทุนรวม CRYSTAL เกิดผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอ
หนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและให
สะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมี
การจายในงวดถัดไป 
สําหรับหลักเกณฑ ในการจายเงินปนผล  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลวและไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

วิธีการจายประโยชนตอบแทนที่กําหนดไว 
(6) สําหรับหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทนผูจัดการ

กองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงาน
อื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอนผันเปนอยาง
อื่น ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

(7) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแก ผู ถือ
หนวยทรัสตตามสัดสวนการถือหนวยของผูถือหนวยทรัสตแต
ละราย  ทั้ งนี้  ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิในการจาย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกิน
กวาอัตราหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศที่ 
ทจ. 49/2555 เฉพาะในสวนที่เกินหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังกลาว และใหประโยชนตอบแทนในสวนที่ไมอาจจายใหแกผู
ถือหนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตาม
สัดสวนการถือหนวยทรัสต 

33. คาธรรมเนียมและคาใชจาย 
33.1 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อ ผูถือหนวยลงทุนหรอืผูถือหนวยทรัสต 
(1) คาธรรมเนียมการออกและเสนอขายหนวยลงทุนหรือหนวยทรัสต 

การออกและ เสนอขายหน วยลงทุนห รือ
หนวยทรัสตครั้งแรก หรือในการออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม

ไมมี ไมมี 
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หรือกองทรัสตในคราวตอ ๆ ไป 
การขายหนวยลงทุนหรือหนวยทรัสตในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

ตามอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

(2) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือ
หนวยทรัสต 

ไมมี ไมมี 

(3) คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือ
หนวยทรัสต 

ไมมี ไมมี 

(4) คาธรรมเนียมการโอนเงิน เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขา
บัญชีนั้น ๆ 

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยตาง ๆ กําหนด 

(5) ค าธ รรม เนี ยมการโอนหน วยล งทุ น ห รือ
หนวยทรัสต 

ไมเกินอัตรารอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่โอน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง

เดียวกัน) 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(6) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนหรือหนวยทรัสต 

ไมเกิน 100 บาท ตอรายการ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน) 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(7) คาใชจายอื่น  ๆ ที่ ผู ถือหนวยลงทุนหรือผู ถือ
หน วยท รัสตขอใหบ ริษัท จัดการ  ผู จัดการ
กองทรัสต หรือนายทะเบียนดําเนินการใหเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนกําหนด ตามอัตราที่ผูใหบริการกําหนด 

(8) คาธรรมเนียมในการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
หรือหนวยทรัสตกับนายทะเบียน 

ตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกําหนด ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

33.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม CRYSTAL หรือกองทรัสต 
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(1) คาธรรมเนียมการจัดการรายปของบริษัท

จัดการ 
ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) 

 

(1.1) คาธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต  ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวมแตทั้งนี้จะไมนอย

กวา 25 ลานบาทตอป สําหรับรอบผลการดําเนินงาน 12 เดือนแรก 

โดยมีอัตราการเพิ่มรอยละ 3 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(1.2) คาธรรมเนียมพิเศษจากอัตราผลตอบแทนที่สูง
กวาอัตราอางอิง (Outperformance fee) 

ไมมี ไมเกินรอยละ 30 ของสวนตางระหวางกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตอ

หนวยที่ทําไดจริง (Actual Performance) เทียบกับกําไรสุทธิที่

ปรับปรุงแลวตอหนวยตามเปาหมาย (Benchmark) (ตามที่ระบุใน

สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต) 

(1.3) คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย 
ประกอบดวย  
- คาธรรมเนียมพื้นฐาน (Base Fee) 
- คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจใน

การบริหาร (Incentive Fee) 
- คานายหนา (Commission) ในการหาผู

เชาพื้นที่ศูนยการคา 

รายละเอียดตามขอ (6.8) ตามที่จายจริง โดยอางอิงจากสูตรการคํานวณที่ปรากฏในสัญญาที่

เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตอาจพิจารณาแตงตั้งผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยเพื่อบริหารทรัพยสินบางโครงการ ในกรณีดังกลาว

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเปนผูไดรับคาธรรมเนียมการบริหาร

อสังหาริมทรัพยในรายการนี้ ตามที่จายจริง โดยอางอิงจากสูตรการ

คํานวณที่ปรากฏในสัญญาที่เกี่ยวของ 

(1.4) คาธรรมเนียมการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง ไมมี ไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาทรัพยสินหลักที่มีการไดมาหรือ
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ทรัพยสินของกองทรัสตฯ (Acquisition fee) จําหนายไป 

สําหรับการลงทุนครั้งแรกจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
ไดมาซึ่งทรัพยสินของกองทรัสต 

(2) ค า ธ ร รม เนี ย ม ผู ดู แ ล ผ ลป ระ โย ชน ห รื อ 

คาธรรมเนียมทรัสตีและผูเก็บรักษาทรัพยสิน
รายป 

ไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง เชน 
คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวม เปนตน 

ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวม (TAV) แตทั้งนี้จะไม
นอยกวา 12 ลานบาทตอป โดยไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ

กองทรัสต หรือคาธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่กองทรัสต สามารถเขา
ลงทุนและไดพิจารณาเขาลงทุน เนื่องจากการรับหนาที่เปนผูจัดการ

กองทรัสต หรือผูออกตราสารดังกลาวโดยทรัสตี 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานอง

เดียวกัน) 
(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนรายป ไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) 

ตามที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(4) คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน
หรือหนวยทรัสต: สําหรับการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนหรือหนวยทรัสตค รั้งแรกและ
สําหรับการเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุน
ของกองทุนรวมหรือกองทรัสตในคราวตอ ๆ ไป 

คราวละไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาที่รับประกันการจัด
จําหนาย 

คราวละไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยทรัสตที่ออกและเสนอ
ขายการระดมทุนครั้งนั้น ๆ 

(5) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
สงเสริมการขายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหขอมูล
แกผูลงทุน 

ไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิณ วันสิ้นปบัญชี
กอนหนา ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนจะ

กําหนดใหไมเกิน 10,000,000 บาท  

ตามที่จายจริง 

(6) อื่น ๆ    
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(6.1) ค าธรรม เนี ยมการจัด ตั้ งกองทุ น รวมห รือ

กองทรัสต 
ตามที่จายจริง ตามอัตราที่ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

(6.2) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูสอบบัญชี ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามที่จายจริง 

(6.3) คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่น ๆ รวมทั้งที่ปรึกษา
อื่น  ๆ  เชน  ที่ป รึกษาทางการเงิน  ที่ป รึกษา
ทางการเงินอิสระ  ที่ป รึกษาทางภาษี  คาที่
ป รึ ก ษ าก ฎ ห ม าย  ค า ท น าย ค ว าม ห รือ
ผูชํานาญการเฉพาะทาง เปนตน 

ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามที่จายจริง 

(6.4) คาใชจายเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของกองทรัสต 

ไมมี ตามที่จายจริง 

(6.5) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบภายใน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.6) คานายหนาในการจัดหาผูเชารายใหม ในกรณี
ที่มีการวาจางบุคคลที่ 3 

ไมมี ตามที่จายจริง 

(6.7) คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน
รวมหรือกองทรัสต  

ไมมี ไมมี 

(6.8) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิ
ได รับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมหรือกองทรัสต
เปนรายเดือน  ตามสัญญาวาจางผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยสรุปไดดังนี้ 
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  - คาธรรมเนียมการดูแลอสังหาริมทรัพย รอยละ 0.03 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดย

คํานวณ ณ วันสุดทายของเดือน 
1) คาธรรมเนียมพื้นฐาน  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละโครงการ   
2) คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive 
Fee) 
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรขั้นตนจากอสังหาริมทรัพยหลังปรับปรุง  
สําหรับแตละโครงการ 

  - คาธรรมเนียมการประสานงานกับผูเชาราย
ยอย 

รอยละ 2 ของรายไดคาเชาจากผูเชารายยอยในพื้นที่ที่กองทุน
รวมเขาลงทุน ทั้งนี้ ไมรวมรายไดที่กองทุนรวมไดจากการใหเชา
เหมางานระบบและการใหเชาพื้นที่สวนกลาง 

ไมมี 

 - คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee)  

รอยละ 2 ของกําไรสุทธิของอสังหาริมทรัพยโดยกําไรสุทธิของ
อสังหาริมทรัพยเทากับสวนตางระหวาง “รายไดคาเชาและรายได
เกี่ยวกับการเชาของกองทุนรวม” และ “คาใชจายของกองทุนรวม
ในโครงการที่นํามาใชในการคํานวณ”โดยที่ “รายไดคาเชาและ
รายไดที่เกี่ยวกับการเชาของกองทุนรวม” หมายถึง  (1) รายไดคา
เชาจากผูเชารายยอยในพื้นที่ที่เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
(2) รายไดที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพยสินของกองทุนรวม และ (3) 
รายไดคาริบเงินประกันตามสัญญาเชาพื้นที่ของผูเชารายยอยใน
สวนที่เปนทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน  ทั้งนี้ ไมรวมรายไดที่
กองทุนรวมไดจากการใหเชาเหมางานระบบและการใหเชาพื้นที่
สวนกลางและ “คาใชจายของกองทุนรวมในโครงการที่นํามาใช
ในการคํานวณ ” หมายถึง (1) คาใชจายทางการตลาด  (2) 
คาใชจ ายบํ า รุงรักษาซอมแซมทรัพย สิน  และ  (3) คาเบี้ ย

ไมมี 



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 17 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
ประกันภัย ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาธรรมเนียมการบริหารที่จายใหแก
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายที่ผูเชาเหมางานระบบและผู
เชาพื้นที่สวนกลางตองรับผิดชอบตามสัญญาดังกลาว และ
คาใชจายในการจัดการกองทุนรวม 

 - คานายหนา (Commission)ในการหาผู เชา
พื้นที่ศูนยการคา 
1) ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา 
2) ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 
2 อัตราขึ้นอยูกับอายุสัญญาเชา 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุ ตั้งแต 1 ป
ขึ้นไปแตไมถึง 3 ป 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุตั้งแต 3 ป
ขึ้นไป 

คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 
 

- 
 
 

รอยละ 50 ของรายไดคาเชารายเดือนเดือนแรก 
 

รอยละ 100 ของรายไดคาเชารายเดือนเดือนแรก 

 
ไมเกิน 3 เดือนของรายไดคาเชาและ/หรือคาบริการ สําหรับการเขา
ทําสัญญาใหมหรือการตออายุสัญญาเดิมเพื่อการเชาหรือการ
ใหบริการพื้นที่ รวมถึงการนําทรัพยสินของกองทรัสตจัดหาประโยชน 
สําหรับกําหนดระยะเวลาตามสัญญา  3 ป  และแปรผันตาม
ระยะเวลาของสัญญา 

(6.9) คาธรรมเนียม  และ /หรือ  คาใชจายในการ
ประเมินคา และ/หรือ สอบทานการประเมินคา
ทรัพยสินและคาใชจายในการสํารวจและวิจัย
ตลาดอสังหาริมทรัพย 

ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามที่จายจริง 

(6.10) ภาษี  คาธรรมเนียม  คาอากรแสตมป  และ
คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมหรือกองทรัสต 

ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการ
ลงทุ น เพิ่ ม  และไม เกิ น รอยละ  0.75 ของมู ลค าการขาย
อสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม ตามรายละเอียดที่ระบุใน
สัญญา 

ตามที่จายจริง 

(6.11) คาใชจายในการประกันภัย ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
(6.12) ค าธรรม เนี ยม ในการขอจดทะเบียนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวม/คาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงขอ มูลการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสต คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
หนวยลงทุน/หนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มหรือลดขนาดกอง
ทรัพย สินจากการเพิ่ มทุน  หรือลดทุนของ
กองทุนรวม/กองทรัสต รวมถึงคาธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกลาว 

ตามอัตราที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ตามอัตราที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

(6.13) คาธรรมเนียมรายป และคาใชจายในการดํารง
สถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

(6.14) คาใชจายในการดูแล ซอมแซม  บํารุงรักษา 
และ/หรือ ปรับปรุงพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ/
หรือ ทรัพยสินที่เกี่ยวของที่กองทรัสตลงทุน 

ไมมี ตามที่จายจริง 

(6.15) คาใชจายในการบริหาร ควบคุมงานดานการ
ปรับปรุง ซอมแซมดูแล บํารุงรักษา จัดซื้อจัดหา 
และ/หรือกอสรางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พัฒนา
ทดแทน ทําใหเทียบเทา เพิ่มมูลคาและหรือ
ภูมิสถาปตยอสังหาริมทรัพยและ/หรือทรัพยสิน
ที่เกี่ยวของที่กองทุนรวมหรือกองทรัสตลงทุน 

ไมมี ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
(6.16) คาบริการรักษาความปลอดภัย ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
(6.17) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการ และ/หรือ 

บริหารอสังหาริมทรัพย เชน คาสาธารณูปโภค 
คาบริการรักษาความสะอาดและกําจัดขยะ 
คาบริการรักษาความปลอดภัย คาบริการกําจัด
แมลง  ค า ดู แลบํ า รุง รักษ าและซ อมแซม
สาธารณูปโภค คาจัดทําปายชื่อผูเชารายยอย 
ปายบอกทาง คาดูแลตกแตงดูแลพื้นที่สีเขียว 
คาอุปกรณการชาง คาวัสดุ/อุปกรณสิ้นเปลือง 
คาธรรมเนียมธนาคาร คานายหนา/ตัวแทนขาย 
คานายหนาในการจัดหาผูเชา คาระบบที่จอด
รถ เปนตน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.18) คาสาธารณูปโภค ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
(6.19) คาใชจายเกี่ยวกับภาษี  คาธรรมเนียมอื่นที่

เกี่ยวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและ
คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ 

เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 

เปนตน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.20) ค าใช จ ายในทางการตลาด  การโฆษณ า 
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่เกี่ยวของ
กับทรัพยสินของกองทรัสต เชน คาวางแผน คา
ออกแบบ คาจัดทํา และคาเผยแพรสื่อโฆษณา 

 ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
การจัดกิจกรรมและงานอีเวนท  การตกแตง
เนื่องในงานเทศกาลตามความเหมาะสม การ
จัดทําและดูแลรักษาเว็บไซตของกองทรัสต 
ทรัพยสิน การจัดทําและดูแลรักษา สื่อสังคม
ออนไลนตางๆ การจัดหรือสนับสนุนงานการ
กุศลตางๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การ
จัดกิจกรรมตามวันประเพณี การจัดงานแถลง
ขาว รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ
ผูใหบริการภายนอก 

(6.21)  คาใชจายในการจัดทําใบจองซื้อหนวยลงทุน/
หนวยทรัสต ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับกองทุนรวม/กองทรัสต รวมทั้งคาจัดทํา คา
พิมพ คาแปลหนังสือชี้ชวน คําขอจัดตั้ง เพิ่มทุน
กองทุ น รวม /กองท รัสต  เอกสารต าง  ๆ  ที่
เกี่ ยวข อ งกับกองทุ น รวม /กองท รัสต และ
คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสาร
ดังกลาว 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.22)  คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และการออกใบ
หนวยลงทุน/หนวยทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.23)  คาเอกสารทะเบียนหนวยลงทุน/หนวยทรัสต คา
เอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม /กองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับการ
จัดทําทะเบียนผู ถือหนวยของกองทุนรวม /
กองทรัสต 

(6.24)  คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดพิมพหนังสือ
บอกกลาว โฆษณาหรือประกาศตาง ๆ ตามที่
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.25)  คาใชจายในการจัดทํา  คาแปล  และจัดสง
รายงานและจดหมายตาง  ๆ  เชน  รายงาน
ประจําป รายงานผูถือหนวยลงทุน/หนวยทรัสต 
เปนตน สําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
หรือผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.26) คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความ
เปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อ เชา 
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย โอนหรือรับโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย คาธรรมเนียม 
และ /หรือ  คาใชจ ายในการประเมินระบบ
วิศวกรรม คาตรวจสอบอาคาร คาใชจายจัดทํา
รายงาน  หรือบทวิจัย  ซึ่งรวมถึงการสํารวจ
ภาพรวมตลาด และ/หรือ ภาวะอุตสาหกรรม 
และ/หรือ คาตรวจสอบทรัพยสิน คาใชจายใน
การเดินทาง และคาใชจายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน   

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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(6.27)  คาเชา และ/หรือ เชาชวง ที่ดิน สิ่งปลูกสราง 

และ/หรือ อสังหาริมทรัพยอื่นใด 
 ตามที่จายจริง 

(6.28)  คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา 
ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย หลักทรัพย
ของกองทุนรวม/กองทรัสต เชน โอนหรือรับโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และหลักทรัพย
ของกองทุนรวม/กองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.29)  ค าใช จ ายในการก อสรางเพิ่ ม เติม เพื่ อ ให
โครงการแลวเสร็จ (ในกรณีเปนอสังหาริมทรัพย
ที่อยูระหวางการกอสราง) 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.30)  คาใชจายที่ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม/กองทรัสต เชน 
ค าใช จ ายที่ เ กี่ ยว กับพ นักงาน  ค าใช จ าย
สํานักงาน คาอุปกรณสํานักงาน คาจัดเตรียม
ระบบในการจัดการอ สังหาริมท รัพย  ค า
ดําเนินการ คาบํารุงรักษา คาซอมแซม  คา
ป รับ ป รุง  ค าต อ เติ ม  ค าส าธา รณู ป โภ ค 
คาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธ 
และคาใชจายอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.31)  ค า ใช จ าย ในการดํ า เนิ น ค ดี  (ถ า มี ) อา ทิ 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามการ
บอกกลาว หรือดําเนินคดีใด ๆ เพื่อบังคับชําระ

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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หนี้ ห รือ คื น ท รัพ ย สิ น ให แ ก ก อ งทุ น รวม /
กองทรัสต คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาเสียหายหรือคาใชจาย 

(6.32)  คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กอขึ้นโดย
ชอบโดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน
หรือผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตี ตามหนาที่
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมหรือผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต เมื่อ
ไดรับคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.33)  คาใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม/กองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.34) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการรับชําระเงิน
คาซื้อหนวยลงทุน/หนวยทรัสต คาใชจายในการ
ชําระเงินในกรณี ที่ มี การลดทุน  และ /หรือ
จ าย เงินป นผล /ประโยชน ตอบแทน  เช น 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป  คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.35)  คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการจายปนผล 
เพิ่มทุนและ/หรือลดทุน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.36)  คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน
รวม/กองทรัสต เชน คาธรรมเนียมจดทะเบียน
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ภาษีธุรกิจ

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
เฉพาะ ภาษีโรงเรือน คาอากรแสตมป หรือภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน คาใชจายในการจัด
ประชุมผู ถือหนวยลงทุน /ผู ถือหนวยทรัสต 
คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน
แ ล ะ เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม (สํ า ห รั บ ก อ งทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย) คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณี
ยากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผู ถือหนวย
ลงทุน/ผูถือหนวยทรัสต คาธรรมเนียมในการทํา
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน/หนวยทรัสต 
คาโฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ (ถามี) 
รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบั ติตามกฎหมายหรือตามที่ สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด เปนตน 

(6.37)  ค า ต อ บ แ ท น ผู ชํ า ร ะ บั ญ ชี  แ ล ะ ผู ดู แ ล
ผลประโยชนหรือทรัสตีในระหวางการชําระ
บัญชีของกองทุนรวม/กองทรัสต จนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวม/กองทรัสต หรือการ
เป ลี่ยนแปลงบ ริษั ทจัดการห รือ ผู จั ดการ
กองทรัสต ผูดูแลผลประโยชนหรือทรัสตี ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.38)  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมเกิน 20,000 บาท ตอครั้ง ตอกรรมการ หรือในจํานวนอื่นใด
ตามมติของผูถือหนวยลงทุน โดยกรรมการที่เปนตัวแทนของ

ไมมี 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
บริษัทจัดการไมมีคาเบี้ยประชุม  

(6.39)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกูยืมหรือ
การออกตราสารที่ มี ลักษณะเดียวกัน  และ
ค า ธ ร รม เนี ย ม ใน ก า ร ดํ า เนิ น ก า รด า น
หลักประกันรวมถึงคาจดจํานองและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.40)  ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากการกู ยืมเงิน
ธนาคาร และ/หรือ การออกตราสารทางการเงิน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.41)  คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม คาตรวจสอบอาคาร คาใชจาย
ในการทํางานหรือบทวิจัย 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.42)  คาควบคุมงานซอมแซม ปรับปรุง กอสราง ตอ
เติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่
บริษัทจัดการหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นดําเนินการ) 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.43) คาใชจายในการประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือผู
ถือหนวยทรัสต และการจัดทํา จัดพิมพ คาแปล
และคาจัดสงหนังสือเชิญประชุม  เอกสาร
ประกอบการประชุม  รายงานการประชุม 
หนังสือบอกกลาว หนังสือตอบโต  เอกสาร 
ขาวสาร ประกาศ และขอมูลหรือเอกสารใดที่
เกี่ยวของที่ตองจัดทําขึ้นใหเปนไปตามประกาศ

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่เกี่ยวของผานชองทางตาง ๆ ถึงผู
ถือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและการลงประกาศหนังสือพิมพ 

(6.44) ค า ใช จ ายห รือค าธรรม เนี ยม ในการจ าย
ประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต การเพิ่ม
ทุน และ/หรือลดทุน คาใชจายในการรับชําระ
เงินคาซื้อหนวยทรัสต คาใชจายในการชําระเงิน
ในกรณีมีการลดทุน และ/หรือจายปนผล ปด
สมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต และคาใชจาย
อันเปนผลมาจากการติดตามสถานะเช็คคงคาง 
เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป 
คาบริการที่นายทะเบียนเรียกเก็บ คาไปรษณียา
กร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาแกไขขอมูลเช็ค 
คาใชจายในการออกเช็คฉบับใหม เปนตน 

 ตามที่จายจริง 

(6.45)  คาใชจายที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสต  และ/หรือแบบ
แสดงรายการขอมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามประกาศของคณ ะกรรมการ  ก .ล .ต . 
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย
อื่น ที่ เกี่ยวของ  รวมถึงค า ที่ป รึกษาในการ
ดําเนนิการดังกลาว 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
(6.46)  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงหนี้ หรือ

การดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อการรับชําระ
หนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวย
ลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต ผูจัดการกองทรัสต
หรือทรัสตีที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม CRYSTAL 
หรือกองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.47)  ค า ใช จ า ย ท า งกฎ ห ม ายที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินงานของกองทุนรวม  CRYSTAL หรือ
กองทรัสต และการบริหารจัดการกองทุนรวม 
CRYSTAL หรือกองทรัสตรวมถึงคาใชจายใน
การดําเนินคดีทางศาล เชน คาใชจายในการ
ดํา เนิ นค ดี  ค าใช จ ายในการยึดท รัพย สิน 
คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความ
เสียหายแกบุคคลภายนอก เปนตน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.48)  คาที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม CRYSTAL หรือกองทรัสต การ
ให คํ า แ น ะนํ า ก ฎ ห ม าย แก ก อ งทุ น รวม 
CRYSTAL หรือกองทรัสต ในกรณีตาง ๆ การ
จัดเตรียมเอกสารและรายงานการประชุมผูถือ
หนวยลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต ในกรณีตาง ๆ 
การจัดเตรียมเอกสารเผยแพรขาวของกองทุน

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
รวม  CRYSTAL ห รือกองท รัสต  ให แก ผู ถื อ
หนวยลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสตผานชองทาง
ต าง  ๆ  และระบบ เผยแพรข าวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  การจัดเตรียม
หนังสือบอกกลาวทวงถามและเอกสารทาง
กฎหมายตาง ๆ การจัดเตรียม แกไข เพิ่มเติม
เอกสารและสัญญาตาง  ๆ  รวมถึงสัญญา
กอ ตั้ งท รัสต และ สัญญ าแต ง ตั้ ง ผู จั ดการ
กองทรัสต เปนตน 

(6.49)  ค า ใช จ า ย ใน ก า ร ดํ า เนิ น ค ดี ข อ ง ผู ดู แ ล
ผลประโยชนหรือทรัสตีที่ฟองรองใหบริษัท
จัดการหรือผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตามหนาที่ 
หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัท จัดการหรือผูจัดการกองทรัสต  เพื่ อ
ป ระโยชน ของผู ถื อหน วยลงทุนห รือ ผู ถื อ
หนวยทรัสตทั้งปวงหรือเมื่อได รับคําสั่งจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(6.50) คาใชจายทางกฎหมายรวมถึงคาใชจายในการ
ดําเนินคดีทางศาลที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการบริหารทรัพยสินของกองทรัสต เชน 
คาใชจายในการรับคําปรึกษาทางกฎหมายใน
เรื่องตาง ๆ ของกองทรัสต คาใชจายในการ

 ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
ดําเนินคดี คาใชจายในการยึดทรัพยสิน คา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากผูจัดการ
กองทรัสตเพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม  ค าใช จ ายด านกฎหมายในการ
ดําเนินคดีทางศาล  คาธรรมเนียมศาล  คา
สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก
บุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลดจํานอง 
คาใชจายในดานนิติกรรม  คาใชจายในการ
แก ไข สัญญ า  และเอกสารที่ เ กี่ ยวของกับ
กองทรัสต เปนตน 

(6.51) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการเลิก
กองทรัสต หรือเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทรัสต 
ทรัสตี หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ตามที่จายจริง 

(6.52) คาธรรมเนียมผูจัดการท รัพย สินอื่นที่ มิ ใช
ทรัพยสินหลัก 

 ตามที่จายจริง 

(6.53) คาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของกองทรัสต ในสวนที่เกินจากคา
สิน ไหมทดแทนที่ กองท รัสต ได รับภายใต
กรมธรรมประกันภัย 

 ตามที่จายจริง 

(6.54) คาใชจายนักลงทุนสัมพันธ เชน คาใชจายใน
การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย  การ

 ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต 
พบปะนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ เปนตน 

(6.55) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการรับรองผูสนใจจะ
เชา ลูกคา ผูเชา วิทยากร ตัวแทน และ/หรือ 
บุคคลที่มาติดตออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต
ลงทุน 

 ตามที่จายจริง 

(6.56) คาใชจายในการขออนุมัติ  และ /หรือ  ดํารง
สถานะอาคาร อนุรักษสิ่งแวดลอม และ/หรือ 
พ ลังงาน  เช น  LEED Certificate และ  BCA 
Green Mark Certification เปนตน 

 ตามที่จายจริง 

(6.57) คาใบอนุญาตและคาธรรมเนียมในการตอ
ใบอนุญ าต  ใบ รับ รองต าง  ๆ  ค าใชจ าย ที่
เกี่ ย วข อ ง กับการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ที่
เกี่ยวของ เชน การซอมอพยพหนีไฟ และการ
อบรมดับเพลิงประจําป เปนตน 

 ตามที่จายจริง 

(6.58) คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทนในการจัดหา
อสังหาริมทรัพย (คาธรรมเนียมนายหนา) (ถา
มี) ซึ่งเปนบุคคลที่ไม เกี่ยวของกับผูจัดการ
กองทรัสตที่ทําหนาที่ทางการตลาด ในการซื้อ 
จัดหา จําหนาย หรือโอนสิทธิ 

 ตามที่จายจริง 

(6.59) คาธรรมเนียมและ /หรือค าใชจ ายอื่น  ๆ  ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทรัสต 

ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามที่จายจริง 
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เอกสารแนบ 8 
คาใชจายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทนุรวมและการชําระบัญชี 

การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) (“กองทุนรวม CRYSTAL”) เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
บัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต”) มีคาใชจายที่สําคัญที่สามารถสรุปไดดังนี้ 

คาใชจาย(3) ประมาณการ(1)(บาท) ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

คาใชจายทั่วไป   

1. คาที่ปรึกษาตาง ๆ ไดแก ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาดานภาษี 7,500,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

2. คาใชจายที่ปรึกษา ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเขาลงทุนครั้งแรกสําหรับทรัพยสินที่กองทรัสตรับ
โอนมาจากของกองทุนรวม CRYSTAL ไดแก คาที่ปรึกษาทางกฎหมายในการทําการตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence)  คาใชจายผูประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย และคาใชจายจากการ
ตรวจสอบดานวิศวกรรม (เฉพาะกรณีไดรับอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนในวาระที่ 13.2) 

2,000,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

3. คาจัดประชุมสื่อความกอนการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL (Pre-AGM) 80,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

4. คาเอกสารเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL (AGM) 800,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

5. คาจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL (จัดวันเดียวกันกับรอบ AGM) - กองทุนรวม CRYSTAL 

6. คาสงเอกสารใหผูถือหนวยหลังประชุม AGM และสงหลักฐานการแลกหนวยใหผูถือหนวย 150,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

7. คาชําระบัญชีกองทุนรวม CRYSTAL และงบชําระบัญชี 300,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

8. คาใชจายในการประกาศขาวผานหนังสือพิมพ 30,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

รวม 10,860,000  

คาธรรมเนียมและคาภาษีตาง ๆ   

1. คาภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CRYSTAL ไปยังกองทรัสต(2) 274,200,000 กองทรัสต 
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คาใชจาย(3) ประมาณการ(1)(บาท) ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

2. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CRYSTAL 
ไปยังกองทรัสต 

35,000,000 กองทุนรวม CRYSTAL 

3. คาอากรแสตมปสําหรับการโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CRYSTAL ไปยังกองทรัสต 3,500,000 กองทรัสต 

4. คาภาษีเงินไดของผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  CRYSTAL สําหรับเงินไดที่ เ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ไปเปนใบทรัสตของกองทรัสต 

ใหพิจารณาจาก
รายละเอียดในขอ 2.1 ของ
เอกสารแนบ 6 วาดวย
ภาระภาษีจากเงินปนผล/
ประโยชนตอบแทน (4) 

ผูถือหนวยของ 
กองทุนรวม CRYSTAL 

รวม (ไมรวมรายการขอ 4) 312,700,000  

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
1. คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตและคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

(filing)ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
100,000 

กองทรัสต 

2. คาธรรมเนียมการเขาจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 100,000(2) กองทรัสต 

รวม 200,000  
รวมคาใชจายที่สําคัญทั้งหมด(3) 323,760,000  

หมายเหตุ: (1)คาใชจายทั้งหมดเปนเพียงประมาณการยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คาใชจายทดรองจาย (out of pocket) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 (2)ประมาณการจากมูลคาทรัพยสินหลักของกองทุนรวม CRYSTAL ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561  
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  กรณีการโอนกิจการของกองทุนรวม CRYSTAL ใหกับกองทรัสต จะถือเปนการโอนกิจการภาษีมูลคาเพิ่มทั้งหมดและไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม อยางไร กองทุนรวม 
CRYSTAL อยูระหวางการหารือกรมสรรพากรถึงประเด็นดังกลาววาจัดเปนการโอนกิจการทั้งหมดที่สามารถไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม  โดยผูกอตั้งทรัสต ไดประเมิน
สถานการณแบบระมัดระวังในการจัดเตรียมวงเงินเพื่อรองรับการชําระภาษีดังกลาวแลว(ถามี) รวมถึงมิไดนับรวมภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถขอ claim เปนภาษีซื้อเปนรายได
ตามประมาณการของกองทรัสต  

  (3) ในกระบวนการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวม CRYSTAL รวมถึงการจัดเตรียมขอมูลประกอบการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ไดเกิด
คาใชจายประมาณ 8.86 – 10.86 ลานบาท ซึ่งกองทุนรวม CRYSTAL เปนผูรับผิดชอบ ในขณะที่คาใชจายตามคาธรรมเนียมและคาภาษีตาง ๆ และคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเกิดขึ้น เฉพาะเมื่อมีการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เปนกองทรัสตและมีการลงทุนใน
ทรัพยสินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

 
(4) กองทุนรวม CRYSTAL กําลังอยูในระหวางหารือกับกรมสรรพากรเพื่อใหไดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาระภาษีของผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยใหเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่วกับ (1) ความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพและอัตราสับเปล่ียน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท กับหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการ

ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหารมิทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล  รวมถึงผลกระทบที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท อาจไดรับจากการแปลงสภาพและขอดีและขอเสียของการดําเนินการ
ดังกลาว (2) การเปลี่ยนแปลงรูปการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของ CRYSTAL ภายหลังการแปลงสภาพ (3) 
รายการไดมาซึง่สินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ (4) รายการกูยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวของกับผูจัดการ

กองทรัสตและ/หรือทรัสตี 

 



ชัน้ 21/1 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์175 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 

รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

เก่ียวกับการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  การได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์  และการ

ทาํธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์

และทรัสตี 

 

 

เสนอต่อ 

ผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท 

 

จัดทาํโดย  

 

บริษัท เบเคอร์ ทลิล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จาํกัด 

3 เมษายน 2562
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คาํนิยาม 
  

“กองทนุรวม CRYSTAL” กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

“กองทรัสต์ BKER” ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี.รีเทล  

“กลุม่ เค.อี. แลนด์” ประกอบด้วย 

(1) บริษัท เค.อี. แลนด์ จํากดั 

(2) บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 

(3) บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 

(4) บุคคลในครอบครอบเอ่ียมสกุลรัตน์ ได้แก่ นายเกียรติ เอ่ียมสกุล

รัตน์  นายกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์  นางสาวมยุรี เอ่ียมสกุลรัตน์  

นางสาววิมลทิพย์ เอ่ียมสกลุรัตน์  และนางศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 

“โครงการ CDC” โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

“โครงการ TC” โครงการเดอะ คริสตลั 

“โครงการ TCR” โครงการเดอะ คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์ 

“โครงการ Amorini” โครงการอมอริน่ี รามอินทรา 

“โครงการ I’m Park” โครงการแอมพาร์ค จฬุา 

“โครงการ Plearnary” โครงการเพลนินาร่ี มอลล์ วชัรพล 

“โครงการ SPRM” โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (เวสต์) 

“โครงการ SPRS” โครงการสมัมากร เพลส รังสติ 

“โครงการ SPRP” โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ 

“โครงการ The Scene” โครงการเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ 

“ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1” ประกอบด้วย : 

ก. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าของทรัพย์สินท่ีโอนมาจาก

กองทนุรวมจํานวน 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการของบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก ่

(1) โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”) 

ข. ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมรวม 10 โครงการ ได้แก ่

ข.1. โครงการของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

จํานวน 3 โครงการ ได้แก ่

(1) โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”) 

(3) โครงการเดอะ คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์ (“โครงการ TCR”) 
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ข.2. โครงการของบคุคลอ่ืนจํานวน 7 โครงการ ได้แก ่

(1) โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (“โครงการ Amorini”) 

(2) โครงการแอมพาร์ค จฬุา (“โครงการ I’m Park”) 

(3) โครงการเพลนินาร่ี มอลล์ วชัรพล (“โครงการ Plearnary”) 

(4) โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (เวสต์) (“โครงการ 

SPRM”) 

(5) โครงการสมัมากร เพลส รังสติ (“โครงการ SPRS”) 

(6) โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (“โครงการ SPRP”) 

(7) โครงการเดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ (“โครงการ The 

Scene”) 

“ตลท.” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS” บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั 

“ผู้จดัการกองทรัสต์” บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

รวม บวัหลวง จํากดั 

“บลจ.” บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

“ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการแปลง

สภาพและการทํารายการ” 

1)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2559 เร่ือง การ

แปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์ 

2)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การ

ออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

3)  ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 

26/2555 เร่ืองข้อกําหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับ

ประมวล)  

4)  ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย

สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 (บจ/ร 29-00)  

“ผู้จดัการกองทนุรวม” หรือ “ทรัสต”ี หรือ 

“SCBAM” 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

“รายการ” การได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ และการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

“รายการแปลงสภาพ” การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์เพ่ือการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

“สาํนกงาน ก.ล.ต.” สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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“AMR” บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

“BBL” ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

“BJK” บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 

“DCF” วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

“BBLAM” บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

“ETC” บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

“FBS” บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

“GUL” บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

“KER” บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

“KERM” บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

“KSM” บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 

“KTAC” บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

“KTB” ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

“MLR” อตัราดอกเบีย้เงินกู้ขัน้ตํ่าสาํหรับลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี  

(Minimum Lending Rate) 

“NAV” มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) 

“NPV” มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของทรัพย์สนิ 

“Property Fund” กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

“PO” การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

“PNM” บริษัท เพลนินารี มอลล์ จํากดั 

“PRIN" บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 

“PSMK” บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  

“RO” การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิม (Right Offering) 

“REIT” ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

(Real Estate Investment Trust) 

“SBD” เอส.บี. ดีไซน์ สแควร์ จํากดั 

“SBH” เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จํากดั 

“SCB” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

“SMK” บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

“TAV” มลูคา่สนิทรัพย์รวม (Total Asset Value) 

“TCRRT” บริษัท เดอะ คริสตลั ราชพฤกษ์ รีเทล จํากดั 

“TSD” ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“WACC” ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั  

(Weighted Average Cost of Capital) 
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3 เมษายน 2562 

เร่ือง ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์และการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสต ี

เรียน ผู้ ถือหนว่ยกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

เอกสารแนบ:  

1) ข้อมลูทัว่ไปของเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

2) ข้อมลูโดยสรุปของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

3) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

4) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 

5) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 

6) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เดอะ คริสตลั ราชพฤกษ์ รีเทล จํากดั 

7) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

8) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

9) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เพลนินาร่ี มอลล์ จํากดั 

10) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

11) ข้อมลูโดยสรุปของบริษัท ฟา้บนับาลทรัพย์ จํากดั 

12) ประมาณการทางการเงินของโครงการ 

อ้างถงึ:  

1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการลงทนุกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน ("คณะกรรมการ

ลงทนุ") ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั เก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม

เป็นกองทรัสต์ และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของทรัสต์ ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 

2562 และฉบบัแก้ไข เผยแพร่ใน website ตลาดหลกัทรัพย์ฯ วนัท่ี 21 และ 22 มีนาคม 2562 

2) จดหมายแจ้งวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือพิจารณา

การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท(“กองทนุรวม CRYSTAL”) เป็นทรัสต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์ BKER”) ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

3) สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของทรัสต์ และการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

4) หนงัสือเสนอแผนการดําเนินการเก่ียวกบัการแปลงสภาพ การจดัตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ และการลงทนุ

เพ่ิมเติม จดัทําโดย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั

ลงวนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 

5) หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 
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6) งบการเงินตรวจสอบของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท สําหรับปี 2558 และ 2559 

และ 2560 และ 2561 

7) งบการเงินตรวจสอบของบริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั บริษัท เกียรติสหมิตร 

จํากดั บริษัท เดอะ คริสตลั ราชพฤกษ์ รีเทล จํากดั บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั บริษัท  

แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

บริษัท ฟา้บนับาลทรัพย์ จํากดั สาํหรับปี 2558 และ 2559 และ 2560 

8) หนงัสือรับรองบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อมลูและเอกสารอ่ืนๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ

บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด บริษัท เดอะ 

คริสตลั ราชพฤกษ์ รีเทล จํากดั บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ 

จํากดั บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั บริษัท ฟ้าบนับาล

ทรัพย์ จํากดั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทาง

กฎหมาย และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

9) ใบรับรองมูลค่าสิทธิการเช่าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 

2562 จัดทําโดยบริษัท บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ประเมิน ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 

2562 โดยประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 (วนัท่ีกองทรัสต์คาดวา่จะเข้าลงทนุ) 

10) ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่าของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 

2562 จดัทําโดย บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ประเมิน ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 

2562 

11) ภาษีกบัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จดัทํา

โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม 

CRYSTAL”) ได้รับหนงัสอืแสดงเจตจํานงจากบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  (“KERM”) และบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (“BBLAM”) (ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้ทรัสต์

เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์ BKER”) แล้วเสร็จ) เพ่ือพิจารณาการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และลงทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินประกอบไปด้วยอสงัหาริมทรัพย์ และ

สิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของโครงการทัง้หมดจํานวน 8 โครงการ และสว่นขยายของ

โครงการ 2 โครงการภายใต้กองทนุรวม CRYSTAL ในปัจจุบนั (“ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1”) และเมื่อพิจารณา

ถึงโอกาสในการขยายการลงทุนของกองทรัสต์เพ่ือเพ่ิมรายได้ของกองทรัสต์และให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม CRYSTAL โดยรวมในระยะยาวแล้ว ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL จึงเห็นควรให้

เสนอเร่ืองดงักลา่ว รวมถึงวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL และการลงทุนเพ่ิมเติมใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL พิจารณา 

SCBAM ในฐานะผู้ จัดการกองทุนรวม CRYSTAL ได้แต่งตัง้ให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจากกองทุนรวม CRYSTAL SCBAM BBLAM KERM และ บริษัทเจ้าของ

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL ในการแปลงสภาพ
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์

ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ  และการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของทรัสต์และการทําธุรกรรม

ระหวา่งทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี 

ในการจัดทํารายงานฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาโดยอาศยัข้อมูลและเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลและเอกสารท่ีได้รับจากทาง SCBAM 

BBLAM KERM BBL และ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ SCBAM 

BBLAM KERM และ บริษัทเจ้าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  ข้อมูลเอกสารทางการเงินของกองทุนรวม 

CRYSTAL รายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ ทัง้นี ้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั

การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ 

และการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีนัน้มาจากข้อมูลเอกสารและ 

การสมัภาษณ์จากกองทนุรวม CRYSTAL และท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถรับรองความ

ถกูต้องหรือความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมลูท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจาก SCBAM BBLAM KERM และ บริษัท

เจ้าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของ SCBAM BBLAM KERM และ บริษัท

เจ้าของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีสภาพเศรษฐกิจและข้อมลูท่ีเกิดขึน้ขณะ

จัดทํารายงานเท่านัน้ ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการทํารายงานเพ่ือให้ความเห็นฉบบันี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมลู

ตา่งๆ ด้วยความรอบคอบ สมเหตสุมผลตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีพงึกระทํา และได้ให้เหตผุลบนพืน้ฐาน

ของข้อมลูและการวิเคราะห์อยา่งเท่ียงธรรม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม CRYSTAL เป็นสาํคญั
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บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“KSM”) และบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั (“BJK”) ในฐานะผู้ ถือหนว่ยของกองทนุ

รวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CRYSTAL”)  บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด 

(“KERM”)  และบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (“BBLAM”) (ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และจะเข้าเป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จ) มีหนงัสือแสดงเจตจํานงถึงคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม 

CRYSTAL ลงวนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 โดยแจ้งวา่เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม จึงขอเสนอให้พิจารณาการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บวัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์ 

BKER” หรือ “กองทรัสต์”) เน่ืองจากหลกัเกณฑ์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม)  

ทําให้กองทุนรวม CRYSTAL ไม่สามารถดําเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมได้  

ตลอดจนข้อจํากดัด้านการระดมทนุโดยการกู้ยืมเงินหรือออกหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการลงทนุของ

กองทุนรวม CRYSTAL จึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ 

   

ในการแปลงสภาพดังกล่าวกองทรัสต์ BKER จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL  ซึ่ง

ประกอบด้วย สิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาท่ีกองทุนรวม CRYSTAL เป็นคู่สัญญาและมีผลอยู่ในปัจจุบัน  ตลอดจน

อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมท่ีลงทุนอยู่ในปัจจุบนัจํานวน 2 โครงการคือโครงการคริสตลั ดีไซน์  

เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) และโครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”)  โดยกองทรัสต์จะชําระค่าตอบแทนจากการรับ

โอนทรัพย์สิน  ภาระหนีส้ิน  สิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ให้แก่กองทุนรวมเป็นหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต์ BKER  ซึ่ง
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อตัราสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (Swap Ratio) ของกองทนุรวม CRYSTAL กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER ท่ีผู้ ถือหนว่ย

ของกองทนุรวมจะได้รับ คือ 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1 หน่วยทรัสต์  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการแปลง

สภาพจะทําให้กองทรัสต์ได้รับผลประโยชน์หลายด้าน เช่น สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้หลากหลายขึน้ สามารถ

เพ่ิมเพดานในการกู้ ยืม  มีโครงสร้างการอนุมตัิเทียบเท่าบริษัทมหาชนสําหรับการเข้าทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป  

รวมถึงการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(“สาํนกังาน กลต.”) และมคีวามเป็นสากลเทียบเทา่กบัตา่งประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการผู้จดัตัง้กองทรัสต์ และ SCBAM ในฐานะผู้จดัการกองทนุรวม  เห็นควรให้มี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL ภายหลงัจากการแปลงสภาพ

กองทุนรวมเป็นกองทรัสต์แล้ว  โดยการเปลี่ยนผู้ ให้บริการกับผู้ เช่ารายย่อยจากบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“KER” หรือ 

“ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CRYSTAL”) เป็นกองทรัสต์โดยตรง โดยเป็นการยกเลิกสญัญาเช่าเหมางาน

ระบบและสัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางทําให้กองทรัสต์ BKER เป็นผู้ มีสิทธิในการเป็นผู้ ให้บริการทั่วไป  ให้บริการ

สาธารณปูโภค  และให้บริการพืน้ท่ีสว่นกลางแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการโดยตรง  เพ่ือเป็นโครงสร้างการจดัหาประโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกันกับทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการจัดหา

ผลประโยชน์สาํหรับทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวม CRYSTAL เข้าลงทนุสาํหรับระยะเวลาการลงทนุท่ีเหลอื คูส่ญัญาทัง้ 2 ฝ่าย ไม่

มีภาระในการชําระเงินชดเชยใด ๆ ให้แก่กัน ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์แสดงตามแผนภาพ

ตอ่ไปนี ้

โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ภายหลังการเปล่ียนแปลง 

  

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ข้างต้น  จะส่งผลให้การจัดเก็บผลประโยชน์ของกองทรัสต์

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลา่วคือ ในปัจจุบนั KER ได้รับรายได้คา่บริการ รายได้ค่าสาธารณปูโภค และรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี

สว่นกลางจากผู้ เช่ารายยอ่ยในโครงการ CDC และ TC  พร้อมรับภาระต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ดงักลา่ว ซึ่งกองทนุรวม 

CRYSTAL ได้รับค่าตอบแทนจากการให้เช่าเหมางานระบบจาก KER ในลกัษณะท่ีเป็นค่าตอบแทนคงท่ีและค่าตอบแทน

ผนัแปร และได้รับคา่ตอบแทนจากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางในลกัษณะท่ีเป็นคา่ตอบแทนคงท่ี ทัง้นี ้ภายหลงัจากการแปลง

สภาพและเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดหาผลประโยชน์แล้วจะทําให้กองทรัสต์ได้รับรายได้ค่าบริการ รายได้ค่า

สาธารณปูโภค  และรายได้คา่เชา่พืน้ท่ีสว่นกลางจากผู้ เช่ารายยอ่ย  ตลอดจนรับภาระต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ดงักลา่ว

โดยตรง  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์จะสามารถเพ่ิม
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รายได้ให้แก่กองทรัสต์  และบริหารจดัการผู้ เช่ารายยอ่ยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วย

ในระยะยาว 

อีกทัง้ ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งมีมลูค่าลงทนุไม่เกิน 7,285 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดของคอมมิวนิตีม้อลล์ 

(Community Mall) รวมทัง้สิน้ 10 โครงการ  รวมถึงการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีโอนมา

จากกองทุนรวม CRYSTAL มายงักองทรัสต์รวมทัง้สิน้ 2 โครงการ  ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 สามารถสรุปได้

ดงันี ้  

ก. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าของทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทนุรวมจํานวน 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการ

ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก ่

(1) โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”) 

ข. ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมรวม 10 โครงการ ได้แก ่

ข.1. โครงการของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จํานวน 3 โครงการ ได้แก ่

(1) โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”) 

(3) โครงการเดอะ คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์ (“โครงการ TCR”) 

ข.2. โครงการของบคุคลอ่ืนจํานวน 7 โครงการ ได้แก ่

(1) โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (“โครงการ Amorini”) 

(2) โครงการแอมพาร์ค จฬุา (“โครงการ I’m Park”) 

(3) โครงการเพลนินาร่ี มอลล์ วชัรพล (“โครงการ Plearnary”) 

(4) โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (เวสต์) (“โครงการ SPRM”) 

(5) โครงการสมัมากร เพลส รังสติ (“โครงการ SPRS”) 

(6) โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (“โครงการ SPRP”) 

(7) โครงการเดอะ ซนี ทาวน์ อิน ทาวน์ (“โครงการ The Scene”) 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมจํานวนไม่เกิน 7,285 ล้านบาท

ดังกล่าวกองทรัสต์จะได้รับประโยชน์  เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีจะเข้าลงทุนมีคุณภาพโดยตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพและ

กระจายตัวในหลากหลายพืน้ท่ีทําให้กองทรัสต์สามารถมีอํานาจในการต่อรองกับผู้ เช่ารายย่อยสูงขึน้ นอกจากนี ้ 

ทุกโครงการมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่ารายย่อยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  ตลอดจน ผู้ เช่าพืน้ท่ีมีความหลากหลายทําให้

รายได้ของกองทรัสต์มีการกระจายตวัมากขึน้และลดการพึง่พิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึง่หรือผู้ เช่ารายใดรายหนึง่   
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ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้ทําการประเมินมลูคา่ของทรัพย์สนิทัง้หมด 3 วิธี คือ 

1. วิธีมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

2. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ  

3. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ และวิธีคิดลด

กระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นวิธีท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแส 

เงินสดในอนาคตของทรัพย์สิน  โดยสรุปการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นไปตาม

ตารางดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

เจ้าของทรัพย์สนิ โครงการ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิที่จะ 

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (Asset Level) 

มูลค่าที่กองทรัสต์

เข้าลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมโดยผู้

ประเมินทรัพย์สนิอิสระ 

มูลค่ายุติธรรมโดยที่

ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

สว่นท่ีขยายระยะเวลาสทิธิการเชา่ 

CDC 240.00 – 279.00 288.47 ไมเ่กิน 255.00 

TC 170.00 – 185.00 193.25 ไมเ่กิน 180.00 

รวม 410.00 – 464.00 481.72 ไม่เกิน 435.00 

ลงทนุทรัพย์สนิเพ่ิมเติม 

CDC 960.00 – 994.00 1,152.97 ไมเ่กิน 1,015.00 

TC 1,100.00 – 1,102.00 1,244.71 ไมเ่กิน 1,165.00 

TCR 1,620.00 – 1,646.00 1,929.91 ไมเ่กิน 1,710.00 

รวม 3,680.00 – 3,742.00 4,327.59 ไม่เกิน 3,890.00 

รวมทัง้สิน้ 4,090.00 – 4,206.00 4,809.31 ไม่เกิน 4,325.00 

บคุคลอ่ืน ลงทนุทรัพย์สนิเพ่ิมเติม 

Amorini 291.00 – 298.00 333.00 ไมเ่กิน 320.00 

I’m Park 286.00 – 295.00 316.41 ไมเ่กิน 310.00 

Plearnary 650.00 – 670.00 905.25 ไมเ่กิน 700.00 

SPRM 506.00 – 518.00 598.47 ไมเ่กิน 545.00 

SPRS 211.00 – 218.00 242.42 ไมเ่กิน 230.00 

SPRP 301.00 – 313.00 354.82 ไมเ่กิน 330.00 

 The Scene 490.00 – 497.00 610.98 ไมเ่กิน 525.00 

 รวม 2,735.00 – 2,809.00 3,361.35 ไม่เกิน 2,960.00 

รวมทัง้สิน้ 6,825.00 – 7,015.00 8,170.66 ไม่เกิน 7,285.00 
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จากการพิจารณาข้างต้น ช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

กองทรัสต์อยูร่ะหวา่ง 4,090.00 – 4,809.31 ล้านบาท ซึง่ราคาในการเข้าทํารายการท่ีไมเ่กิน 4,325.00 ล้านบาท อยูใ่นช่วง

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทํารายการได้มาซ่ึง

ทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็นราคาที่เหมาะสม และช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิ

ท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของบคุคลอ่ืนอยูร่ะหวา่ง 2,735.00 – 3,361.35 ล้านบาท ซึง่ราคาในการเข้าทํารายการท่ีไมเ่กิน 

2,960.00 ล้านบาท อยู่ในชว่งมลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่ว ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้า

ทาํรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่นเป็นราคาที่เหมาะสม 

ในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยจากการแปลงสภาพ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหา

ผลประโยชน์ และได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระ 

(Discounted Cashflow Approach) สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

   หน่วย : ร้อยละ 

แปลงสภาพ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
อัตราผลตอบแทน  

(IRR) 

X X X 8.68 

/ X X 8.55 

/ / X 9.05 

/ / / 9.54 

หมายเหต ุ: อตัราผลตอบแทนที่แสดงเป็นการคํานวณที่ระดบักองทนุรวมหรือกองทรัสต์ (Fund Level/REIT Level) 

จากการพิจารณาข้างต้น  หากกองทนุรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ีไม่เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะทําให้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยลดลงจาก

ร้อยละ 8.68 เป็นร้อยละ 8.55 ดงันัน้ การเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ี

มิได้มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จึงไมส่มเหตสุมผล 

อยา่งไรก็ตาม หากกองทนุรวม CRYSTAL แปลงสภาพและเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ โดยท่ีมิได้ลงทนุใน

ทรัพย์สินเพ่ิมเติมจะทําให้อัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 8.55 เป็นร้อยละ 9.05 ทัง้นี ้อัตรา

ผลตอบแทนดงักล่าวพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของทรัพย์สินท่ีอยู่ภายใต้กองทนุ CRYSTAL เท่านัน้ นอกจากนี ้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ท่ีระดบัสนิทรัพย์ 

(Asset Level) โดยมีมลูคา่ยตุธิรรมของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้จาก 4,006 ล้านบาทเป็น 4,033 ล้านบาท 

และหากกองทรัสต์ BKER ลงทนุในทรัพย์สนิเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะทําให้อตัราผลตอบแทนเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 9.54  

นอกจากนี ้การลงทนุในทรัพย์สนิเพ่ิมเติมจํานวนไมเ่กิน 7,285 ล้านบาทจะมีแหลง่เงินทนุจากการเพ่ิมทนุโดยการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์จํานวนรวมไม่เกิน 506.60 ล้านหน่วย และการกู้ ยืมเงินจากธนาคาร

พาณิชย์และ/หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใดในจํานวนรวมไม่เกิน 2,875 ล้านบาทหรือประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งเงินกู้ ดงักล่าวอาจจะมาจาก BBL หรือ SCB ดงันัน้ การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัของทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสต ี
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั ผู้จดัการ

กองทรัสต์หรือทรัสตีดงักลา่ว และมีความเห็นว่าการทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล หากเง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน 

รวมถึงอตัราดอกเบีย้ การชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน เป็นไปตามทาง

การค้าปกติและไมทํ่าให้กองทรัสต์ BKER เสยีประโยชน์  

เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหน่วย อ้างอิงจากสมมติฐานเง่ือนไขการกู้ยืมเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจาก BBL  

พบว่าอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนสงูขึน้จากเดิมร้อยละ 8.68 ต่อปีเป็นร้อยละ 9.54 ต่อปี อย่างไรก็ตาม หาก

กองทรัสต์ BKER ได้รับเง่ือนไขจากสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีเป็นผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ BKER มากกวา่ ผู้จดัการกองทรัสต์

จะพิจารณาเข้าทํารายการกบัสถาบนัทางการเงินนัน้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าควรอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL 

เป็นกองทรัสต์ BKER เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และการ

ทาํธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตี 

อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงในการทํารายการดงักลา่วขึน้อยู่กบัการตดัสินใจสว่นบคุคลของผู้ ถือ

หน่วย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขอแนะนําให้ผู้ ถือหน่วยศกึษาข้อมูลในเอกสารทัง้หมดท่ีแนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยเพ่ือใช้วิจารณญาณและดลุพินิจในการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงท่ีเหมาะสม 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเท่ียงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง

ผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีพงึกระทํา โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยเป็นสาํคญั 

ทัง้นี ้ในการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศยัข้อมลูและเอกสารท่ีเผยแพร่

ตอ่สาธารณชนทัว่ไป ข้อมลูจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อตุสาหกรรม ข้อมลูและเอกสารตา่งๆ ท่ีได้รับจากทางบริษัทฯ 

รวมถึงการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมส่ามารถรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์

ครบถ้วนของข้อมลูท่ีได้รับ นอกจากนี ้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นการแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของการดําเนินโครงการเทา่นัน้ ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตัง้อยู่บน

สมมติฐานท่ีสภาพเศรษฐกิจและข้อมูลท่ีเกิดขึน้ขณะจัดทํารายงาน ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้  
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ก. รายการความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับการแปลงสภาพกองทนุรวม

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

1. ลักษณะของรายการ 

1.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน (“คณะกรรมการลงทุน”) ได้รับ

หนงัสอืแสดงเจตจํานงจากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“KSM”) และบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั (“BJK”) ในฐานะผู้ ถือ

หน่วยของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท (“กองทนุรวม CRYSTAL”)  บริษัท เค.อี. รีท แมเนจ

เม้นท์ จํากดั (“KERM”) และบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (“BBLAM”) (ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ

จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จ) เพ่ือพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL 

เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บวัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์ BKER” หรือ “กองทรัสต์”) ตาม

พระราชบญัญตัิทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550  โดยกองทรัสต์ BKER จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุ

รวม CRYSTAL  ประกอบด้วยสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาท่ีกองทนุรวม CRYSTAL เป็นคู่สญัญาอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจน

อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนอยู่ในปัจจุบันจํานวน  

2 โครงการคือโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) และโครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”)  รวมไปถงึ

สญัญาทัง้หมดท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ได้เข้าทําเพ่ือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีลงทุนและยงัคงมีผลใช้บงัคับกับ

กองทุนรวม CRYSTAL  โดยกองทรัสต์ BKER ชําระค่าตอบแทนจากการรับโอนทรัพย์สิน  ภาระหนีส้ิน  สิทธิและหน้าท่ี

ต่างๆ ให้แก่กองทนุรวม CRYSTAL เป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER  ซึ่งอตัราสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Swap Ratio) 

ของกองทนุรวม CRYSTAL กบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER ท่ีผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวม CRYSTAL จะได้รับ คือ 1 

หนว่ยลงทนุ ตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้เมื่อคณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนของกองทรัสต์ในอนาคต  เพ่ือให้

สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่กองทรัสต์และเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL โดยรวมในระยะ

ยาวแล้ว  ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนจึงมีมติในวันท่ี 20 มีนาคม 2562 ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์โดยบริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทย

พาณิชย์ จํากดั (“SCBAM” หรือ “บริษัทจัดการ”) คาดว่าการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์จะแล้ว

เสร็จภายในปี 2562  และในการดําเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการแปลงสภาพดงักลา่ว  SCBAM จะดําเนินการให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (“ประกาศท่ี ทจ. 34/2559”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 

เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (“ประกาศท่ี ทจ. 49/2555”) รวมทัง้

ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

แผนการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ การเลกิกองทนุรวม และการชําระบญัชี สามารถสรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้
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(1) ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL มีมติอนมุตัิการแปลงสภาพ และเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) KERM1 และ BBLAM (“ผู้ก่อตัง้ทรัสต์” หรือ “ผู้จดัการกองทรัสต์”) จะยื่นคําขออนญุาตในการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ เพ่ือแลกกบัทรัพย์สิน หนีส้ิน และความรับผิดของกองทนุรวม CRYSTAL (“ทรัพย์สินและ

ภาระของกองทนุรวม CRYSTAL”) 

(3) KERM และ BBLAM จะแต่งตัง้ SCBAM ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทจัดการของกองทุนรวม CRYSTAL ให้

เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ (“ทรัสตี”)  และจะดําเนินการก่อตัง้กองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  ด้วยการก่อ

สิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี  และการเข้าทําสัญญาท่ีมีข้อผูกพันว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะ

ดําเนินการเพ่ือให้กองทรัสต์ได้มาซึง่ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม CRYSTAL โดยแลกเปลีย่นกบัการท่ี

กองทนุรวม CRYSTAL จะได้รับหนว่ยทรัสต์ท่ีออกใหมข่องกองทรัสต์   

(4) KERM และ BBLAM ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เมื่อได้รับอนมุตัิให้ออกและ

เสนอขายหน่วยทรัสต์จากสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

CRYSTAL ประกอบด้วย สิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาท่ีกองทนุรวม CRYSTAL เป็นคู่สญัญาอยู่ในปัจจุบนั  

รวมถึงอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ลงทนุอยู่ในปัจจุบนัจํานวน 2 โครงการ 

คือ โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) และโครงการเดอะ คริสตลั (“TC”)  รวมถึงสญัญาทัง้หมดท่ี

กองทนุรวม CRYSTAL ได้เข้าทําเพ่ือจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีลงทนุและยงัคงมีผลใช้บงัคบักบักองทนุ

รวม CRYSTAL ซึ่งจะถกูโอนไปกองทรัสต์  โดยจะมีการเข้าทําสญัญาโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาตา่งๆ 

ดงักลา่ว 

ทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม CRYSTAL จะเป็นไปตามข้อมลูมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุ

รวม CRYSTAL ท่ีได้รับการยืนยนัจากผู้ดแูลผลประโยชน์ครัง้ล่าสดุก่อนการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์  

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิและภาระท่ีจะโอนไปยงักองทรัสต์ไมร่วมถึง 

(ก) ทรัพย์สนิหรือเงินท่ีกนัไว้เพ่ือการชําระหนี ้ ท่ีเกิดจากการดําเนินการของกองทนุรวม CRYSTAL (“มลูคา่

ทรัพย์สนิสทุธิท่ีปรับปรุงแล้ว”) 

(ข) เงินปันผล และ/หรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม CRYSTAL ซึ่งยงัมิได้

ชําระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือบคุคลท่ีมีสทิธิได้รับเงินนัน้   

(ค) ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินของกองทนุรวมท่ี

จะโอนไปยงักองทรัสต์  การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม CRYSTAL และการชําระบญัชีของกองทนุ

รวม CRYSTAL 

(5) SCBAM  ดําเนินการเลกิกองทนุรวม CRYSTAL และชําระบญัชี  โดยในขัน้ตอนการชําระบญัชี ผู้ ชําระบญัชี

จะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีช่ือปรากฏใน

                                                   
1 เป็นบริษัทในกลุม่ เค.อี.แลนด์ โดยมีบริษัท เค.อี. แลนด์ จํากดั (“KEL”) ถือหุ้นร้อยละ 100 
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ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันกําหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์  ทัง้นี ้อัตรา

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Swap Ratio) ของกองทนุรวม CRYSTAL กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER ท่ี 

ผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม CRYSTAL จะได้รับ คือ 1 หนว่ยลงทนุ ตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์ ทัง้นี ้ในการดําเนินการ

เพ่ือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่ว จะไมม่ีการรับซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL จากผู้ ถือหนว่ย

ลงทุนท่ีเข้าประชุมในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CRYSTAL ประจําปี 2562 และคดัค้าน

การแปลงสภาพ 

แผนภาพแสดงการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างของกองทรัสต์ BKER ภายหลงัการแปลงสภาพ 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

21 

1.2. วันที่เกิดรายการ 

ภายหลงัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL มีมติอนุมตัิในการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมาประชุม  และได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เพ่ือการแปลงสภาพแล้ว  SCBAM  KERM  BBLAM 

และผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยมีขัน้ตอนการ

ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการท่ีคาดการณ์ไว้เบือ้งต้น ดงันี ้
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1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL  KERM และ BBLAM จะทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทรัสต์  และ

มี SCBAM ซึง่ปัจจบุนัเป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวม CRYSTAL เป็นทรัสตี 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

ผู้จดัการกองทนุรวม / ผู้จดัการกองทรัสต์ SCBAM BBLAM และ KERM 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ / ทรัสตี BBL SCBAM 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ KER KERM 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ กลุม่ KER ร้อยละ 30.28 

ผู้ ถือหนว่ยอ่ืน ร้อยละ 69.72 

กลุม่ KER ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 13.171 

ผู้ ถือหนว่ยอ่ืน ไมเ่กินร้อยละ 86.83 

หมายเหต:ุ กลุม่ KER ประกอบด้วย บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั และบริษัท เกียรตสิหมิตร จํากดั 

 1สมมติฐานว่ากองทรัสต์ BKER เพ่ิมทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหมจํ่านวน 506.6 ล้านหน่วย และกลุ่ม KER ไม่มี

การซือ้-ขายหน่วยลงทนุและ/หรือหน่วยทรัสต์ เพ่ิมเติม 

1.4. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ร่างสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER สามารถ

สรุปได้ดงันี ้

(1) สรุปร่างสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ก่อตัง้กองทรัสต์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั (“KERM”) และ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บวัหลวง จํากดั (“BBLAM”)  

ทรัสต ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั  

ช่ือกองทรัสต์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล 

วัตถุประสง ค์ทั่ว ไปของ

กองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือ

เช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั โดยจะนํา

ทรัพย์สนิหลกัไปจดัหาประโยชน์ในรูปของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ หรือรายได้อ่ืนใดใน

ทํานองเดียวกนั ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือ

จําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจดุมุง่หมายท่ี

จะลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์ 

รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดย

วิธีอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

วัตถุประสงค์สําคัญของ

กองทรัสต์ 

วตัถปุระสงค์ท่ีสาํคญัของกองทรัสต์ประกอบด้วย 

1. เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 

1.1. กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจากกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ เ พ่ือแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ และนําหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.2. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหลงัจากท่ี

กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้อยา่งสมบรูณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้า

เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งจะดําเนินการยื่นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือขอให้

พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหมเ่ป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 15 วนัทํา

การนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ท่ีออกใหม ่

2. เพ่ือลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 

โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ และ/หรือ การกู้ ยืมเงิน ซึ่งเงินท่ี

ได้รับจากดําเนินการดงักล่าวจะโอนเข้าบญัชีกองทรัสต์ซึ่งอยู่ในนามของทรัสตีเพ่ือ

เก็บรักษาไว้และนําไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 โดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบเุพ่ิมเติมในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 

3.1. ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินหลกัในอนาคตโดยการออก

และเสนอขายหนว่ยทรัสต์ท่ีออกใหม ่และ/หรือโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออก

และเสนอขายตราสารท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็น

การกู้ ยืมเงิน ซึ่งเงินท่ีได้รับจากการดําเนินการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของ

กองทรัสต์ซึ่งอยู่ในนามของทรัสตีเพ่ือเก็บรักษาไว้และจะนําไปลงทุนใน

ทรัพย์สินหลกัในอนาคต ทัง้นี ้ในกรณีของการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ท่ี

ออกใหม่นัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ดงักล่าวเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

3.2. ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ หรือการออกและเสนอขาย

ตราสารท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 
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ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารดงักลา่ว 

(ถ้ามี) ในแต่ละครัง้ อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการยื่นคําขอต่อตลาด

หลักทรัพย์เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนภายใน 45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ท่ีออกใหม ่

การจา่ยผลประโยชน์ตอบ

แทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 ของกําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 

ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมี

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแตก่รณี 

2. ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลา

ดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่่ายประโยชน์

ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อ

หน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีหรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 

ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้และให้ยกไป

จ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ี

กําหนดไว้ 

6. สาํหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้

เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ 

กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ

ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

7. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการ

ถือหนว่ยของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แต่ละราย ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนท่ีเกิน

หรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วและให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นท่ีไมอ่าจจ่าย
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ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอ่ืนตามสดัสว่นการถือ

หนว่ยทรัสต์ 

8. ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และ

อัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และ

แจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามช่ือและท่ี

อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

10. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ

ความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักลา่วไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์

ของกองทรัสต์ 

(2) สรุปร่างสัญญาก่อสิทธิในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ก่อตัง้กองทรัสต์ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

ทรัสต ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

การโอนทรัพย์สินและภาระ

ของกองทนุรวม 

ผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการเพ่ือให้กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม 

CRYSTAL ท่ีแปลงสภาพ โดยแลกเปลี่ยนกับการท่ีกองทรัสต์จะจําหน่ายหน่วยทรัสต์ท่ี

ออกใหม่ให้แก่กองทนุรวม CRYSTAL นัน้ ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเข้าทําสญัญาโอนทรัพย์สิน

และภาระของกองทนุรวม CRYSTAL โดยจะให้การโอนมีผลสมบรูณ์และใช้บงัคบัได้ตาม

กฎหมายในวนัท่ีการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์สาํเร็จบริบรูณ์ 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั สญัญานีอ้ยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 

ปัจจุบัน กองทุนรวม CRYSTAL ได้เข้าทําสัญญากับบุคคลอ่ืนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินและการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมซึ่งยงัคงมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั  ในการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ 

BKER จําเป็นท่ีจะต้องจัดทําร่างสญัญาเพ่ือดําเนินการโอนสิทธิและหน้าท่ีของกองทุนรวม CRYSTAL ให้แก่กองทรัสต์ 

BKER ขึน้เพ่ือให้สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วยงัคงมีผลบงัคบัใช้ได้ตอ่ไปภายหลงัจากการแปลงสภาพ  

ร่างสญัญาเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนคูส่ญัญาจากกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และสญัญาอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดงันี ้
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(1) ร่างสัญญาโอนทรัพย์สินและหน้าที่ของกองทุนรวม CRYSTAL 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้โอน กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท (“กองทนุรวม CRYSTAL”) 

ผู้ รับโอน ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์ 

BKER”) 

การโอนกรรมสทิธ์ิใน

ทรัพย์สนิ รวมทัง้สทิธิและ

หน้าท่ี 

ผู้ โอนตกลงโอน และผู้ รับโอนตกลงรับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีผู้ โอนมีอยู่ตามสญัญาท่ีได้เข้า

ทํากบัคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง และโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL จาก

ผู้โอนให้แก่ผู้ รับโอน 

ผลของการโอนกรรมสทิธ์ิ

ในทรัพย์สนิ รวมทัง้สทิธิ

และหน้าท่ี 

(1) ผู้ โอนและผู้ รับโอนตกลงให้การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิ รวมทัง้สิทธิและหน้าท่ีตาม

สญัญานีม้ีผลสมบรูณ์และใช้บงัคบัได้ตามกฎหมายในวนัท่ีการแปลงสภาพกองทนุ

รวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์สําเร็จบริบูรณ์ ทัง้นี ้ในวันท่ีสัญญานีม้ีผลบังคับ 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะลงนามและสง่หนงัสือบอกกลา่วผลของการโอนกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิและหน้าท่ีไปยงัคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องตามแบบท่ีคู่สญัญาจะได้

ตกลงร่วมกนั 

(2) เมื่อการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิและหน้าท่ีตามสญัญานีม้ีผลบังคับ

แล้ว สิทธิและหน้าท่ีท่ีผู้ โอนมีต่อคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับโอนจะเป็นผู้ทรงสิทธิและ

หน้าท่ีแตเ่พียงผู้ เดียว 

(3) ผู้ โอนตกลงสง่มอบเอกสารอนัแสดงถึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิและหน้าท่ี

ตามสญัญาท่ีผู้ โอนมีตอ่คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง ในวนัท่ีสญัญานีม้ีผลบงัคบั 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั สญัญานีอ้ยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 

สญัญาท่ีกองทุนรวมเข้าทําสญัญากับบุคคลอ่ืนสําหรับการลงทุนในทรัพย์สินและการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทนุรวมซึง่ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั  สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

โครงการ CDC 

(1) สัญญาเช่าที่ดินและพืน้ที่ในอาคาร 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้เชา่ บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั (“BJK”) 

ผู้ เช่า กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท ("กองทนุรวม CRYSTAL") 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า • ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 206174 และบางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 823 และ 

252023  ตัง้อยู่ท่ีแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือ้ท่ี 42 

ไร่ 1 งาน 56.00 ตารางวา รวมถึงสว่นควบของท่ีดินดงักลา่ว (“ที่ดินที่เช่า”)  
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

โฉนด

เลขที่ 

เลขที่ดนิ หน้า

สาํรวจ 

พืน้ที่ดนิส่วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

823 3902 119 40-2-43.00 

252023 3903 120 1-1-65.00 

206174 41 22155 0-1-48.00 

เนือ้ที่รวม 42-1-56.00 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโครงการซีดีซีอยู่ระหวา่งการรังวดัแบง่แยกโฉนด 

รายละเอียดของโฉนดที่ดินซึง่จะใช้ในการจดทะเบียนการเชา่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากที่ระบขุ้างต้น 

• พืน้ท่ีบางส่วนของอาคารในโครงการ CDC ตัง้อยู่ท่ีแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเป็นพืน้ท่ีทัง้หมด 46,727.71 ตารางเมตร และเป็นพืน้ท่ี

ให้เช่าสุทธิ 29,006.78 ตารางเมตร รวมถึงส่วนควบของบริเวณดังกล่าว  (“พืน้ที่

อาคารที่เช่า”) ทัง้นีแ้ต่ไม่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์อํานวยความสะดวก และงาน

ระบบตา่งๆ ท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบระหวา่งบริษัท 

เค.อี. รีเทล จํากดั บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั และกองทนุรวม (“ทรัพย์สินที่ใช้

ในการดาํเนินงาน”) โดยพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้

อาคาร พืน้ที่ใช้สอย  

(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ  

(ตารางเมตร) 

อาคาร B 7,152.30 4,644.40 

อาคาร C 6,050.78 4,321.74 

อาคาร D 6,963.53 3,473.28 

อาคาร E 3,291.13 1,458.56 

อาคาร F  3,322.24 2,345.29 

อาคาร G 1,990.00 1,887.00 

อาคาร J1 1,014.00 872.47 

อาคาร J2 1,696.22 1,179.61 

อาคาร K1 1,863.23 952.55 

อาคาร K2 1,698.00 1,008.13 

อาคาร K3 1,900.00 949.59 

อาคาร K4 1,752.00 937.71 

อาคาร K5 1,040.00 919.57 

อาคาร L1 1,100.65 487.69 

อาคาร L2 1,400.00 654.19 

อาคาร L3 1,726.00 947.55 

อาคาร L4 1,702.00 901.82 

Kiosk นอกอาคาร 1,065.63 1,065.63 

รวม 46,727.71 29,006.78 
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ระยะเวลาการเชา่ 30 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่า 

การโอนผู้ เชา่รายยอ่ย ผู้ให้เชา่ตกลงดําเนินการเก่ียวกบัการโอนผู้ เชา่รายยอ่ยในทรัพย์สนิท่ีเช่า ดงันี ้

• ดําเนินการเพ่ือให้ผู้ เช่ารายยอ่ยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญา

เช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมด ภายในระยะเวลา 24 เดือนหลงัจาก

การจดทะเบียนสทิธิการเช่า 

• โอนเงินประกนัการเช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วมาให้แก่กองทุนรวม ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือนหลงัจากการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าจะโอนเงิน

ประกันการเช่าดงักล่าวเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินประกันการเช่า

ภายใต้บริเวณทรัพย์สนิท่ีเช่าทัง้หมด ณ วนัท่ีคูส่ญัญาจดทะเบียนสทิธิการเช่า 

• ชําระเงินจํานวนใด ๆ ท่ีตนได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับช่วง

ระยะเวลาหลงัจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวม (โดยเงินจํานวน

ดงักลา่วไมร่วมคา่บริการสาธารณปูโภคและคา่บริการ)  

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงวา่ ในกรณีท่ีสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยมิได้ให้ความยินยอมในการ

โอนสิทธิหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทนุรวมถกูบอกเลิกหรือสิน้สดุลง การเข้าทํา

สญัญาเช่าพืน้ท่ีใหมส่ําหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าทําสญัญาโดยกองทนุ

รวม  

การโอนสทิธิการเช่าและ

การให้เชา่ชว่ง 

กองทนุรวมจะไมโ่อนสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีห้รือนําทรัพย์สินท่ีเช่าไมว่า่ทัง้หมด

หรือบางสว่นออกให้เช่าช่วงโดยไมไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าจากผู้ ให้เช่า เว้นแตก่ารให้

เช่าภายใต้สญัญาเช่าเหมางานระบบ การให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง และ

การโอนสิทธิการเช่าหรือการให้เช่าช่วงซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติตามลกัษณะ

ของทรัพย์สนิท่ีเช่า 

การตอ่ระยะเวลาการเชา่ ผู้ ให้เช่าตกลงให้คํามั่นแก่กองทุนรวมว่าหากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่า

ทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป ผู้ เช่าจะให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าแก่กองทนุรวมอีกเป็นระยะเวลา 30 ปี

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้การต่ออายุดงักล่าวจะเป็นไปตามเง่ือนไขและ

ราคาท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลา

การเช่า  

การประกนัภยั ผู้ให้เชา่จะจดัทําประกนัภยัทรัพย์สนิ  ประกนัภยัความเสีย่งภยับคุคลท่ีสาม  และ

ประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั  

การบริหารและบํารุงรักษา

ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

 

เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน คู่สญัญาจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร (เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทําความสะอาด ค่าไฟฟ้า ค่านํา้ประปา) 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (เช่น ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย) 

และค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในโครงการ CDC (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินท่ี

ใช้ในการดําเนินงาน) โดยคูส่ญัญาจะรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายดงักลา่วตามสดัสว่นพืน้ท่ีให้

เช่าสุทธิ (Net Lettable Area) ท่ีแต่ละฝ่ายลงทุนในโครงการ CDC (ซึ่งสัดส่วนของ
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คา่ใช้จ่ายท่ีกองทนุรวมต้องรับผิดชอบอยูท่ี่ร้อยละ 63.07 (รวมพืน้ท่ีอาคาร E ชัน้ 2 และ 3) 

ณ วนัท่ีกองทนุรวมได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินครัง้แรก) โดยคูส่ญัญาตกลงท่ีจะทบทวนและ

ปรับสดัสว่นดงักลา่วในกรณีท่ีโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ แต่ทัง้นี ้ไม่เกิน 

2 ครัง้ตอ่ปีบญัชี 

ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายดงักลา่วไม่รวมถึงเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังานและลกูจ้าง

ของผู้ ให้เช่าหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ ให้เช่าหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ ตามลําดบั และไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงพืน้ท่ีภายในห้องท่ีปล่อย

เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ย ซึง่คูส่ญัญาฝ่ายท่ีลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

เหตแุหง่การเลกิสญัญา ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ีระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้

หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ

ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุ

แหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตก่รณี

ท่ีผู้ ให้เช่าไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมในวันท่ีกองทุนรวม

กําหนดในสญัญาฉบบันี ้ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานีท้นัที 

2. ในกรณีผู้ ให้เช่าปฏิบัติผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระผูกพันหรือภาระ

หนีส้ินอ่ืนใดกบับคุคลใดๆ ก็ตามซึ่งอาจนําผู้ ให้เช่าไปสูส่ภาวะล้มละลายหรือฟืน้ฟู

กิจการ โดยผู้ ให้เช่าไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิน้ภายใน 120 วนั 

นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่ ผู้ ให้เช่า

สามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทนุรวมวา่การ

ผิดนดัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของผู้ ให้เช่าซึ่ง

จะนําผู้ให้เช่าไปสูส่ภาวะล้มละลาย และการผิดนดัดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การใช้

สทิธิของกองทนุรวมตามสญัญานี ้

3. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน

ขัน้ตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้ให้เช่า ซึง่

กองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ ให้เช่าในการชําระหนี ้หรือ

ปฏิบตัิตามสญัญานี ้

4. ในกรณีท่ีกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญา

นี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไข

และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึง

เหตแุห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่ 

กรณีท่ีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผล

เ น่ืองมาจากผู้ ใ ห้ เช่า  ผู้ เช่างานระบบ ผู้ เช่า พืน้ ท่ีส่วนกลาง หรือผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน
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สญัญาฉบับนี ้สญัญาเช่าเหมางานระบบสญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง หรือสญัญา

แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

5. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันีเ้ว้น

แตจ่ะมีการตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 

7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทนุ

รวมได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญานี ้ 

9. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาของ 

(ก)   บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดัหรือบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั ภายใต้สญัญาซือ้

ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ ระหว่าง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด 

บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวข้องกับการซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบของโครงการ CDC 

(ข)  บริษัท เค.อี.แลนด์ จํากดั ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ ระหวา่ง บริษัท เค.อี.

แลนด์ จํากดั กบักองทนุรวม หรือ 

(ค)  บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดัภายใต้สญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

ระหวา่ง บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั กบักองทนุรวม 

(2) สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั และบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 

ผู้ซือ้ กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบตา่งๆ ซึง่ใช้ในการดาํเนินโครงการ CDC เว้นแตม่ิเตอร์

นํา้ประปาและไฟฟ้าซึ่งบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดจะคงเป็นคู่สัญญากับผู้ ให้บริการ

สาธารณูปโภคเพ่ือท่ีบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัดจะประกอบกิจการท่ีเป็นการให้บริการ

สาธารณปูโภคแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยในโครงการ CDC  

เหตเุลกิสญัญา ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ีระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ ขายไม่โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวันท่ีสญัญามีผลใช้

บงัคบั  

2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้

หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้(เว้นแต่ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1. ข้างต้น) และ

ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 
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วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายใน

ระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ขายถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่ให้

ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้

ฟืน้ฟูกิจการของผู้ขาย ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของ

ผู้ขายในการชําระหนีห้รือปฏิบตัิตามสญัญานี ้

4. ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน

สัญญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทุนรวมไม่สามารถ

ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60  วนันบัจากวนัท่ี

ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ี

คู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่กรณีท่ีการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุ

ไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ขาย ผู้ เช่างานระบบ ผู้ เช่าพืน้ท่ี

สว่นกลาง หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้สญัญาเช่าเหมางานระบบ สญัญาเช่า

พืน้ท่ีสว่นกลาง หรือสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการ

กองทนุรวม 

5. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาฉบบันี ้

6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และ

กองทุนรวมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

แล้ว 

7. ในกรณีท่ีมีการเลกิสญัญาเช่าของเดอะคริสตลัอนัเน่ืองมาจาก 

(ก)   เหตผิุดสญัญาจากทางด้านผู้ให้เช่า หรือผู้ให้สญัญาภายใต้สญัญาตกลง

กระทําการ ระหวา่ง บริษัท เค.อี.แลนด์ จํากดั กบักองทนุรวม 

(ข)  เหตผิุดสญัญาจากทางด้านกองทนุรวม หรือ 

(ค)  ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หรือคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือใน

กรณีท่ีมีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และ

กองทนุรวมได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์

อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่นจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตาม

สญัญานี ้
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(3) สัญญาเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้เชา่พืน้ท่ีสว่นกลาง กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

ผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

พืน้ท่ีท่ีเช่า พืน้ท่ีส่วนกลางในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเช่า

ภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ระหว่างบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดัในฐานะ

ผู้ให้เช่า และกองทนุรวมในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์") รวม

เนือ้ท่ีประมาณ 55,753.53 ตารางเมตร (แบ่งเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางในอาคาร 17,720.93 

ตารางเมตร พืน้ท่ีส่วนกลางระหว่างอาคาร 24,211.50 และพืน้ท่ีถนนและทางสญัจร 

13,821.10 ตารางเมตร) 

ระยะเวลาการเชา่ 12 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าของโครงการ CDC 

การตอ่ระยะเวลาการเชา่ • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิขอต่อระยะเวลาการเช่าต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น

ระยะเวลาครัง้ละ 12 เดือนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ี

ประสงค์จะขอต่อระยะเวลาการเช่าจะต้องไม่มีการกระทําผิดสัญญาฉบับนีใ้น

สาระสําคญั และจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 

• เมื่อมีการใช้สิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไป คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเข้าทํา

สญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีมีเง่ือนไขและข้อกําหนดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สว่นกลางฉบบันีเ้ว้นแต่ค่าเช่าคงท่ีซึ่งจะปรับขึน้ในอตัราร้อยละ 4  ทกุๆ ครัง้ท่ีมีการ

ตอ่ระยะเวลาการเช่า 

• คู่สัญญาตกลงว่าการต่อระยะเวลาการเช่าทัง้หมดจะมีระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี 

กลา่วคือ การต่อระยะเวลาการเช่าจะมีจํานวนไม่เกิน 29 ครัง้นบัจากระยะเวลาการ

เช่าครัง้แรก 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางและ

การชําระคา่เชา่ 

• คา่เช่าคงท่ีอตัรา 961,000 บาทตอ่เดือน 

• ค่าเช่าคงท่ีจะปรับขึน้ในอตัราร้อยละ 4 ทุกๆ ครัง้ท่ีมีการต่อระยะเวลาการเช่าของ

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 

เหตแุหง่การเลกิสญัญา สญัญาฉบบันีอ้าจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ 

ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้ให้คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องแจ้งการบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง

ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

1.  กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให้

ล้มละลาย หรืออยูใ่นขัน้ตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี 
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(ข) มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางต่อศาลหรือหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องซึ่งสง่ผลกระทบต่อความสามารถของผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง

ในการชําระหนีห้รือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้

(ค) ผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางเปลี่ยนแปลงผู้ บริหารในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญอัน

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ เช่า

พืน้ท่ีสว่นกลางตามสญัญานี ้

(ง) กองทนุรวมใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

โครงการ CDC ระหวา่งกองทนุรวม และบริษัท เค.อี.รีเทล จํากดั  

(จ) ผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันีใ้นส่วนท่ี

เก่ียวข้องกบัการชําระคา่เช่าให้แก่กองทนุรวมโดยจงใจหรือโดยทจุริต 

(ฉ) ผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางนําทรัพย์สินท่ีเช่าไปใช้ในทางท่ีขดัตอ่ศีลธรรมหรือไมช่อบ

ด้วยกฎหมาย 

2. ผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางมีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีท่ีกองทนุรวมถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์

เด็ดขาด หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลกิกองทนุรวมหรือการ

ชําระบญัชี 

3. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทุนรวมเลิกกองทุนตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในกรณีท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทนุรวม 

(ข) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุถกูทําลายทัง้หมดหรือได้รับความเสยีหาย

อย่างมีนัยสําคัญและกองทุนรวมไม่ประสงค์ท่ีจะจัดหาประโยชน์ใน

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุดงักลา่วอีกต่อไป อนัเป็นผลให้ผู้ เช่าพืน้ท่ี

สว่นกลางไมส่ามารถปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในสญัญาได้อีกตอ่ไป 

(ค) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอนัทําให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย

หนึง่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีของตนในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัของสญัญานี ้

(ง) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสญัญา

ฉบับนี ้หรือปฏิบัติตามหน้าท่ีดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (เว้นแต่กรณีท่ี

กําหนดในข้อ 1 (จ)) ซึง่การไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

หรือคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งและคู่สญัญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ไขเหตุผิด

สญัญาดงักลา่วภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีไมผิ่ด

สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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(จ) กองทุนรวมได้ดําเนินการขาย โอน ให้เช่า โอนสิทธิการเช่า หรือจําหน่าย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน เว้นแต่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ

หรือเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(ฉ) กรณีท่ีมีการเลกิสญัญาเช่าของโครงการ CDC 

(4) สัญญาเช่าเหมางานระบบ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้เชา่พืน้ท่ีสว่นกลาง กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

ผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า ประกอบด้วย  

• ทรัพย์สนิท่ีตกแตง่ภายในโครงการ CDC เฟส 1-2  ได้แก่  เก้าอี ้โซฟา โต๊ะ เคาน์เตอร์ 

เคร่ืองตกแตง่/ประติมากรรม ปา้ยภายในโครงการ ปา้ยจราจร ปา้ยสว่นกลาง ถงัขยะ 

เคร่ืองเป่ามือ และสญัลกัษณ์ห้องนํา้  

• งานระบบต่างๆ  ได้แก่  งานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร EE  งานระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ  งานระบบสุขาภิบาล  งานระบบป้องกันอคัคีภัย  งาน

ระบบรักษาความปลอดภยั  และงานระบบลฟิต์และบนัไดเลือ่น 

ระยะเวลาการเชา่ 30 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารโครงการ CDC ท่ีเช่า 

การตอ่ระยะเวลาการเชา่ • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิขอต่อระยะเวลาการเช่าต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น

ระยะเวลาครัง้ละ 12 เดือนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ี

ประสงค์จะขอต่อระยะเวลาการเช่าจะต้องไม่มีการกระทําผิดสัญญาฉบับนีใ้น

สาระสาํคญั และจะต้องแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 

• เมื่อมีการใช้สิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไป คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเข้าทํา

สญัญาเช่าเหมางานระบบท่ีมีเง่ือนไขและข้อกําหนดเช่นเดียวกับสญัญาเช่าเหมา

งานระบบฉบบันีเ้ว้นแต่ค่าเช่าคงท่ีซึง่จะปรับขึน้ในอตัราร้อยละ 4  ทกุๆ ครัง้ท่ีมีการ

ตอ่ระยะเวลาการเช่า 

• คู่สัญญาตกลงว่าการต่อระยะเวลาการเช่าทัง้หมดจะมีระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี 

กลา่วคือ การต่อระยะเวลาการเช่าจะมีจํานวนไมเ่กิน 29 ครัง้นบัจากระยะเวลาการ

เช่าครัง้แรก 

คา่เช่าและการชําระคา่เช่า คา่เช่าคงท่ี 

• อตัรา 848,000 บาทตอ่เดือน 
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• จะปรับขึน้ในอตัราร้อยละ 4 ทกุๆ ครัง้ท่ีมีการต่อระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่า

เหมางานระบบ 

คา่เชา่ผนัแปร 

• อตัราร้อยละ 50 ของรายได้คา่บริการรวมตอ่เดือน 

• รายได้ค่าบริการรวม หมายถึง รายได้ค่าบริการแก่สถานท่ีเช่าและค่าบริการแก่พืน้ท่ี

ส่วนกลางท่ีผู้ เช่ารายย่อยในส่วนของพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนมีหน้าท่ีชําระตาม

สญัญาบริการ และรายได้เบ็ดเตล็ดท่ีทางผู้ เช่างานระบบอาจเรียกเก็บเป็นครัง้คราว

จากผู้ เช่ารายยอ่ยในสว่นของพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ  ยกเว้น รายได้การบริการ

สาธารณปูโภคท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยชําระตามการจ่ายจริง  รายได้จากการจดังานของผู้ เช่า

รายย่อยหรือบุคคลภายนอกในลกัษณะท่ีเป็นการใช้พืน้ท่ีเป็นครัง้ๆ และรายได้จาก

การโฆษณา 

เหตแุหง่การเลกิสญัญา สญัญาฉบบันีอ้าจถูกบอกเลิกได้โดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ 

ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้ให้คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องแจ้งการบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง

ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

1.  กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ เช่างานระบบถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย 

หรืออยูใ่นขัน้ตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี 

(ข) มีการร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้ เช่างานระบบตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการท่ี

เก่ียวข้องซึง่สง่ผลกระทบต่อความสามารถของผู้ เช่างานระบบในการชําระหนี ้

หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้

(ค) ผู้ เช่างานระบบเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัอันก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ เช่างานระบบ

ตามสญัญานี ้

(ง) กองทนุรวมใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

โครงการ CDC ระหวา่งกองทนุรวม และ KER  

(จ) ผู้ เช่างานระบบไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในสัญญาฉบับนีใ้นส่วนท่ี

เก่ียวข้องกบัการชําระคา่เช่าให้แก่กองทนุรวมโดยจงใจหรือโดยทจุริต 

(ฉ) ผู้ เช่างานระบบนําทรัพย์สินท่ีเช่าไปใช้ในทางท่ีขดัตอ่ศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

2. ผู้ เช่างานระบบมีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีท่ีกองทนุรวมถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์

เด็ดขาด หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยูใ่นขัน้ตอนการเลกิกองทนุรวมหรือการ

ชําระบญัชี 
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

3. คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิสญัญาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทุนรวมเลิกกองทุนตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” ของรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในกรณีท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทนุรวม 

(ข) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุถกูทําลายทัง้หมดหรือได้รับความเสยีหาย

อย่างมีนัยสําคัญและกองทุนรวมไม่ประสงค์ท่ีจะจัดหาประโยชน์ใน

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนดงักล่าวอีกต่อไป อนัเป็นผลให้ผู้ เช่างาน

ระบบไมส่ามารถปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในสญัญาได้อีกตอ่ไป 

(ค) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอนัทําให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย

หนึง่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีของตนในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัของสญัญานี ้

(ง) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสญัญา

ฉบับนี ้หรือปฏิบัติตามหน้าท่ีดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (เว้นแต่กรณีท่ี

กําหนดในข้อ 1 (จ)) ซึง่การไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ลบอย่างมีนยัสําคญัต่อกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

หรือคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งและคู่สญัญาดังกล่าวไม่ดําเนินการแก้ไขเหตุผิด

สญัญาดงักลา่วภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากคู่สญัญาฝ่ายท่ีไมผิ่ด

สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(จ) กองทุนรวมได้ดําเนินการขาย โอน ให้เช่า โอนสิทธิการเช่า หรือจําหน่าย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน เว้นแต่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ

หรือเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(ฉ) กรณีท่ีมีการเลกิสญัญาเช่าของโครงการ CDC 
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โครงการ TC 

(1) สัญญาเช่าที่ดินและพืน้ที่ในอาคาร 

นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางด้านล่าง ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัอ่ืนในสาระสําคญัจะเหมือนกบัสญัญาเช่า

ท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารของโครงการ CDC โดยเปลีย่นคําท่ีอ้างอิงถึงโครงการ CDC เป็นโครงการ TC 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้เชา่ บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“KSM”) 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า • ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7604 และบางส่วนของท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5560 

และ 7606  ตัง้อยูท่ี่แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือ้ท่ี 

15 ไร่ 0 งาน 40.60 ตารางวา รวมถึงสว่นควบของท่ีดินดงักลา่ว (“ที่ดินที่เช่า”)  

โฉนด

เลขที่ 

เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ พืน้ที่ดนิส่วนที่กองทุนรวมเข้า

ลงทุนโดยประมาณ  

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

5560 2064 205 8-0-33.50 

7604 85 51960 0-3-37.20 

7606 2069 53989 6-0-69.90 

พืน้ที่รวม 15-0-40.60 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของโครงการศนูย์การค้า เดอะ คริสตลัอยู่ระหว่างการรังวัด

แบง่แยกโฉนด รายละเอียดของโฉนดที่ดินซึง่จะใช้ในการจดทะเบียนการเชา่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบขุ้างต้น 

• พืน้ท่ีบางส่วนของอาคารในโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล ตัง้อยู่ ท่ีแขวง

ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเป็นพืน้ท่ีทัง้หมด 19,183.00 

ตารางเมตร และเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ 13,754.20 ตารางเมตร รวมถึงส่วนควบของ

บริเวณดงักลา่ว  (“พืน้ที่อาคารที่เช่า”) ทัง้นีแ้ตไ่มร่วมถึงเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์อํานวย

ความสะดวก และงานระบบต่างๆท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และ

งานระบบระหว่างบริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั และกองทนุ

รวม (“ทรัพย์สินที่ ใช้ในการดําเนินงาน”) โดยพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าดังกล่าวมี

รายละเอียดดงันี ้
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

อาคาร พืน้ที่ใช้สอย  

(ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ 

(ตารางเมตร) 

อาคาร A 
9,241.00 

4,440.43 

อาคาร C 2,105.44 

อาคาร B 
5,792.00 

1,625.10 

อาคาร D 2,302.04 

อาคาร E 1,990.00 1,553.09 

อาคาร F 1,974.00 1,542.10 

Kiosk นอกอาคาร 186.00 186.00 

รวม 19,183.00 13,754.20 
 

การบริหารและบํารุงรักษา

ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

 

• พืน้ท่ีจอดรถจํานวน 159 คนั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของท่ีดินท่ีเช่าเว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนั

เป็นอย่างอ่ืน คู่สญัญาจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เช่น ค่ารักษาความ

ปลอดภยั คา่ทําความสะอาด คา่ไฟฟา้ คา่นํา้ประปา) คา่ใช้จ่ายทางการตลาด (เช่น คา่

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย) และค่าใช้จ่ายบํารุงรักษา

ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในโครงการ TC (ซึ่งรวมถึงทรัพย์สนิท่ีใช้ในการดําเนินงาน) โดย

คู่สัญญาจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามสัดส่วนพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ (Net 

Leasable Area) ท่ีแต่ละฝ่ายลงทนุในโครงการ TC (ซึ่งสดัสว่นของค่าใช้จ่ายท่ีกองทนุ

รวมต้องรับผิดชอบอยูท่ี่ร้อยละ 93.45 ณ วนัท่ีกองทนุรวมได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินครัง้

แรก) โดยคู่สญัญาตกลงท่ีจะทบทวนและปรับสดัสว่นดงักลา่วในกรณีท่ีโครงการมีการ

เปลีย่นแปลงพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิ แตท่ัง้นี ้ไมเ่กิน 2 ครัง้ตอ่ปีบญัชี 

ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายดงักลา่วไม่รวมถึงเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังานและลกูจ้าง

ของผู้ ให้เช่าหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ ให้เช่าหรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบ ตามลําดบั และไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงพืน้ท่ีภายในห้องท่ีปล่อย

เช่าให้แก่ผู้ เช่ารายยอ่ย ซึง่คูส่ญัญาฝ่ายท่ีลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่วจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

เหตแุหง่การเลกิสญัญา • กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาของ 

(ก)   บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดัหรือบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั ภายใต้สญัญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ ระหวา่ง บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั บริษัท 

เกียรติสหมติร จํากดั กบักองทนุรวม ซึง่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ 

อปุกรณ์ และงานระบบของโครงการ TC 
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(2) สัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

นอกเหนือจากท่ีระบใุนตารางด้านลา่ง ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัอ่ืนในสาระสาํคญัจะเหมือนกบัสญัญาซือ้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบของโครงการ CDC โดยเปลีย่นคําท่ีอ้างอิงถึงโครงการ CDC เป็นโครงการ TC 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ขาย บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 

ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซึ่งใช้ในการดําเนินโครงการ TC เว้นแต่มิเตอร์

นํา้ประปาและไฟฟ้าซึ่งบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัดจะคงเป็นคู่สัญญากับผู้ ให้บริการ

สาธารณูปโภคเพ่ือท่ีบริษัท เค.อี.รีเทล จํากัดจะประกอบกิจการท่ีเป็นการให้บริการ

สาธารณปูโภคแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยในโครงการ TC  

(3) สัญญาเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางด้านล่าง ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัอ่ืนในสาระสําคญัจะเหมือนกบัสญัญาเช่า

พืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการ CDC โดยเปลีย่นคําท่ีอ้างอิงถึงโครงการ CDC เป็นโครงการ TC 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

พืน้ท่ีท่ีเช่า พืน้ท่ีส่วนกลางในโครงการ TC ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเช่าภายใต้สญัญาเช่าท่ีดิน

และพืน้ท่ีในอาคาร ระหว่างบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดัในฐานะผู้ ให้เช่า และกองทนุรวม

ในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของเดอะคริสตัล") รวมเนือ้ท่ีประมาณ 19,503.35 ตาราง

เมตร (แบ่งเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางภายในอาคาร 5,428.80 ตารางเมตร พืน้ท่ีส่วนกลาง

ระหวา่งอาคาร 8,228.73 และพืน้ท่ีจอดรถและทางสญัจร 5,845.82 ตารางเมตร) 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางและ

การชําระคา่เชา่ 

• คา่เช่าคงท่ีอตัรา 456,000 บาทตอ่เดือน 

• ค่าเช่าคงท่ีจะปรับขึน้ในอตัราร้อยละ 4 ทกุๆ ครัง้ท่ีมีการต่อระยะเวลาการเช่าของ

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 

(4) สัญญาเช่าเหมางานระบบ 

นอกเหนือจากท่ีระบุในตารางด้านล่าง ข้อกําหนดและเง่ือนไขหลกัอ่ืนในสาระสําคญัจะเหมือนกบัสญัญาเช่า

เหมางานระบบของโครงการ CDC โดยเปลีย่นคําท่ีอ้างอิงถึงโครงการ CDC เป็นโครงการ TC 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า ประกอบด้วย  

• ทรัพย์สนิท่ีตกแตง่ภายในโครงการ TC  ได้แก่  เก้าอี ้โต๊ะ ตู้  เคร่ืองตกแตง่ ปา้ยภายใน

โครงการ ปา้ยจราจร ถงัขยะ ร่ม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สขุภณัฑ์ และไฟตามอาคาร 
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• งานระบบต่างๆ  ได้แก่  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  งานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ  งานระบบสขุาภิบาล  งานระบบเตือนภยั  และงานระบบลิฟต์และ

บนัไดเลือ่น 

คา่เช่าและการชําระคา่เช่า คา่เช่าคงท่ี 

• อตัรา 402,000 บาทตอ่เดือน 

• จะปรับขึน้ในอตัราร้อยละ 4 ทกุๆ ครัง้ท่ีมีการต่อระยะเวลาการเช่าของสญัญาเช่า

เหมางานระบบ 

คา่เช่าผนัแปร 

• อตัราร้อยละ 50 ของรายได้คา่บริการรวมตอ่เดือน 

• รายได้ค่าบริการรวม หมายถึง รายได้ค่าบริการแก่สถานท่ีเช่าและค่าบริการแก่พืน้ท่ี

ส่วนกลางท่ีผู้ เช่ารายย่อยในส่วนของพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวมเข้าลงทุนมีหน้าท่ีชําระตาม

สญัญาบริการ และรายได้เบ็ดเตล็ดท่ีทางผู้ เช่างานระบบอาจเรียกเก็บเป็นครัง้คราว

จากผู้ เช่ารายยอ่ยในสว่นของพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ  ยกเว้น รายได้การบริการ

สาธารณปูโภคท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยชําระตามการจ่ายจริง  รายได้จากการจดังานของผู้เชา่

รายย่อยหรือบคุคลภายนอกในลกัษณะท่ีเป็นการใช้พืน้ท่ีเป็นครัง้ๆ และรายได้จาก

การโฆษณา 

โครงการ CDC และโครงการ TC 

(1) สัญญาตกลงกระทาํการ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้สญัญา บริษัท เค.อี.แลนด์ จํากดั 

ผู้ รับสญัญา กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

ระยะเวลาของสญัญา สญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนสทิธิการเชา่ภายใต้  

(ก) สญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารโครงการศนูย์การค้า เดอะ คริสตลั ระหวา่งบริษัท 

เกียรติสหมิตร จํากดัในฐานะผู้ ให้เช่า และกองทนุรวมในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของ

เดอะคริสตัล") และ  

(ข) สญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ระหว่างบริษัท 

เบญจกิจพฒันา จํากดัในฐานะผู้ให้เช่า และกองทนุรวมในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าของ

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์")  

(รวมเรียกวา่ "สัญญาเช่าที่ดินและพืน้ที่ในอาคาร") และสญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเมื่อ

สญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารทัง้สองฉบบัดงักลา่วครบกําหนดหรือสิน้สดุลงโดยไม่

มีการตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไป  
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ข้อตกลงเร่ืองท่ีจอดรถ • นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีตัง้อยู่บนบางสว่นของท่ีดินท่ีได้มีการจดทะเบียนการเช่า

ระยะยาวให้แก่กองทนุรวม ผู้ ให้สญัญาตกลงดําเนินการจดัหาท่ีจอดรถ ("ที่จอด

รถเพิ่มเติม") ให้แก่กองทนุรวมตลอดอายสุญัญาเช่า ดงันี ้

(ก) ตลอดอายุสัญญาเช่าของเดอะคริสตัล ผู้ ให้สัญญาตกลงดําเนินการให้

ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทุนในโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตลั มีท่ีจอด

รถยนต์ให้บริการแกผู่้ประกอบการและลกูค้าในบริเวณข้างเคียง ในจํานวนไม่

น้อยกวา่ 223 คนั 

(ข) ตลอดอายสุญัญาเช่าของคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ผู้ให้สญัญาตกลงดําเนินการ

ให้ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทนุในโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ มีท่ีจอด

รถยนต์ให้บริการแกผู่้ประกอบการและลกูค้าในบริเวณข้างเคียง ในจํานวนไม่

น้อยกวา่ 220 คนั 

ข้อตกลงเร่ืองสทิธิในการ

ลงทนุ (Right to Invest) 

ผู้ ให้สญัญาตกลงให้สิทธิในการลงทนุ (Right to Invest) แก่กองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้เว้น

แต่จะมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคบัทําให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมจากทรัพย์สนิท่ีมีอยูไ่ด้ 

• ผู้ ให้สัญญา หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาให้สิทธิในการลงทุน (Right to 

Invest) แก่กองทุนรวม ในโครงการพฒันาโรงภาพยนตร์และพืน้ท่ีค้าปลีกสําหรับ

โครงการ เดอะ คริสตัล และโครงการพัฒนาโชว์รูมและอาคารสํานกังานให้เช่า

สําหรับโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ บนพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะ

ลงทุนครัง้แรกโดยการให้สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ดงักล่าวแก่กองทนุ

รวมจะมีระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีโครงการท่ีระบขุ้างต้นเปิดให้บริการแก่บุคคล

ทัว่ไปเป็นครัง้แรกอยา่งเป็นทางการ 

• ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก ผู้ ให้สญัญา หรือ

บริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาตกลงให้สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แก่

กองทนุรวม ในโครงการประเภทธุรกิจค้าปลกี (Retail Property) ท่ีผู้ให้สญัญา หรือ

บริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาอาจพฒันาขึน้ และโครงการดงักล่าวตัง้อยู่ในเขต

รัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ เดอะ คริสตลั หรือโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมใช้สทิธิในการลงทนุในโครงการตามท่ีระบขุ้างต้น เง่ือนไขการลงทนุ

จะเป็นไปตามท่ีตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน หาก

กองทุนรวมและเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินไม่สามารถตกลงเร่ืองมลูค่าทรัพย์สินได้ 

แต่ละฝ่ายจะดําเนินการแต่งตัง้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และใช้ราคาเฉลีย่

ของผู้ประเมินทัง้สองฝ่ายเป็นราคาท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

ทั ง้ นี  ้ในกรณี ท่ีกองทุนรวมได้ทําการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ผู้ ให้สัญญาตกลงจะให้สิทธิดังกล่าวแก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ด้วย 

ข้อตกลงเร่ืองสทิธิท่ีจะ 

ปฏิเสธก่อน (Right of First 

Refusal) 

 

ผู้ ให้สัญญาตกลงให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวม

ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่จะมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคับทําให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมจากทรัพย์สนิท่ีมีอยูไ่ด้ 

• หากผู้ ให้สญัญา หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิหรือ

ให้สิทธิการเช่า (เว้นแต่เป็นการให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย) ในท่ีดินหรือพืน้ท่ี

ภายในอาคารหรืออาคารของโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล และ โครงการ

คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ในสว่นท่ีไมใ่ช่ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรก ให้แก่

บุคคลใดๆ ภายในขณะท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคารในโครงการดงักลา่วยงัมี

ผลใช้บงัคบัอยู่ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป) ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัท

ในเครือของผู้ให้สญัญาจะต้องทําหนงัสอืแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทนุรวม โดยระบุ

ข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดงักล่าวเพ่ือให้กองทุนรวมพิจารณา

รับข้อเสนอก่อน ในกรณีท่ีกองทนุรวมปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดงักลา่วโดยการแจ้งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้สญัญาหรือ

บริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่

บุคคลภายนอก แต่ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่

บคุคลภายนอกภายในระยะเวลา 180 วนันบัจากจากวนัท่ีกองทนุรวมปฏิเสธไม่รับ

ข้อเสนอดงักลา่ว และ (ข) ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาไม่สามารถ

โอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าดงักล่าวบนเง่ือนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับ

สิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทุนรวม (รวมเรียก (ก) และ (ข) ว่า "เงื่อนไขการ

โอน") (ในกรณีท่ีกองทนุรวมไมไ่ด้ใช้สทิธิในการลงทนุ (Right to Invest)) 

• หากผู้ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ให้สญัญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสทิธ์ิหรือให้

สิทธิการเช่า (เว้นแต่เป็นการให้สิทธิการเช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อย) ในท่ีดินหรือพืน้ท่ี

ภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบุในสญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ให้แก่บุคคล

ใดๆ ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการต่อออกไป) 

ตามสัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้

สญัญาจะต้องทําหนงัสือแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทนุรวม โดยระบขุ้อกําหนดและ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วเพ่ือให้กองทนุรวมพิจารณารับข้อเสนอก่อน 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมปฏิเสธไมรั่บข้อเสนอดงักลา่วโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
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แก่ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของ

ผู้ ให้สญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่

ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขการโอน 

• หากผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญามีโครงการในลกัษณะศนูย์การค้า 

และศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ อยู่แล้วในปัจจุบนั หรือจะทําการพฒันา

โครงการดงักลา่วขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยูใ่นโครงการลกัษณะ

ดงักลา่วใดตัง้แตร้่อยละ 50 ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้และผู้ ให้สญัญา

หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาประสงค์จะโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าใน

ท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกบัโครงการดงักล่าว ผู้ ให้สญัญาหรือ

บริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาจะต้องทําหนงัสือแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทุนรวม

โดยระบุข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดงักล่าวเพ่ือให้กองทุนรวม

พิจารณารับข้อเสนอก่อน ในกรณีท่ีกองทนุรวมปฏิเสธไมรั่บข้อเสนอดงักลา่วโดยการ

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรแก่ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้

สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิ

การเช่าแก่บคุคลภายนอก แต่ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขการโอน ในกรณีท่ีกองทนุรวมรับ

ข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การดําเนินการดงักล่าวจะ

ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ส่วนในกรณีท่ีกองทุนรวมปฏิเสธไม่รับ

ข้อเสนอและครบระยะเวลา 180 วันภายใต้เง่ือนไขการโอนแล้ว ผู้ ให้สญัญาหรือ

บริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงมีสิทธิโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่

บุคคลภายนอกบนเง่ือนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่

กองทนุรวม 

ทัง้ นี  ้ในกรณี ท่ีกองทุนรวมได้ทําการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ผู้ ให้สัญญาตกลงจะให้สิทธิดังกล่าวแก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ด้วย 

การแปลงสภาพเป็นทรัสต์

เพ่ือการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ (Real 

Estate Investment Trust)  

กองทุนรวมอาจมี ข้อ จํากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมในอนาคตหากกองทนุรวมต้องเพ่ิมทนุหรือกู้ยืมเงินเพ่ือไปลงทนุ

และการลงทนุเกิดขึน้หลงัจากปี พ.ศ. 2556 ซึง่ในกรณีดงักลา่ว กองทนุรวมต้องได้รับมติ

อนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหนว่ย

ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เพ่ือทําการแปลงสภาพจากกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 

Trust) ก่อนท่ีจะสามารถทําการเพ่ิมทนุหรือกู้ยืมเงินเพ่ือไปลงทนุเพ่ิมเติมได้ โดยเง่ือนไข

ดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ในกรณีท่ีกองทนุรวมจะต้องแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือ
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การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือท่ีจะใช้สทิธิในการลงทนุ (Right to Invest) ข้างต้น ผู้ให้

สญัญาตกลงให้คํามัน่วา่กลุม่เค.อี.แลนด์ท่ีถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในขณะนัน้จะ

ลงมติสนบัสนนุการแปลงสภาพดงักลา่ว ภายใต้เง่ือนไขวา่การดําเนินการดงักลา่วไมข่ดั

กบัหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อตกลงเร่ืองการใช้ช่ือและ

เคร่ืองหมายการค้า 

 

ผู้ให้สญัญาตกลงดําเนินการให้บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั ให้สทิธิแก่กองทนุรวมในการ

ใช้เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมายบริการคําว่า "C" "THE CRYSTAL" "CDC"  

และ "CRYSTAL DESIGN CENTER" เพ่ือการดําเนินกิจการของกองทนุรวมในประเทศ

ไทย โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย

การค้าท่ีกองทนุรวมจะเข้าทํากบับริษัท เกียรติสหมิตร จํากดัทกุประการ 

เหตผิุดสญัญา ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามท่ีระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญา

นี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และผู้ ให้สญัญาไม่สามารถดําเนินการแก้ไข

และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึง

เหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

2. ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน

ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ ให้

สญัญา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ ให้สญัญาในการ

ชําระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสญัญานี ้

3. ในกรณีท่ีกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญา

นี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไข

และปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึง

เหตแุห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่

กรณีท่ีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผล

เน่ืองมาจากผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้เช่า ผู้ เช่างานระบบ ผู้ เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง หรือผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน

สัญญาฉบับนี ้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร สัญญาเช่าเหมางานระบบ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการ

จดัการกองทนุรวม 

4. กรณีการปฎิบตัิผิดสญัญาของ 

(ก)      บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัดภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร 

ระหว่าง บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั กบักองทนุรวม ซึ่งเก่ียวข้องกบัการเช่า

ท่ีดินและอาคารของโครงการศนูย์การค้า เดอะ คริสตลั 
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(ข)      บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัดภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคาร 

ระหว่าง บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากัด กับกองทุนรวม ซึ่งเก่ียวข้องกับการ

เช่าท่ีดินและอาคารของโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์   

(2) สัญญาอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้อนญุาต   บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 

ผู้ รับอนญุาต กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 

เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการค้าประเภทเคร่ืองหมายบริการคําวา่ "C" "THE CRYSTAL" "CDC"  และ 

"CRYSTAL DESIGN CENTER" 

การอนญุาตให้สทิธิ ผู้ให้อนญุาตตกลงให้สทิธิแก่กองทนุรวมในเคร่ืองหมายการค้าเพ่ือเป็นช่ือของกองทนุรวม 

(ซึ่งรวมถึงการใช้ในเอกสารอ่ืนๆ ท่ีอ้างถึงหรือเก่ียวข้องกับกองทุนรวม) และใช้ในการ

ดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ่งได้แก่การให้เช่าพืน้ท่ีในโครงการ

ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัลและโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (รวมเรียกว่า 

“โครงการฯ”) หรือการดําเนินธุรกิจอ่ืนในโครงการดงักลา่ว  

การมอบสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าตามท่ีกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตัง้แต่วันท่ี

สญัญามีผลใช้บงัคบัจนถึง (ก) วนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าท่ีดนิ

และพืน้ท่ีในอาคารโครงการศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล ระหว่างบริษัท เกียรติสหมิตร 

จํากัดในฐานะผู้ ให้เช่า และกองทุนรวมในฐานะผู้ เช่า ("สัญญาเช่าโครงการเดอะ 

คริสตัล") สําหรับเคร่ืองหมายการค้าโครงการเดอะ คริสตลั และ (ข) วนัท่ีครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็น

เตอร์ ระหว่างบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดัในฐานะผู้ ให้เช่า และกองทนุรวมในฐานะผู้

เช่า ("สัญญาเช่าโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์") สําหรับเคร่ืองหมายการค้า

โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

การเลกิสญัญา 1. สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุเมื่อสทิธิการเช่าภายใต้ (ก) สญัญาเช่าโครงการเดอะ คริสตลั 

และ (ข) สญัญาเช่าโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ได้สิน้สดุลง   

 ในกรณีท่ีสญัญาเช่าโครงการข้างต้นฉบับใดฉบับหนึ่งครบกําหนดหรือสิน้สุดลง      

("สัญญาเช่าโครงการฉบับท่ีเลิก") สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าสําหรับ

โครงการฯ นัน้จะสิน้สุดลงโดยอัตโนมัติ แต่สญัญาฉบับนีจ้ะยังมีผลบังคบัต่อไป

สําหรับสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับโครงการฯ ท่ีสญัญาเช่าโครงการยงั

ไมค่รบกําหนดหรือสิน้สดุลง  
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

 หากสญัญาเช่าโครงการฉบับท่ีเลิกนัน้ได้สิน้สุดลงอันเน่ืองมาจากความผิดของ

คู่สัญญาฝ่ายท่ีไม่ใช่กองทุนรวม ผู้ ให้อนุญาตจะคืนค่าสิทธิสําหรับโครงการฯ

ดงักลา่วแก่กองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาการอนญุาตท่ีเหลอือยู ่ 

2. หากสญัญาเช่าโครงการฉบบัใดมีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไป คู่สญัญาตกลง

ต่อระยะเวลาการอนญุาตสําหรับโครงการท่ีสญัญาเช่าโครงการมีการต่อระยะเวลา

การเช่าออกไปดงักลา่ว ตามเง่ือนไขและคา่สทิธิท่ีคูส่ญัญาจะตกลงกนั 

3. เหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบใุนกรณีดงักลา่วต่อไปนีถื้อเป็นเหตแุห่งการ

เลกิสญัญาฉบบันี ้

(ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีซ้ึ่ง

ก่อให้เ กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อกองทุนรวมห รือ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน หรือคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สญัญา

ดงักลา่วไม่ดําเนินการแก้ไขเหตผิุดสญัญาดงักลา่วภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ี

ได้รับแจ้งจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีไมผิ่ดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ข) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการจดัการ

กองทนุรวม และกองทนุรวมได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าภายใต้สญัญาเชา่โครงการทราบ

ถึงการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3 (ก) สญัญาฉบบันีอ้าจถูกบอกเลิกได้

โดยคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสญัญาด้วยการแจ้งบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาฝ่าย

หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัง้นี ้ไม่ตดั

สิทธิของคู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสญัญาในการเรียกร้องคา่เสียหายและ/หรือคา่ใช้จ่าย

อ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ และหากผู้ ให้อนญุาตเป็นฝ่ายมีสิทธิ

บอกเลิกสญัญา ผู้ ให้อนุญาตไม่มีหน้าท่ีในการคืนค่าสิทธิแก่กองทุนรวม แต่หาก

กองทนุรวมเป็นฝ่ายมีสทิธิบอกเลกิสญัญา ผู้ให้อนญุาตจะคืนคา่สทิธิแก่กองทนุรวม

ตามสดัสว่นของระยะเวลาการอนญุาตท่ีเหลอือยู ่

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3 (ข)  คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีสทิธิเลกิ

สญัญาได้ด้วยการแจ้งบอกเลิกสญัญาให้แก่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั และผู้ให้อนญุาตไมม่ีหน้าท่ีในการคืน

คา่สทิธิแก่กองทนุรวม 

2. ข้อมูลโดยสรุปของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
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3. ทรัพย์สินกองทรัสต์ BKER ที่รับโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 

3.1. โครงการ CDC 

ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะรับโอนจากกองทนุรวม CRYSTAL 

ประกอบด้วย สทิธิการเช่าท่ีดินบางสว่นและสทิธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นท่ีสญัญาเชา่สิน้สดุในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2586 

(อายสุญัญาคงเหลอืประมาณ 23.7 ปี นบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ)  กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ

ต่างๆ ท่ีใช้การดําเนินการโครงการ CDC  รวมถึงสิทธิการใช้ท่ีจอดรถในพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ไม่ได้ลงทุน  ทัง้นี ้

รายละเอียดของทรัพย์ท่ีจะรับโอนเป็นดงันี ้

(1) ที่ดิน 

กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิการเช่าท่ีดินบางสว่นท่ีมีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 23.7 ปี ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 823  

252023  255665  255679 และ 206174 จํานวน 5 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 42 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  โดยท่ีดินดงักลา่ว

เป็นกรรมสทิธ์ิของ BJK ท่ีปลอดภาระจํานอง  และเป็นท่ีตัง้ของโครงการ CDC  ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 823 3902 119 40 2 4.4 40 2 4.4 

2 252023 3903 120 1 1 60.8 1 1 60.8 

3 206174 41 22155 0 1 48 0 1 48 

4 255665 5043 31242 0 0 4.2 0 0 4.2 

5 255679 116 31252 0 0 38.6 0 0 38.6 

เนือ้ที่รวม 42 1 56 42 1 56 

(2) อาคาร 

กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนท่ีมีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 23.7 ปี  ประกอบด้วย

อาคารจํานวน 17 หลงั  พืน้ท่ีภายในอาคารรวมประมาณ 57,907 ตารางเมตร  โดยอาคารดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของ BJK 

และปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ CDC  ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

อาคาร 

พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ 

โดยประมาณ 1 

พืน้ที่ให้เช่าระยะยาว 

โดยประมาณ 2 

พืน้ที่รวมภายในอาคาร

โดยประมาณ 3 

B 4,518  1,385 8,537  

C 5,862  1,697 7,748  

D 3,701  2,708 9,672  

E 1,447  1,056 8,596  

F 2,305  610 3,932  

G 1,887  - 1,990  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

48 

อาคาร 

พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ 

โดยประมาณ 1 

พืน้ที่ให้เช่าระยะยาว 

โดยประมาณ 2 

พืน้ที่รวมภายในอาคาร

โดยประมาณ 3 

J1 873  - 1,014  

J2 1,180  104 1,800  

K1 953  57 1,920  

K2 1,008  - 1,698  

K3 950  - 1,900  

K4 1,039  - 1,752  

K5 798  192 1,232  

L1 824  187 1,288  

L2 654  - 1,400  

L3 948  - 1,726  

L4 904  - 1,702  

รวม 29,849 7,996 57,907 

หมายเหต:ุ 1 พืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่ของห้องเช่าถาวรตามใบอนญุาต  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ชัว่คราว 

และ ATM  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี ยกเว้นสญัญาเชา่ของยนิู B301 อายสุญัญา 10 ปี   

พืน้ที่ของพืน้ที่ให้เช่าสุทธิจะแตกต่างจากที่แสดงไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการกองทุนรวม 

CRYSTAL เน่ืองจากพืน้ที่ให้เชา่ที่แสดงในหนงัสือชีช้วนได้รวมพืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ชัว่คราว และ  ATM  

2 พืน้ที่ให้เช่าระยะยาวเป็นพืน้ที่ของห้องเช่าถาวรตามใบอนญุาต  โดยเป็นพืน้ที่ที่ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว (เซ้ง) จากผู้ เช่าราย

ย่อย  ซึ่งกองทนุรวมไม่ได้เข้าลงทนุในพืน้ที่ดงักลา่ว  ดงันัน้ กองทรัสต์จึงไม่ได้รับโอนพืน้ที่ดงักลา่วจากกองทนุรวม  แต่กองทรัสต์

จะเรียกเก็บเฉพาะคา่บริการ อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 6 – 28 ปี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) อาคาร B ได้แก่ ยนิูต B103-104 B105 B106 B108-110 B111-112 B113 และ B204  

(2) อาคาร C ได้แก่ ยนิูต C101 C102 C103 C105-106 C107-108 C109 C111 และ C115-116  

(3) อาคาร D ได้แก่ ยนิูต D101 D105 D106 D107-108 D110 D112 D113-116 D117 D202 D203 D205 D207 และ D211  

(4) อาคาร E ได้แก่ ยนิูต E103 E105 E106 E107  

(5) อาคาร F ได้แก่ ยนิูต F104 F108 F110 F112 F207 และ F212  

(6) อาคาร J2 ได้แก่ ยนิูต J2-106-107  

(7) อาคาร K1 ได้แก่ ยนิูต K1-102-104  

(8) อาคาร K5 ได้แก่ ยนิูต K5-107-110  

(9) อาคาร L1 ได้แก่ ยนิูต L1-101-105 

3 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

นอกจากพืน้ที่ให้เชา่สทุธิ (NLA) แล้ว  กองทรัสต์ยงัรับโอนพืน้ที่อ่ืนภายในอาคาร เชน่ พืน้ที่สว่นกลาง พืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ ATM พืน้ที่

ห้องเก็บของ เป็นต้น  ซึง่พืน้ทีเ่ชา่ดงักลา่วมีพืน้ที่ไมแ่น่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอนัสัน้  ดงันัน้ จงึไมไ่ด้เปิดเผย

ข้อมลูของพืน้ที่ดงักลา่วในตารางข้างต้น 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

49 

(3) งานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซึ่งใช้ในการดําเนินโครงการ  

ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบนํา้ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบโทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบนัไดเลื่อน 

ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยูใ่นอาคารโครงการ CDC ยกเว้นมิเตอร์ประปาและไฟฟ้า ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารจะ

ยงัคงเป็นคูส่ญัญากบัผู้ให้บริการสาธารณปูโภค 

(4) ทรัพย์สินอื่นๆ 

กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิในการใช้ท่ีจอดรถในโครงการ CDC ในพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ไม่ได้เช่าจํานวน 

220 คนั (เมื่อรวมกบัท่ีจอดรถจํานวน 384 คนั ท่ีกองทนุรวม CRYSTAL เช่าจาก BJK กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิในการใช้ท่ี

จอดรถทัง้หมดเป็นจํานวน 604 คนั) 

3.2. โครงการ TC 

ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะรับโอนจากกองทนุรวม CRYSTAL 

ประกอบด้วย สทิธิการเช่าท่ีดินบางสว่นและสทิธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นท่ีสญัญาเชา่สิน้สดุในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2586 

(อายสุญัญาคงเหลอืประมาณ 23.7 ปี นบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ)  กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ

ต่างๆ ท่ีใช้การดําเนินการโครงการ TC  รวมถึงสิทธิการใช้ท่ีจอดรถในพืน้ท่ีท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ไม่ได้ลงทุน ทัง้นี ้

รายละเอียดของทรัพย์ท่ีจะรับโอนเป็นดงันี ้

(1) ที่ดิน 

กองทรัสต์จะรับโอนสทิธิการเช่าท่ีดินบางสว่นท่ีมีระยะเวลาคงเหลอืประมาณ 23.7 ปี  ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5560  

7604 และ 7606 จํานวน 3 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 15 ไร่ 40.6 ตารางวา โดยท่ีดินดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของ KSM ท่ีปลอด

ภาระจํานอง  และเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TC ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 5560 2064 205 8 0 33.5 8 0 33.5 

2 7604 85 51960 0 3 37.2 0 3 37.2 

3 7606 2069 53989 6 0 69.9 6 0 69.9 

เนือ้ที่รวม 15 0 40.6 15 0 40.6 

(2) อาคาร 

กองทรัสต์จะรับโอนสทิธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นท่ีมีระยะเวลาคงเหลอืประมาณ 23.7 ปี ประกอบด้วยอาคาร

จํานวน 4 หลงั  พืน้ท่ีภายในอาคารรวมประมาณ 18,997 ตารางเมตร  โดยอาคารดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ KSM และ

ปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TC  ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

A และ C 6,562  9,241  

B และ D 4,072  5,792  

E 1,411  1,990  

F 1,239  1,974  

รวม 13,285 18,997 

หมายเหต:ุ 1 พืน้ที่ให้เช่าสทุธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่ห้องเช่าถาวรตามใบอนญุาต  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  ซึ่งพืน้ที่

บางสว่นที่กองทรัสต์รับโอนจากกองทนุรวมและเรียกเก็บเป็นคา่เชา่และคา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  

พืน้ที่ของพืน้ที่ให้เชา่สทุธิจะแตกตา่งจากที่แสดงไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นข้อมลูโครงการกองทนุรวม CRYSTAL 

เน่ืองจากพืน้ที่ให้เชา่ที่แสดงในหนงัสือชีช้วนได้รวมพืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ชัว่คราว และ  ATM 

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

นอกจากพืน้ที่ให้เชา่สทุธิ (NLA) แล้ว  กองทรัสต์ยงัรับโอนพืน้ที่อ่ืนภายในอาคาร เช่น พืน้ที่ส่วนกลาง พืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ ATM พืน้ที่

ห้องเก็บของ เป็นต้น  ซึ่งพืน้ที่เช่าดงักล่าวมีพืน้ที่ไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอนัสัน้  ดงันัน้ จึงไม่ได้เปิดเผย

ข้อมลูของพืน้ที่ดงักลา่วในตารางข้างต้น 

(3) งานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ซึ่งใช้ในการดําเนินโครงการ  

ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบนํา้ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบโทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบนัไดเลื่อน 

ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารโครงการ TC ยกเว้นมิเตอร์ประปาและไฟฟ้า ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารจะ

ยงัคงเป็นคูส่ญัญากบัผู้ให้บริการสาธารณปูโภค 

(4) ทรัพย์สินอื่นๆ 

กองทรัสต์จะรับโอนสทิธิในการใช้ท่ีจอดรถในโครงการ TC ในพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ไมไ่ด้เช่าจํานวน 223 

คนั (เมื่อรวมกบัท่ีจอดรถจํานวน 159 คนั ท่ีกองทนุรวม CRYSTAL เช่าจาก KSM กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิในการใช้ท่ีจอด

รถทัง้หมดเป็นจํานวน 382 คนั) 

4. ความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพ 

4.1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการแปลงสภาพ 

ตามท่ี KSM และ BJK (ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL) KERM และ BBLAM (ในฐานะผู้

ก่อตัง้ทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้กองทรัสต์แล้วเสร็จ) มีหนังสือแสดงเจตจํานงถึง

คณะกรรมการลงทนุในการพิจารณาแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER ตามพระราชบญัญตัิทรัสต์

เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เน่ืองจากต้องการเพ่ิมโอกาสในการขยายการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีคุณภาพตาม

นโยบายการลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทนุรวมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโดยรวมในระยะยาว  แต่เน่ืองจากหลกัเกณฑ์ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม (และท่ี

ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) ทําให้กองทุนรวม CRYSTAL ไม่สามารถดําเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมได้อีก  ตลอดจนข้อจํากดัด้านการระดมทนุโดยการกู้ยืมเงินหรือออกหนว่ยทรัสต์เพ่ิมเติม เป็นต้น 2  

ด้วยเหตนีุ ้การแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL จึงเป็นทางเลอืกท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

4.2. อัตราสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ BKER 

อตัราการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Swap Ratio) ของกองทนุรวม CRYSTAL กบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER 

ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CRYSTAL จะได้รับ คือ 1 หน่วยลงทุนต่อ 1 หน่วยทรัสต์  โดยใช้มูลค่าท่ีอ้างอิงจาก

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม CRYSTAL ท่ีได้รับการยืนยนัจากผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนการโอนทรัพย์สินและภาระ

ของกองทนุรวม CRYSTAL ให้กบักองทรัสต์ ทัง้นี ้ในการดําเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  จะไมม่ีการรับซือ้หนว่ย

ลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL จากผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าประชุมในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

CRYSTAL ครัง้ท่ี 1/2562  และท่ีออกเสยีงคดัค้านการแปลงสภาพ  

การแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER เป็นการโอนทรัพย์สินและภาระหนีส้ินของกองทนุ

รวม CRYSTAL ให้กับกองทรัสต์ BKER  ซึ่งทําให้กองทุนรวมและกองทรัสต์มีทรัพย์สินและหนีส้ินจํานวนเท่ากนั  ดงันัน้ 

อตัราการสบัเปลี่ยน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER  จึงไม่ก่อให้เกิด

ความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยระหว่างกองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ BKER 

หากไมน่บัรวมรายจ่ายในการแปลงสภาพ  นอกจากนี ้อตัราดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหน่วยลง

ทนุเดิม (Control Dilution Effect) แตอ่ยา่งใด 

4.3. ข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวม CRYSTAL และทรัสต์ BKER 

ระดับกองทุน 

รายการ กองทุน CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

ลักษณะทั่วไป   

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

กฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

โครงสร้างทางกฎหมาย กองทนุรวม กองทรัสต์ 

สถานะทางกฎหมาย นิติบคุคล กองทรัพย์สนิ 

การล้มละลาย ล้มละลายได้ ล้มละลายไมไ่ด้ 

ขนาดขัน้ตํา่ ไมน้่อยกวา่ 500 ล้านบาท ไมน้่อยกวา่ 500 ล้านบาท 

จํานวนผู้ ถือหนว่ย ตอนจดัตัง้ : > 250 ราย 

หลงัจดัตัง้ : > 35 ราย 

ตอนจดัตัง้ : > 250 ราย 

หลงัจดัตัง้ : > 35 ราย 

                                                   
2 ข้อแตกตา่งระหวา่งกองทนุรวมและกองทรัสต์แสดงในหวัข้อ 3.4 ข้อแตกตา่งระหวา่งกองทนุรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ BKER 
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รายการ กองทุน CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

การเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 
หนว่ยลงทนุต้องจดทะเบียน หนว่ยทรัสต์ต้องจดทะเบียน 

ผู้ ทําหน้าท่ีบริหารจดัการกอง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

รวม (บลจ.) 

 

ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมหรือ

บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และมี

คณุสมบตัิตามเกณฑ์ ก.ล.ต. 

นายทะเบียน ไมจํ่าเป็นต้องเป็น TSD ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ตลท. 

การลงทุนของกอง   

ประเภททรัพย์สนิหลกัท่ีลงทนุได้ Positive lists ตามเกณฑ์ 

ก.ล.ต. 1 

ไมกํ่าหนด  

แตต้่องไมอ่ยูใ่น Negative lists2 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ตา่งประเทศ 

ทําไมไ่ด้ ทําได้ 

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทําได้ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 80 ของมลูคา่โครงการ 

ทําได้ 

(ไมเ่กินร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์รวม) 

รูปแบบการลงทนุในทรัพย์ ลงทนุทางตรง  

(ถือกรรมสทิธ์ิในทรัพย์) 

ลงทนุทางตรง (ถือกรรมสทิธ์ิใน

ทรัพย์) หรือลงทนุทางอ้อม (ลงทนุ

ผา่นบริษัทท่ี REIT ถือหุ้นอยา่งน้อย

ร้อยละ 99 ของหุ้นทัง้หมด) 

การกู้ยมื   

การกู้ยมื (Leverage Limit) ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่

สนิทรัพย์สทุธิ 

ไมเ่กินร้อยละ 35 ของสนิทรัพย์รวม 

และไมเ่กินร้อยละ 60 ของสนิทรัพย์

รวม กรณีได้รับ Credit Rating ระดบั 

Investment Grade 

การเสนอขายและจัดสรรหน่วย  

เกณฑ์การเสนอขาย อยา่งน้อยร้อยละ 25 ต้องเสนอ

ขายให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป และ

จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จอง

ซือ้รายยอ่ยทกุรายอยา่งเทา่

เทียมกนั ครัง้ละหนึง่หนว่ยการ

จองซือ้จนครบจํานวนหนว่ย

ลงทนุท่ีจําหนา่ย (Small Lot 

First) 

ไมกํ่าหนด  

โดยกระจายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

รายยอ่ย ตามเกณฑ์การรับใบทรัสต์

เข้าจดทะเบียน (ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

20 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด

และแตล่ะชนิด (Tranche) 
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รายการ กองทุน CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

ข้อจํากดัการถือหนว่ยของบคุคลใด

หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนั 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวน

หนว่ยลงทนุทัง้หมด 

ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดและแตล่ะชนิด 

(Tranche) 

แนวทางการกาํกับดูแล   

การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยประจําปี ไมกํ่าหนด จดัทกุปี ภายใน 4 เดอืนนบัแตว่นัสิน้

รอบปีบญัชี 

เกณฑ์การได้มาจําหนา่ยไปซึง่

สนิทรัพย์ / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ไมกํ่าหนดให้ต้องขอมต ิ

จากผู้ ถือหนว่ย 

กําหนดการดาํเนินงานการตามขนาด

ของการทํารายการ โดยจะต้องขอมติ

จากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์กรณีขนาด

รายการมีนยัสาํคญั 

การดาํรงสถานะ (Free Float) ไมกํ่าหนด มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายยอ่ยถือหนว่ย

รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของ

จํานวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดและแตล่ะ

ชนิด (Tranche) 

ภาษี   

ภาษีเงินได้นิติบคุคล ไมเ่สยี ไมเ่สยี 

ภาษีมลูคา่เพ่ิม เสยีภาษี เสยีภาษี 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสยีภาษี เสยีภาษี 

อากรแสตมป์ เสยีภาษี เสยีภาษี 

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกรมสรรพากร 

หมายเหต:ุ 1 Positive lists ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ได้แก่ อาคารสํานกังาน อาคารศนูย์การค้า อาคารโรงงานให้เชา่ในนิคมฯ อาคารโกดงั

สินค้า อาคารที่พักอาศยั อาคารโรงแรม อาคารศูนย์ประชุมหรือศนูย์นิทรรศการ ศูนย์จําหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ และ

สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ ก.ล.ต. กําหนด 
 2 Negative list ได้แก่ (1) การนําทรัพย์สินนัน้ไปดําเนินการที่อาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย  (2) การ

นําทรัพย์สินนัน้ไปดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  (3) การนําทรัพย์สิน

นัน้ไปดําเนินธุรกิจประเภทที่ขัดกับศีลธรรม เช่น อาบอบนวด สถานเริงรมย์ สนามม้า และ (4) ประเภทที่สํานักงาน

กําหนด 

ระดับผู้ถอืหน่วยลงทุน 

รายการ กองทุน CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

ภาษีเงนิได้จากเงนิปันผล   

บคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลาํเนา

ในไทย 

หากยินยอมเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี

จ่ายในอตัราร้อยละ 10  ผู้ ถือหนว่ยไม่

ต้องนําเงินปันผลมารวมคํานวณภาษี

เงินได้บคุคลธรรมดา 

ต้องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยใน

อตัรา ร้อยละ 10  และผู้ ถือหนว่ย

มีสทิธิเลอืกท่ีจะนําเงินปันผลมา

รวมคาํนวณภาษีเงินได้บคุคล

ธรรมดา 
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รายการ กองทุน CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

หากไมย่ินยอมเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี

จ่าย  ผู้ ถือหนว่ยต้องนําเงินปันผลมา

รวมคาํนวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

บคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลาํเนา

ในตา่งประเทศ 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย ต้องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายใน

อัตราร้อยละ 10 หรือตามอัตราท่ี

ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน  และผู้

ถือหน่วยมีสิทธิเลือกท่ีจะไมนํ่าเงิน

ปันผลมารวมคํานวณภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดา 

นิติบคุคลจดัตัง้ 

ตามกฎหมายไทย 

  

o กรณีบริษัทจํากดั ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึง่หนึง่  หาก

ถือหนว่ยลงทนุ 3 เดือนก่อนและหลงั

ได้รับเงินปันผล  โดยไมต้่องเสยีภาษี

เงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย 

ต้องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยใน

อตัราร้อยละ 10  และผู้ ถือหนว่ย

ต้องนําไปรวมกบักําไรสทุธิในการ

คํานวณภาษีเงินได้ 

o กรณีบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทัง้จํานวน  

หากถือหนว่ยลงทนุ 3 เดือนก่อนและ

หลงัได้รับเงินปันผล  โดยไมต้่องเสยี

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

ต้องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยใน

อตัราร้อยละ 10  และผู้ ถือหนว่ย

ต้องนําไปรวมกบักําไรสทุธิในการ

คํานวณภาษีเงินได้ 

นิติบคุคลจดัตัง้ 

ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย ต้องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยใน

อตัราร้อยละ 10 

ภาษีเงนิได้จากกาํไรจากการขายหน่วยลงทุน 

บคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลาํเนา

ในไทย 

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น 

บคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลาํเนา

ในตา่งประเทศ 

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น 

นิติบคุคลจดัตัง้ตามกฎหมาย

ไทย 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย  แต่

นําไปรวมกบักําไรสทุธิเพ่ือคาํนวณ

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย  

แตนํ่าไปรวมกบักําไรสทุธิเพ่ือ

คํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

นิติบคุคลจดัตัง้ตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ 

  

กรณีประกอบกิจการใน

ไทย 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย  แต่

นําไปรวมกบักําไรสทุธิเพ่ือคาํนวณ

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย  

แตนํ่าไปรวมกบักําไรสทุธิเพ่ือ

คํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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รายการ กองทุน CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

กรณีประกอบกิจการใน

ตา่งประเทศ 

ไมต้่องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ย ต้องเสยีภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจา่ยใน

อตัรา ร้อยละ 15 หรือตามอตัราท่ี

ระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

ที่มา : กรมสรรพากร 

จากตารางข้างต้นพบว่า การแปลงสภาพกองทุมรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์จะทําให้บุคคลธรรมดาท่ีมี

ภมูิลาํเนาในตา่งประเทศ  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  บริษัทจํากดั  และนิติบคุคลตา่งประเทศ

ท่ีไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมีภาระต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ในขณะท่ี บคุคลธรรมดาท่ีมีภมูิลําเนาในประเทศ

ไทยจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  สําหรับภาระภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน  การแปลงสภาพกองทุมรวม 

CRYSTAL เป็นกองทรัสต์จะสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยท่ีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในไทยมีภาระต้องถกูหกั

ภาษี ณ ท่ีจ่าย  ในขณะท่ี ผู้ ถือหน่วยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาทัง้ท่ีมีภูมิลําเนาในประเทศไทยและต่างประเทศ  นิติบคุคลท่ี

จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  และนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในไทยจะไม่ได้รับ

ผลกระทบดงักลา่ว 

4.4. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นทรัสต์ BKER 

4.4.1. ข้อดขีองการแปลงสภาพ 

(1) ทาํให้กองทรัสต์เป็นมาตรฐานสากลเทียบเท่าต่างประเทศ 

ปัจจุบนันกัลงทนุต่างประเทศให้ความนิยมกบัทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มากกวา่กองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในด้านการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์หลายประการ 3  ดงันัน้ การแปลง

สภาพจะทําให้เป็นมาตรฐานสากล ซึง่สามารถดงึดดูนกัลงทนุตา่งชาติให้เข้าลงทนุได้มากขึน้ 

(2) กองทรัสต์สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายขึน้ 

กองทนุรวม CRYSTAL ถกูจํากดัให้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเทศไทยเทา่นัน้ ในขณะท่ีกองทรัสต์ BKER 

สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตา่งประเทศได้ และยงัสามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ทกุประเภท ตราบใด

ท่ีผู้ เช่าไม่นําทรัพย์สินไปประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม จึงเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจ

และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน หากผู้ จัดการกองทรัสต์มีการบริหารจัดการท่ีดี จะทําให้รายได้และ

ผลตอบแทนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สงูขึน้ 

(3) กองทรัสต์สามารถเพิ่มเพดานในการกู้ยมืเงนิ 

ปัจจุบัน กองทุนรวม CRYSTAL สามารถกู้ ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิเท่านัน้ หากมีการ

แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER จะเพ่ิมเพดานการกู้ยืมเงินได้ถึงร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวม และร้อยละ 60 

กรณีกองทรัสต์มคีวามนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  จึงทําให้กองทรัสต์ BKER 

มีความคล่องตวัในการระดมทุนเพ่ือแสวงหาทรัพย์สินท่ีมีศกัยภาพและขยายธุรกิจได้สงูกว่า  นอกจากนีก้าร

                                                   
3 รายละเอียดตามข้อ “3.3 ข้อแตกต่างระหวา่งกองทนุรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ BKER 
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ระดมทุนผ่านการกู้ ยืมจะมีต้นทุนทางการเงินตํ่ากว่าการระดมทุนผ่านทุน ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์สงูขึน้  

ทัง้นี ้การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 นัน้กองทรัสต์ BKER จะมีการกู้ยืมเงินไมเ่กินจํานวน 

2,875 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 25 ของสนิทรัพย์รวม (หลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER และลงทนุ

ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เสร็จสิน้) ทําให้สามารถลงทนุได้ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ

ในอนาคต ซึง่คาดวา่จะสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ 

(4) กองทรัสต์มีโครงสร้างการอนุมัติที่ชัดเจนสาํหรับการเข้าทาํรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

ทรัพย์สินและการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยใช้ขนาดของรายการเป็นเกณฑ์ 

เมื่อกองทนุรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER แล้ว  การเข้าทํารายการได้มาหรือจําหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินและการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต้องได้รับการอนุมตัิตามขนาดของรายการตามกฎเกณฑ์ของ

สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน กลต.”)  ส่งผลให้การทํารายการของกองทรัสต์ 

BKER มีความโปร่งใสมากขึน้  หลกัเกณฑ์การอนมุตัิตามขนาดรายการเป็นดงันี ้

การเข้าทาํรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

ขนาดรายการ ระดับการอนุมัต ิ

< 10% ของสนิทรัพย์รวม ผู้จดัการกองทรัสต์ 

>10% แต ่< 30% ของสนิทรัพย์รวม คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

> 30% ของสนิทรัพย์รวม ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ขนาดรายการ 1 ระดับการอนุมัต ิ

< 1 ล้านบาท หรือ < 0.03% ของสนิทรัพย์สทุธิ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

> 1 ล้านบาท แต ่< 20 ล้านบาท หรือ 

> 0.03% แต ่< 3% ของสนิทรัพย์สทุธิ 
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

> 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของสนิทรัพย์สทุธิ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

หมายเหต ุ1 เลือกอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่จํานวนสงูกวา่ 

ทัง้นี ้การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีมลูคา่ไมเ่กิน 7,285 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 173.2 

ของสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  โดยเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันมูลค่าไม่เกิน 4,325  

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 106.0 ของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562  ดงันัน้ ต้องมีมติเห็นชอบจาก

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สําหรับการเข้าทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ดงักลา่วจึงจะสามารถลงทนุได้  

4.4.2. ข้อด้อยของการแปลงสภาพ 

(1) ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีภาระภาษีที่เพิ่มขึน้ 
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เน่ืองจากกองทนุรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทําให้

ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเป็นใบทรัสต์จากการแปลงสภาพตามท่ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 635) พ.ศ. 2560 กําหนด 4  ทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องรับภาระภาษีท่ี

จะเกิดขึน้จากการแปลงสภาพดงักลา่วตามฐานภาษีของแต่ละบคุคล  นอกจากนีภ้ายหลงัจากการแปลงสภาพ

แล้ว  นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ นกัลงทนุจากต่างประเทศทัง้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและสถาบนัจะมีภาระภาษี

เพ่ิมขึน้หากได้รับเงินปันผลจากกองทรัสต์  และนกัลงทุนสถาบนัจากต่างประเทศจะมีภาระภาษีเพ่ิมขึน้หากมี

กําไรท่ีเกิดจากการขายหนว่ยทรัสต์ 

(2) กองทรัสต์ต้องรับภาระภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพ  

(2.1) ภาษีที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพ 

กองทรัสต์  BKER ต้อง รับภาระภาษี ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากกระบวนการแปลงสภาพ  ได้แก่

ภาษีมลูคา่เพ่ิม และอากรแสตมป์  ทัง้นี ้จากร่างรายงานภาษีกบัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จาก EY ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีความเห็นในเบือ้งต้น

วา่การท่ีกองทนุรวม CRYSTAL โอนสทิธิการเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีอาคาร  และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ เช่น 

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ   และแจ้งเลิกกิจการเข้าข่ายเป็นเป็นการโอนกิจการทัง้หมด   

ทําให้ไมเ่ข้าลกัษณะเป็นการขายตามประมวลรัษฎากร   ดงันัน้จึงอาจไมต้่องเสยีภาษีมลูคา่เพ่ิม  อยา่งไรก็ดี 

กองทุนรวม CRYSTAL อยู่ระหว่างหารือกับกรมสรรพากรถึงการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยอ้างอิงแนว

ทางการโอนกิจการทัง้หมด  ภาระภาษีสามารถสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

ค่าใช้จ่าย อัตรา 

ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆ  

1. ภาษีมลูคา่เพ่ิมสาํหรับการโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CRYSTAL ไป

ยงักองทรัสต์  

ร้อยละ 7 ของ 

มลูคา่สงัหาริมทรัพย์ท่ีโอน 

2. อากรแสตมป์สาํหรับการโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CRYSTAL ไปยงั

กองทรัสต์  

ร้อยละ 0.1  

ของมลูคา่สทิธิการเชา่ 

  

                                                   
4 มาตรา 4 ระบใุห้ยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพ่ือ

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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(2.2) ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการแปลงสภาพ 

เน่ืองจากการแปลงสภาพครัง้นีต้้องมีการเรียกประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือขออนมุตัิการแปลงสภาพ 

และต้องได้รับมติด้วยคะแนนไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมา

ประชมุ ดงันัน้อาจมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ แม้วา่ผู้ ถือหนว่ยจะเห็นชอบหรือไมก็่ตาม เช่น คา่จ้างท่ีปรึกษา

ทางกฎหมาย ค่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ค่าสอบบญัชี ค่าจดัทําหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

คา่สง่เอกสาร คา่สถานท่ีจดัประชมุ และอ่ืนๆ  สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้  

ค่าใช้จ่าย 

ประมาณการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายทั่วไป  

1. ค่าท่ีปรึกษาตา่งๆ ได้แก่ ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ท่ีปรึกษาด้านภาษี  ผู้ประเมินราคาอิสระ 

7.50 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษา ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษาและการเข้าลงทนุครัง้แรก

สําหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์รับโอนมาจากของกองทุนรวม CRYSTAL 

ได้แก่ ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมายในการทําการตรวจสอบและสอบทาน 

(Due Deligence) ค่าใช้จ่ายผู้ ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ

ค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบด้านวิศวกรรม (เฉพาะกรณีได้รับอนุมตัิ

จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวาระท่ี 13.2) 

2.00 

3. คา่จดัประชุมสื่อความก่อนการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

CRYSTAL (Pre-AGM) 

0.08 

4. ค่าเอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL 

(AGM) 

0.80 

5. คา่สง่เอกสารให้ผู้ ถือหน่วยหลงัประชุม AGM และสง่หลกัฐานการแลก

หนว่ยให้ผู้ ถือหนว่ย 

0.15 

6. คา่ชําระบญัชีกองทนุรวม CRYSTAL และงบชําระบญัชี 0.30 

7. คา่ใช้จา่ยในการประกาศขา่วผา่นหนงัสอืพิมพ์ 0.03 

8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการรับจํานอง การ

เช่าระยะยาว ผู้ เช่ารายยอ่ยของกองทนุรวม CRYSTAL  

40.64 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

1. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมสาํหรับการโอนทรัพย์สนิ

จากกองทนุรวม CRYSTAL ไปยงักองทรัสต์ 

ร้อยละ 1.0  

ของมลูคา่สทิธิการเชา่ 

2. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินและคา่จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 2  

ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
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ค่าใช้จ่าย 

ประมาณการ 

(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกับสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

1. คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 0.20 

2. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) ของสํานกังาน 

ก.ล.ต. 

ร้อยละ 0.01  

ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

3. คา่ธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 0.05 

4. คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ ร้อยละ 0.05  

ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  

แตไ่มต่ํ่ากวา่ 0.10 ล้านบาท 

และไมเ่กิน 3.0 ล้านบาท 

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลังการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์เพิ่มสูงขึน้ 

ภายหลังจากการแปลงสภาพ กองทรัสต์ BKER จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ เช่น ค่าธรรมเนียมทรัสตี  

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารทรัพย์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นต้น  โดย

สามารถสรุปได้ดงันี ้

ค่าใช้จ่าย กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 1 ตอ่ปีของ NAV 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง

เดียวกนั) 

ร้อยละ 1.0 ตอ่ปีของ TAV แตไ่ม่

ตํ่ากวา่ 25 ล้านบาทตอ่ปี สาํหรับ

ปี 2561 มีอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

3 ตอ่ปี 

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง

เดียวกนั) 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ

(Outperformance Fee) 

ไมม่ี ร้อยละ 30 ของส่วนต่างระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริง1และ

ผลตอบแทนอ้างอิง2 

หมายเหต ุเฉพาะในกรณีที่ผลตอบแทน

ที่เกิดขึน้จริงสงูกว่าผลตอบแทนอ้างอิง

เทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ / 

ทรัสต ี

ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของ 

NAV 

ร้อยละ 1.0 ตอ่ปีของ TAV แตไ่ม่

น้อยกวา่ 12 ล้านบาทตอ่ปี 
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ค่าใช้จ่าย กองทุนรวม CRYSTAL กองทรัสต์ BKER 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารทรัพย์   

- คา่ดแูลอสงัหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.3 ตอ่ปีของ NAV ไมเ่กินร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

ของรายได้จากการดําเนินงาน3 

ของแตล่ะโครงการ 

- คา่ประสานงานผู้ เช่ารายยอ่ย ร้อยละ 2 ตอ่ปีของรายได้คา่เช่า 4 ไมม่ี 

- คา่ธรรมเนียมพิเศษ ร้อยละ 2 ตอ่ปีของกําไรสทุธิของ

อสงัหาริมทรัพย์ 

ไมเ่กินร้อยละ 10.0 ตอ่ปี 

ของกําไรขัน้ต้นจาก

อสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง 5 

ของแตล่ะโครงการ 

- คา่นายหน้า กรณีผู้ เช่ารายใหมอ่ายสุญัญา 1 – 

3 ปี 

ร้อยละ 50 ของรายได้คา่เช่าเดือน

แรก 

กรณีผู้ เช่ารายใหม่อายุสัญญา

มากกวา่ 3 ปี 

ร้อยละ 100 ของรายได้ค่าเช่า

เดือนแรก 

ไมเ่กิน 3 เดือน 

ของรายได้คา่เชา่พืน้ท่ี และ/หรือ

คา่บริการพืน้ท่ี  สาํหรับการเข้าทํา

สญัญาใหม ่หรือการตอ่อายุ

สญัญาเดมิเพ่ือการเช่า หรือการ

ให้บริการพืน้ท่ี  รวมถึงการนํา

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์จดัหา

ประโยชน์ สาํหรับกําหนด

ระยะเวลาตาม 3 ปี และแปรผนั

ตามระยะเวลาของสญัญา 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของ NAV ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของ NAV 

หมายเหต ุ NAV คือมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ 

TAV คือมลูคา่สินทรัพย์รวม 
1 ผลตอบแทนที่เกิดขึน้จริง = กําไรสทุธิปรับปรุง  

กําไรสทุธิปรับปรุง คํานวณจาก กําไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงปรับปรุงด้วยการไม่รวม (1)กําไรและขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้ 

จากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การหกัด้วย (2) รายการเงินสํารองเพ่ือ

การชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์รอบและระยะเวลาที่เรียกเก็บ  (3) เงินเอา

ประกนัภยั และการปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) (4) รายการที่ไมใ่ชเ่งินสดหรือรายการพิเศษอ่ืนๆ 

2 ผลตอบแทนอ้างอิง = กําไรสทุธิปรับปรุงปีที่ 1 ที่เพ่ิมขึน้ในแตล่ะปีตามอตัราอ้างอิงบวกร้อยละ 1.5 ตอ่ปี 

อตัราอ้างอิง คํานวณจาก อตัรา CPI ของปีนัน้ + ร้อยละ 1 ตอ่ปี 

3 รายได้จากการดําเนินงาน หมายถึง รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ ค่าบริการพืน้ที่ และรายได้อ่ืนที่เกิดจากการให้ใช้ประโยชน์ เช่น 

การให้บริการพืน้ที่ชัว่คราว การให้บริการติดตัง้อปุกรณ์ การให้บริการพืน้ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจอดรถ และค่า

สาธารณูปโภค เป็นต้น (แต่ไม่รวมถึงดอกเบีย้รับ เงินชดเชยจากประกันภัยทัง้ประเภท ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) และประกนัภยัความเสี่ยงทกุชนิด (Industrial All Risks Insurance) 

4 รายได้คา่เชา่จากผู้ เชา่รายยอ่ยในพืน้ที่ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ไมร่วมรายได้ที่กองทนุรวมได้จากการให้เชา่เหมางาน

ระบบและการให้เชา่พืน้ที่สว่นกลาง 
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5 กําไรขัน้ต้นจากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง หมายถึง รายได้จากการดําเนินงาน (ตามนิยามรายได้จากการดําเนินงาน

ของคา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน Base Fee) หกัด้วยต้นทนุคา่ใช้จา่ยทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่

บริหารและคา่ใช้จา่ยหนีส้งสยัจะสญู 

4.4.3. ความเสี่ยงของการแปลงสภาพ 

(1) ความเสี่ยงจากกระบวนการแปลงสภาพอาจไม่เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที่คาดการณ์ไว้ 

เน่ืองจากการก่อตัง้กองทรัสต์ BKER ตัง้ขึน้ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมี BBLAM และ KERM เป็น

ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์ BKER และ SCBAM เป็นทรัสตี ทัง้นี ้การก่อตัง้ทรัสต์จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อมี

การก่อสิทธิในทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี ปัจจุบัน KERM อยู่ระหว่างการยื่นคําขอความเห็นชอบการเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต 

นอกจากนี ้การจดัตัง้กองทรัสต์ BKER จะต้องผา่นการพิจารณาของสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึง่หากกระบวนการ

ดงักล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของจากสํานกังาน ก.ล.ต จะส่งผลให้การดําเนินการแปลงสภาพไม่เป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ 

5. ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม CRYSTAL ก่อนและหลังการแปลงสภาพ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อกองทนุรวม CRYSTAL หากมีการแปลง

สภาพเป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินของกองทนุรวม CRYSTAL 

เป็นระยะเวลาประมาณ 23 ปี 9 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัท่ีคาดว่าจะเข้าทํารายการแปลงสภาพ 

จนถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2586 ซึ่งเป็นวันท่ีสญัญาเช่าดังกล่าวจะหมดอายุ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํา

ประมาณการดงักลา่วขึน้ใน 2 กรณี ดงันี ้

กรณีท่ี 1 กองทนุรวม CRYSTAL ไมเ่ข้าทํารายการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER 

กรณีท่ี 2 กองทนุรวม CRYSTAL เข้าทํารายการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ีมิได้มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการทางการเงินของกองทนุรวม CRYSTAL มีดงันี ้

รายได้ 

รายได้หลกัของกองทนุรวม CRYSTAL ประกอบด้วยรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี รายได้คา่เช่าเหมางานระบบ และรายได้

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง จาก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ CDC และ โครงการ TC สมมติฐานตา่งๆ แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้
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โครงการ CDC 

 ปี 2561(A) ปี 2562-2586(F) 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 96.5 98.0 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 4.0 4.0 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (ตร.ม.) 29,848.64 29,848.64 

คา่เช่าเหมางานระบบคงท่ี (พนับาท) 12,514.98 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

คา่เช่าเหมางานระบบผนัแปร (พนับาท) 46,005.08 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง (พนับาท) 14,182.66 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

(1) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าแบบคงท่ีและขัน้บนัได ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าแบบ 

ผันแปรตามยอดขาย และค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าประเภทพืน้ท่ีชั่วคราว (Kiosk) ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีดงันี ้

อตัราการเช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุของ

สญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 98 อ้างอิงจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

ค่าเช่าพืน้ท่ี เฉลี่ย และ

อตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเช่าพืน้ท่ีจากสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 

2562 ซึ่งมีค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย 384.94 บาทต่อตร.ม. และประมาณอัตราการขึน้ 

ค่าเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุสัญญาเช่าท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการ

ดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม CRYSTAL ปี 2559-2561 

(2) รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ เป็นรายได้ท่ีจัดเก็บตามสญัญาเช่าเหมางานระบบระหว่างกองทนุรวม 

CRYSTAL กบั KER ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่เหมางานระบบคงท่ี 1,084,600 บาทตอ่เดือน (ข้อมลู ณ มีนาคม 

2562) ซึ่งมีอตัราการปรับขึน้ค่าเช่าในอตัราร้อยละ 4 ต่อปีตามระบใุนสญัญา และรายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ

ผนัแปรซึ่งจดัเก็บในอตัราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าบริการรวม ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการ

เติบโตร้อยละ 4 ตอ่ปี อ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม CRYSTAL ปี 2559-2561 

(3) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง เป็นรายได้ท่ีจัดเก็บตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางระหว่างกองทุนรวม 

CRYSTAL กบั KER ในอตัราคงท่ี 1,229,128 บาทต่อเดือน (ข้อมลู ณ มีนาคม 2562)  ซึ่งมีอตัราการปรับขึน้คา่

เช่าในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปีตามท่ีระบใุนสญัญา 
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โครงการ TC 

 ปี 2561(A) ปี 2562-2586(F) 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 98.1 98.0 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 4.0 4.0 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (ตร.ม.) 13,285.16 13,285.16 

คา่เช่าเหมางานระบบคงท่ี (พนับาท) 5,932.81 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

คา่เช่าเหมางานระบบผนัแปร (พนับาท) 25,586.88 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง (พนับาท) 6,729.75   เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

(1) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าแบบคงท่ีและขัน้บนัได ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าแบบผนั

แปรตามยอดขาย และค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าประเภทพืน้ท่ีชัว่คราว (Kiosk) ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

การอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีดงันี ้

อตัราการเช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุของ

สญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 98 อ้างอิงจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

ค่าเช่าพืน้ท่ี เฉลี่ย และ

อตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเช่าพืน้ท่ีจากสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 

2562 ซึ่งมีค่าเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย 665.47 บาทต่อตร.ม. และประมาณอตัราการขึน้ค่า

เช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุสัญญาเช่าท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการ

ดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม CRYSTAL ปี 2559-2561 

(2) รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ เป็นรายได้ท่ีจัดเก็บตามสญัญาเช่าเหมางานระบบระหว่างกองทนุรวม 

CRYSTAL กบั KER ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบคงท่ี 514,162 บาทต่อเดือน (ข้อมลู ณ มีนาคม 

2562) ซึ่งมีอตัราการปรับขึน้ค่าเช่าในอตัราร้อยละ 4 ต่อปีตามระบใุนสญัญา และรายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ

ผนัแปรซึ่งจดัเก็บในอตัราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าบริการรวม ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการ

เติบโตร้อยละ 4 ตอ่ปี อ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม CRYSTAL ปี 2559-2561 

(3) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นกลางระหว่างท่ีกองทุนรวม 

CRYSTAL กบั KER ในอตัราคงท่ี 583,228 บาทตอ่เดือน (ข้อมลู ณ มีนาคม 2562) ซึง่มีอตัราการปรับขึน้คา่เช่า

ในอตัราร้อยละ 4 ตอ่ปีตามท่ีระบใุนสญัญา 
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ดอกเบีย้รับ 

ประมาณการดอกเบีย้รับใช้สมมติฐานอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์

ของธนาคารพาณิชย์ 

ต้นทุนค่าเช่า 

ต้นทนุค่าเช่า ประกอบด้วย ต้นทนุคา่เช่าคงท่ี และต้นทนุค่าเช่าผนัแปร ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

การต้นทนุคา่เช่าตา่งๆ ดงันี ้

ต้นทุนค่าเช่า โครงการ CDC โครงการ TC 

ต้นทนุคา่เช่าคงท่ี 624,000 บาทตอ่ปี 

ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี1 

270,000 บาทตอ่ปี 

ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี1 

คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษา ร้อยละ 3.60 ของรายได้คา่เช่า ร้อยละ 1.90 ของรายได้คา่เช่า 

คา่โฆษณา คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย 

และคา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.50 ของรายได้คา่เช่า ร้อยละ 1.00 ของรายได้คา่เช่า 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงรักษาทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.00 ของรายได้คา่เช่า ร้อยละ 3.00 ของรายได้คา่เช่า 

หมายเหต:ุ 1อ้างอิงจากอตัราเงินเฟอ้คาดการณ์ปี 2565 

 2อ้างอิงจากงบการเงินย้อนหลงั 3 ปีของแตล่ะโครงการ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ BKER 

(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม CRYSTAL  ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุในกรณีท่ี

ไมม่ีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ จัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหาร

กองทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

(NAV) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะได้รับคา่ธรรมเนียมในการดแูลผลประโยชน์ไม่

เกินร้อยละ 0.05 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับ 

(1) คา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กินร้อยละ 0.30 

ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) 

(2) คา่ธรรมเนียมในการประสานงานกบัผู้ เช่ารายยอ่ยร้อยละ 2.00 

ต่อปี ของรายได้ค่าเช่าจากผู้ เช่ารายย่อยในพืน้ท่ีท่ีกองทุน

รวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ไมร่วมรายได้ท่ีกองทนุรวมได้จากการให้เชา่

เหมางานระบบและการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง 
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ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

(3) ค่าธรรมเนียมพิเศษร้อยละ 2.00 ต่อปีของกําไรสุทธิของ

อสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุง 

(4) ค่านายหน้าร้อยละ 50 ของรายได้ค่าเช่ารายเดือนเดือนแรก

สําหรับผู้ เช่ารายใหมท่ี่สญัญาเช่ามีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แต่ไม่

ถึง 3 ปี และร้อยละ 100 ของรายได้ค่าเช่ารายเดือนเดือนแรก

สาํหรับผู้ เช่ารายใหมท่ี่สญัญาเช่ามีอายตุัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม CRYSTAL 

ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อตัราค่าธรรมเนียมรายปีท่ีกองทนุต้องชําระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้ ทัง้นี ้อัตรา

ค่าธรรมเนียมขัน้ตํ่าต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 

3,000,000 บาท 

X = ทุนชาํระแล้ว  

(ล้านบาท) 

อัตราค่าธรรมเนียม  

(ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 

X ≤ 200 0.035 

200 < X ≤ 1,000 0.030 

1,000 < X ≤ 5,000 0.025 

5,000 < X ≤ 10,000 0.020 

X > 10,000 0.010 
 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

CRYSTAL 

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมลูค่า ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจ

สอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทัว่ไป 

เป็นต้น 

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ BKER ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ในกรณีท่ี

กองทนุรวม CRYSTAL ทําการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการและบริหาร

กองทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินรวม (TAV) 

แตไ่มน้่อยกวา่ 25 ล้านบาทตอ่ปี โดยมีอตัราการเพ่ิมร้อยละ 3 ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะได้รับคา่ธรรมเนียมในการดแูลผลประโยชน์ไม่

เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) แต่ไม่น้อย

กวา่ 12 ล้านบาทตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ จัด ก า ร ก อ งท รั ส ต์ จะ ไ ด้ รั บค่ าธ ร ร ม เ นี ยมใ น การ บ ริ หาร

อสงัหาริมทรัพย์ดงันี ้
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ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

(1) คา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กินร้อยละ 3.00 

ตอ่ปีของรายได้จากการดําเนินงานของแตล่ะโครงการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปีของกําไรขัน้ต้น

จากอสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุงของแตล่ะโครงการ 

(3) ค่านายหน้าไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และ/หรือ

ค่าบริการพืน้ท่ี สําหรับการเข้าทําสญัญาใหม่ หรือการต่ออายุ

สญัญาเดิมเพ่ือการเช่า หรือการให้บริการพืน้ท่ี รวมถึงการนํา

ทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ สําหรับกําหนด

ระยะเวลาตาม 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ BKER 

ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีกองทรัสต์ BKER ต้องชําระให้แก่ตลาด

หลกัทรัพย์ใช้อตัราคา่ธรรมเนียมเดียวกบักองทนุรวม CRYSTAL 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

CRYSTAL 

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมลูค่า ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจ

สอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทัว่ไป 

เป็นต้น 

(3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมตฐิาน 

ค่าธรรมเ นียมคํ าขออนุญาตเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ 

200,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

ร้อยละ 0.01 ของมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดท่ีเสนอขาย 

ค่าธรรมเ นียมการการยื่นคําขอเ ข้าจด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

50,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้ากบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

ร้อยละ 0.05 ของทนุชําระแล้ว ขัน้ตํ่า 100,000 บาท 

แตไ่มเ่กิน 3,000,000 บาท 

คา่ตรวจสอบบญัชีสาํหรับประมาณการปีแรก 2,100,000 บาท 

คา่ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 7,300,000 บาท 

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินและค่าจัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ 

ร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ 

คา่โฆษณาและคา่ใช้จ่ายทางการตลาด 10,000,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดสทิธิการเช่า ร้อยละ 1.00 ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์สทิธิการเชา่ 

อากรแสตมป์ ร้อยละ 0.10 ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์สทิธิการเชา่ 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ของมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด 
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จากข้อมลูและสมมตฐิานข้างต้น สามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ 2 กรณี ได้ดงันี ้

 กรณีที่ 1 

กองทุนรวม CRYSTAL ไม่เข้า

ทาํรายการแปลงสภาพเป็น

กองทรัสต์ BKER1 

กรณีที่ 2 

กองทุนรวม CRYSTAL เข้าทาํ

รายการแปลงสภาพเป็น

กองทรัสต์ BKER1 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอด

ระยะเวลา 23 ปี 9 เดือน 
ร้อยละ 8.68 ร้อยละ 8.55 

หมายเหต:ุ  1อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยเป็นการคํานวณบนสมมติฐานที่ผู้ ถือหน่วยมีต้นทนุหน่วยลงทนุ 9.5 บาท (ราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัย้อนหลงั 3 เดือน) 

หากมีการเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ีมิได้มีการลงทุนใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนตลอดระยะเวลา 23 ปี 9 เดือน 

ลดลงจากร้อยละ 8.68 เป็นร้อยละ 8.55 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวม CRYSTAL เข้าทํารายการแปลงสภาพเป็น

กองทรัสต์ BKER เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ และลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะสง่ผล

ให้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุตลอดระยะเวลา 30 ปี สงูขึน้เป็นร้อยละ 9.54 (โปรดพิจารณารายละเอียดของ

ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในหัวข้อถัดไป (ข.รายการความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ) และ (ค.รายการ

ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

กองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์)) 

6. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของ SCBAM เห็นควรให้ดําเนินการการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยมอบหมายให้

ผู้จดัการกองทนุดําเนินการจดัให้มีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ และการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 อีกทัง้ กําหนดให้วนัท่ี 3 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในการเข้าประชมุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) โดยเง่ือนไขข้างต้นนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกํากับดแูล

กิจการท่ีดี และตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมของกองทนุรวม CRYSTAL 

นอกจากนี ้การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER นี ้มีเง่ือนไขในการลงมติว่า หาก 

ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะไม่เสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเหลือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะดําเนินการเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ตามลําดบัต่อไป โดย SCBAM และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จัดการกองทรัสต์ จะเข้าทํารายการต่าง ๆ ในวาระนี ้

ต่อเมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิตามเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมในวาระอ่ืน ๆ ทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 13.2 (เร่ือง

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม)  
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ดงันัน้ เง่ือนไขนีจ้ึงมีความเหมาะสม เน่ืองจากวตัถปุระสงค์หลกัของการแปลงสภาพก็เพ่ือให้กองทรัสต์ BKER 

สามารถลงทนุในทรัพย์สนิเพ่ิมเติมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ ท่ี 1 

ในการแปลงสภาพกองทุนรวมนี ้อตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เป็นหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ BKER กําหนดไว้ท่ี 1 ต่อ 1 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ อตัราการสบัเปลี่ยน 1 หน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER มีความเหมาะสมเน่ืองจากอัตราดังกล่าวจะไม่

ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีสาระสําคญัในด้านทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยระหว่างกองทนุรวม CRYSTAL และกองทรัสต์ 

BKER หากไมน่บัรวมรายจ่ายในการแปลงสภาพ และจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในเร่ืองการออกเสยีง

และการรับเงินปันผล เป็นต้น 

7. สรุปความเห็นของที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CRYSTALเป็นกองทรัสต์ BKER และพบวา่การเข้าทํารายการแปลงสภาพดงักลา่วจะมีผลกระทบทางด้านภาษีต่อกองทนุ

รวม CRYSTALและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  แต่ในระยะยาวจะเป็นประโยชน์แก่กองทนุรวม CRYSTAL และผู้ ถือหนว่ยลงทนุใน

หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  เน่ืองจากภายหลงั

การแปลงสภาพ กองทรัสต์ BKER จะมีความสามารถในการลงทนุในทรัพย์สนิเพ่ิมเติมและเพ่ิมเพดานในการกู้ เงินได้สงูขึน้  

นอกจากนี ้อตัราการสบัเปลี่ยน 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER (Swap 

Ratio) ท่ีกําหนดไว้ในครัง้นีม้ิได้สง่ผลกระทบตอ่สทิธิใดๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการพิจารณาผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการแปลง

สภาพโดยท่ีมิได้ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 พบว่า อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะลดลงจาก

ร้อยละ 8.68 เหลือร้อยละ 8.55 เน่ืองจากกองทุนรวม CRYSTAL มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการแปลงสภาพ อาทิ 

คา่จ้างท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คา่จ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ คา่สอบบญัชี คา่จดัทําหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

คา่สง่เอกสาร ค่าสถานท่ีจดัประชุม และอ่ืนๆ เป็นต้น  ดงันัน้ การเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL 

เป็นกองทรัสต์ BKER โดยที่ มิได้มีการลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติมครั้งที่  1 แต่อย่างใดจึงไม่

สมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตาม กองทนุรวม CRYSTAL มีวตัถปุระสงค์ในการเข้าทํารายการแปลงสภาพดงักลา่วเพ่ือให้สามารถ

ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ได้  ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมในระยะยาว  และจะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 

9.54 ดงันัน้ การเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER พร้อมทัง้การเข้าทํา

รายการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1  

จึงสมเหตุสมผล  โปรดพิจารณารายละเอียดของความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในหัวข้อถัดไป (ค. รายการ

ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์) 
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ข. รายการความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลังการแปลงสภาพ 

1. ลักษณะของรายการ 

1.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ในปัจจบุนักองทนุรวมได้เข้าทําสญัญาเช่าเหมางานระบบกบั KER ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ

รวม CRYSTAL ในการเป็นผู้ เช่าเหมางานระบบ  โดยให้สทิธิในการเป็นผู้ให้บริการทัว่ไปและบริการสาธารณปูโภคแก่ผู้ เช่า

พืน้ท่ีในโครงการ TC และ CDC  ซึ่ง KER เป็นผู้ เข้าทําสญัญาบริการโดยตรงกบัผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการและเป็นผู้ เรียกเก็บ

เงินประกันการบริการ ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคตามสญัญาบริการจากผู้ เช่าพืน้ท่ี  ในขณะเดียวกัน KER เป็น 

ผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายดําเนินงานในโครงการท่ีเกิดขึน้  รวมถึงต้นทนุการให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีและชําระค่าสาธารณปูโภค

ให้แก่ผู้ ให้บริการสาธารณปูโภคโดยตรง  ทัง้นีก้องทนุรวม CRYSTAL ได้รับค่าตอบแทนจากการให้เช่าเหมางานระบบจาก 

KER ในลกัษณะท่ีเป็นค่าตอบแทนคงท่ีและค่าตอบแทนผันแปร  นอกจากนี ้กองทุนรวมยังได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สว่นกลางกบั KER โดยให้สทิธิในการใช้พืน้ท่ีสว่นกลางหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การจดังานแสดงหรือเปิดตวัสนิค้า 

นิทรรศการ การติดปา้ยโฆษณา และกิจกรรมตา่งๆ  ซึง่ KER เป็นผู้ รับภาระต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้  ทัง้นี ้กองทนุรวม 

CRYSTAL ได้รับคา่ตอบแทนจากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางจาก KER ในลกัษณะท่ีเป็นคา่ตอบแทนคงท่ี 

ภายหลงัจากกองทนุรวม CYRSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และกองทรัสต์รับโอนสทิธิและหน้าท่ีของกองทนุ

รวม CRYSTAL มาแล้ว กองทรัสต์ BKER และ KER จะดําเนินการยกเลิกสญัญาเช่าเหมางานระบบและสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สว่นกลาง โดยเมื่อมีการยกเลิกสญัญาเช่าเหมางานระบบ และสญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง ดงักลา่วแล้ว กองทรัสต์ BKER 

จะเป็นผู้ ให้บริการทัว่ไป บริการสาธารณปูโภค และบริการพืน้ท่ีสว่นกลางแก่ผู้ เช่ารายย่อยได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นโครงสร้าง

การเข้าลงทุนและการจัดหาประโยชน์ในลกัษณะเดียวกันกับทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

นอกจากนี ้กองทนุรวม CRYSTAL จะยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะทําหน้าท่ีใน

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีรับโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL มายงักองทรัสต์และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์

จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เอง โดยผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินท่ี

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในบางโครงการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของผู้ก่อตัง้ทรัสต์เห็นควรให้มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ

ของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุเพ่ือพิจารณาอนมุตัิเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการ

แปลงสภาพ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  

3 ใน 4 ของจํานวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง   

โครงสร้างรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL ก่อนการเปลี่ยนแปลง  และ

ภายหลงัการเปลีย่นแปลงแสดงตามแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพแสดงโครงสร้างรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL  

ก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL  

หลังการเปลี่ยนแปลง 
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เปรียบเทียบรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทนุรวม CRYSTAL และการจดัหาผลประโยชน์ใน

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์สรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

รูปแบบการให้เช่า

และการให้บริการ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

แบบเดิม แบบใหม่ 

สญัญาเชา่พืน้ท่ี กองทนุรวม CRYSTAL เป็นผู้ให้เช่าพืน้ท่ี 

แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ 

กองทรัสต์เป็นผู้ให้เชา่พืน้ท่ี 

แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ 

สญัญาบริการ KER เป็นผู้ให้บริการ 

แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ 

กองทรัสต์เป็นผู้ให้บริการ 

แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ 

การให้บริการ

สาธารณปูโภค 

KER เป็นผู้ให้บริการ 

แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ 

กองทรัสต์เป็นผู้ให้บริการ 

แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ 

การจดัหาประโยชน์

จากพืน้ท่ีสว่นกลาง 

KER เป็นผู้ให้บริการ 

แก่ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 

กองทรัสต์เป็นผู้ให้บริการ 

แก่ผู้ใช้บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 

สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

กองทนุรวม CRYSTAL แตง่ตัง้  

KER เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์  

จะเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

1.2. วันที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CRYSTAL มีมติอนุมัติในการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

ภายหลงัจากแปลงสภาพกองทุนรวม  กองทรัสต์จะรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของสญัญาเช่าเหมางานระบบและ

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นกลางตามท่ีระบไุว้ในสญัญาโอนทรัพย์สินและหน้าท่ีของกองทนุรวม  และกองทรัสต์จะยกเลกิสญัญา

ดงักล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างในการจัดหาผลประโยชน์รูปแบบใหม่  ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหา

ผลประโยชน์จึงไมม่ีสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

2. ความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER  SCBAM ในฐานะบริษัทจดัการได้

พิจารณาถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์  การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และโอกาสในการเติบโตของ

ผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระยะยาว  จึงเห็นควรให้มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน

ของกองทนุรวม CRYSTAL  โดยเปลี่ยนแปลงจากการให้สิทธิ KER ในการเป็นผู้ ให้บริการทัว่ไปและบริการสาธารณปูโภค

และให้สิทธิในการใช้พืน้ท่ีสว่นกลางหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการ TC และ CDC  ผ่านการเข้าทํา

สัญญาเช่าเหมางานระบบและสัญญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางตามลําดับ  เป็นกองทรัสต์ BKER เป็นผู้ มีสิทธิในการเป็น 

ผู้ให้บริการทัว่ไปและบริการสาธารณปูโภคและให้บริการพืน้ท่ีสว่นกลางแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการโดยตรง   
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2.2. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

2.2.1. ข้อดขีองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

(1) มีการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

กองทรัสต์จะเป็นผู้ เดียวท่ีเข้าทําสญัญาต่างๆ กับผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการโดยตรง ได้แก่ สญัญาเช่าพืน้ท่ี 

สญัญาให้บริการ และสญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง  ดงันัน้ กองทรัสต์จะสามารถบริหารจดัการ  ตลอดจนติดต่อ

ประสานงานกบัผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการได้สะดวกมากขึน้ นอกจากนี ้โครงสร้างการเข้าลงทนุและการจดัหาประโยชน์

จะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  ทําให้การบริหารงาน

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ 

(1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลการดาํเนินงาน 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจดัหาผลประโยชน์สง่ผลให้กองทรัสต์ต้องรับความเสี่ยงจากความ

ไม่แน่นอนของผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  รวมถึงความไม่แน่นอนของต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ หากผลการ

ดําเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้  อาจสง่ผลกระทบตอ่กองทรัสต์และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วย  ความ

เสีย่งจากความไมแ่นน่อนดงักลา่วประกอบด้วย 

(1.1) ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

ภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์  กองทรัสต์จะสญูเสยีรายได้คงท่ีท่ีจะ

ได้รับจากการให้เช่าเหมางานระบบและการให้เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางแก่ KER  ส่งผลให้รายได้ของกองทรัสต์

ขึน้อยูก่บัการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่าโครงการโดยตรง  หากผู้ เช่าไมต่อ่อายสุญัญา  หรืออยูใ่นระหวา่งการหาผู้ เชา่

รายใหม่  หรือผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนกลางไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้อาจทําให้กองทรัสต์มีรายได้ลดลง   

ในขณะเดียวกนั กองทรัสต์ยงัคงต้องรับภาระต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการและการให้เช่า

พืน้ท่ีสว่นกลาง  จึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย 

อยา่งไรก็ดี KERM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมจะทําหน้าท่ีในการบริหารและจดัการกองทรัสต์ 

BKER เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(1.2) ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้ 

เน่ืองจากกองทรัสต์ต้องเป็นผู้ รับรับภาระต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการและการ

ให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจดัหาผลประโยชน์  ดงันัน้ กองทรัสต์จึง

ต้องรับความเสีย่งจากความไมแ่นน่อนของต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ด้วย เช่น การเปลีย่นแปลง

อตัราคา่สาธารณปูโภคจากภาครัฐ เป็นต้น 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

73 

2.3. ประมาณการผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อกองทุนรวม CRYSTAL หากมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระ 

ท่ีโครงการ CDC และโครงการ TC สามารถสร้างได้เป็นระยะเวลาประมาณ 23 ปี 9 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 

ซึง่เป็นวนัท่ีคาดวา่จะเข้าทํารายการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ จนถึงวนัท่ี 23 มิถนุายน 2586 ซึง่เป็นวนัท่ี

สญัญาเช่าดงักลา่วจะหมดอาย ุแล้วคิดลดด้วยอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ เพ่ือคํานวณมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ี

จะเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทําประมาณการดงักลา่วขึน้ใน 2 กรณี 

ดงันี ้

กรณีท่ี 1 กองทนุรวม CRYSTAL ไมเ่ปลีย่นรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ 

กรณีท่ี 2 กองทุนรวม CRYSTAL เข้าทํารายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ โดยท่ีมิได้มีการ

ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

สมมติฐานหลกัในกรณีท่ี 1 ใช้สมมติฐานเดียวกันกับหัวข้อ ก. รายการความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

สําหรับสมมติฐานหลกัในกรณีท่ี 2 ท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ CDC และ

โครงการ TC มีดงันี ้

รายได้ 

รายได้หลกัของโครงการ CDC และโครงการ TC ประกอบด้วยรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี รายได้คา่บริการ รายได้จากการ

ให้บริการไอเย็น รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง รายได้ค่าบริการป้ายโฆษณา และรายได้ค่าสาธารณปูโภค สมมติฐานตา่งๆ 

เป็นดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ CDC 
 

ปี 2561(A) ปี 2562-2586(F) 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 96.5 98.0 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 4.0 4.0 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (ตร.ม.) 29,848.64 29,848.64 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง (พนับาท)1 7,611.21 4,848.00 (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ตอ่ปี) 

คา่บริการปา้ยโฆษณา (พนับาท)1 208.33 154.50 (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี) 

หมายเหต:ุ 1อ้างอิงจากผลการดาํเนินงานของ KER ปี 2561 ซึง่เป็นรายได้สําหรับพืน้ที่ทัง้หมดของโครงการ ประมาณการรายได้ตัง้แตปี่ 2562 

เป็นการคํานวณตามสดัสว่นพืน้ที่ของทรัพย์สินเดิมในกองทนุรวม CRYSTAL 
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รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และรายได้ค่าบริการ 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าและคา่บริการแบบคงท่ีและขัน้บนัได ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าและ

ค่าบริการแบบผันแปรตามยอดขาย และค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าและค่าบริการประเภทพืน้ท่ีชั่วคราว (Kiosk) ซึ่งท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีดงันี ้

อตัราการเช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุของ

สญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 98 อ้างอิงจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

ค่าเช่าพืน้ท่ี เฉลี่ย และ

อตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเช่าพืน้ท่ีตามสัญญาเช่าปัจจุบัน ณ วันท่ี  

20 มีนาคม 2562 ซึง่มีคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ 384.94 บาทตอ่ตร.ม. และประมาณอตัรา

การขึน้ค่าเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายสุญัญาเช่าท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผล

การดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม CRYSTAL ปี 2559-2561 

ค่ า บ ริ ก า ร เ ฉลี่ ย  แ ละ

อัตราการขึน้ค่าบริการ

เฉลีย่ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าบริการจากสญัญาบริการปัจจุบนั ณ วันท่ี  

20 มีนาคม 2562 ซึ่งมีค่าบริการเฉลี่ย 273.02 บาทต่อตร.ม. และประมาณอตัรา

การขึน้ค่าบริการตลอดช่วงอายสุญัญาบริการท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผล

การดําเนินงานในอดีตของ KER ปี 2559-2561 

(1) รายได้จากการให้บริการไอเยน็ 

รายได้จากการให้บริการไอเย็น เป็นรายได้ท่ีจัดเก็บจากผู้ เช่ารายย่อยท่ีใช้บริการระบบไอเย็นของ

โครงการ โดยอตัราค่าบริการถกูระบใุนสญัญาบริการของแต่ละห้องเช่า ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

รายได้จากการให้บริการไอเย็นโดยอ้างอิงจากสญัญาบริการ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยมีอตัราค่าบริการ 

ไอเย็นเฉลีย่ 99.73 บาทตอ่ตร.ม. และปรับขึน้ร้อยละ 2 ตอ่ปี อ้างอิงผลการดําเนินงานในอดีตของ KER ปี 2559-

2561 

(2) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้บริการพืน้ท่ีสว่นกลางของ

โครงการ ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางเดือนละ 404,000 บาท อ้างอิงจากรายได้

ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลางท่ี KER ได้รับจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุ CRYSTAL ย้อนหลงั 3 ปี 

(ปี 2559- 2561) และปรับขึน้ร้อยละ 1 ตอ่ปี โดยอ้างอิงจากผลการดาํเนินงานในอดีตของ KER ปี 2559-2561 

(3) รายได้ค่าบริการป้ายโฆษณา 

รายได้คา่บริการปา้ยโฆษณา เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากการให้บริการพืน้ท่ีติดตัง้ปา้ยโฆษณาในพืน้ท่ีของ

โครงการ อาทิ บริเวณทางเข้าศนูย์การค้า บริเวณหน้าโถงลิฟต์ บริเวณบนัไดเลื่อน เป็นต้น ซึ่งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณค่าบริการป้ายโฆษณาปีละ 154,500 บาท อ้างอิงจากรายได้ค่าบริการป้ายโฆษณาท่ี KER 

ได้รับจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุ CRYSTAL ย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2559-2561) และปรับขึน้

ร้อยละ 3 ตอ่ปีโดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานย้อนหลงั 3 ปีของ KER ปี 2559-2561 
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(4) รายได้ค่าสาธารณูปโภค 

รายได้คา่สาธารณปูโภค เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้สาธารณปูโภคของโครงการใน

อตัราท่ีระบไุว้ในสญัญาบริการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณรายได้ค่าสาธารณปูโภคท่ีร้อยละ 15.80 

ของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี อ้างอิงจากสดัสว่นรายได้คา่สาธารณปูโภคตอ่รายได้คา่เชา่พืน้ท่ีท่ี KER ได้รับจากการเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุ CRYSTAL ย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2559-2561) 

โครงการ TC  
 

ปี 2561(A) ปี 2562-2586 (F) 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 98.1 98.0 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 4.0 4.0 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (ตร.ม.) 13,285.16 13,285.16 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง (พนับาท)1 18,902.04 5,050.00 (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 ตอ่ปี) 

คา่บริการปา้ยโฆษณา (พนับาท)1 509.34 239.99 (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี) 

หมายเหต:ุ 1 อ้างอิงจากผลการดําเนินงานของ KER ปี 2561 ซึง่เป็นรายได้สําหรับพืน้ที่ทัง้หมดของโครงการ ประมาณการรายได้ตัง้แตปี่ 2562 

เป็นการคํานวณตามสดัสว่นพืน้ที่ของทรัพย์สินเดิมในกองทนุรวม CRYSTAL 

(1) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และรายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย ค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าและค่าบริการแบบคงท่ีและขัน้บนัได ค่าเช่าพืน้ท่ี

ร้านค้าและค่าบริการแบบผันแปรตามยอดขาย และค่าเช่าพืน้ท่ีร้านค้าและค่าบริการประเภทพืน้ท่ีชั่วคราว 

(Kiosk) ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีดงันี ้

อตัราการเช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุของ

สญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 98 อ้างอิงจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

คา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ และ

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเช่าพืน้ท่ีจากสญัญาเช่าปัจจุบนั ณ วนัท่ี 20 

มีนาคม 2562 ซึง่มีคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ 665.47 บาทตอ่ตร.ม. และประมาณอตัราการ

ขึน้ค่าเช่าตลอดช่วงอายุสัญญาเช่าท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการ

ดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม CRYSTAL ปี 2559-2561 

คา่บริการเฉลีย่ และ

อตัราการขึน้คา่บริการ

เฉลีย่ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าบริการจากสญัญาบริการปัจจบุนั ณ วนัท่ี 20 

มีนาคม 2562 ซึ่งมีค่าบริการเฉลี่ย 324.48 บาทต่อตร.ม. และประมาณอตัราการ

ขึน้ค่าบริการตลอดช่วงอายสุญัญาบริการท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการ

ดําเนินงานในอดีตของ KER ปี 2559-2561 
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(2) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้บริการพืน้ท่ีสว่นกลางของ

โครงการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณคา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางเดือนละ 420,833 บาท อ้างอิงจากรายได้

ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลางท่ี KER ได้รับจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุ CRYSTAL ย้อนหลงั 3 ปี 

(ปี 2559-2561) และปรับขึน้ร้อยละ 1 ตอ่ปี โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของ KER ปี 2559-2561 

(3) รายได้ค่าบริการป้ายโฆษณา 

รายได้คา่บริการปา้ยโฆษณา เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากการให้บริการพืน้ท่ีติดตัง้ปา้ยโฆษณาในพืน้ท่ีของ

โครงการ อาทิ บริเวณทางเข้าศนูย์การค้า บริเวณหน้าโถงลิฟต์ บริเวณบนัไดเลื่อน เป็นต้น ซึ่งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณค่าบริการป้ายโฆษณาปีละ 239,990 บาท อ้างอิงจากรายได้ค่าบริการป้ายโฆษณาท่ี KER 

ได้รับจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทนุ CRYSTAL ย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2559-2561) และปรับขึน้

ร้อยละ 3 ตอ่ปีโดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานย้อนหลงั 3 ปีของ KER ปี 2559-2561 

(4) รายได้ค่าสาธารณูปโภค  

รายได้คา่สาธารณปูโภค เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้สาธารณปูโภคของโครงการใน

อตัราท่ีระบไุว้ในสญัญาบริการ  ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณรายได้ค่าสาธารณปูโภคท่ีร้อยละ 25.69 

ของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี อ้างอิงจากรายได้ค่าสาธารณูปโภคท่ี KER ได้รับจากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

ให้กบักองทนุ CRYSTAL ย้อนหลงั 3 ปี (ปี 2559-2561) 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าเช่าคงท่ี และต้นทุนค่าเช่าผนัแปร ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการต้นทนุคา่เช่าตา่งๆ ดงันี ้

 โครงการ CDC โครงการ TC 

ต้นทนุคา่เช่าคงท่ี 8,160,000 บาทตอ่ปี 

ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี1 

6,666,000 บาทตอ่ปี 

ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี1 

ต้นทนุคา่สาธารณปูโภค 
ร้อยละ 78.00  

ของรายได้คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 93.00 ของรายได้คา่

สาธารณปูโภค 

ต้นทนุคา่เช่าผนัแปร 
ร้อยละ 3.90  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2.40  

ของรายได้รวมของโครงการ 

คา่ใช้จา่ยบริหาร 
ร้อยละ 1.90  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 0.70  

ของรายได้รวมของโครงการ 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
ร้อยละ 0.01 

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 0.01  

ของรายได้รวมของโครงการ 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงรักษาทรัพย์สนิ 
ร้อยละ 3.00 

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3.00  

ของรายได้รวมของโครงการ 

หมายเหต:ุ 1อ้างอิงจากอตัราเงินเฟอ้คาดการณ์ปี 2565 

 2อ้างอิงจากงบการเงินย้อนหลงั 3 ปีของแตล่ะโครงการ 
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ค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วนของการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี ของรายได้รวมทัง้หมดจากโครงการ 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปีของกําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัสํารองเพ่ือ

ปรับปรุงทรัพย์สนิ 

คา่นายหน้า ไมเ่กิน 3 เดือนของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี และ/หรือคา่บริการพืน้ท่ี สาํหรับการ

เข้าทําสัญญาใหม่ หรือการต่ออายุสัญญาเดิมเพ่ือการเช่า หรือการ

ให้บริการพืน้ท่ี รวมถึงการนําทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดหาประโยชน์ 

สาํหรับกําหนดระยะเวลาตาม 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

อัตราการคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอตัราคิดลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดอิสระ โดยคํานวณตามโครงสร้างทางการเงินของ

กองทนุรวม CRYSTAL รายละเอียดการคํานวณเป็นดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

โดยท่ี  

Ke = ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

Kd = ต้นทนุของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

T = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

E = มลูคา่สว่นของผู้ ถือหนว่ย 

D = มลูคา่หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Ke) คํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้

Ke = Rf + β (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอายุ 20 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.11 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562) ซึ่งมีความสอดคล้องกบัระยะเวลาประมาณการ 

23 ปี 9 เดือน 

Beta (β) คา่สมัประสทิธ์ิความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย (SET Index) และการเปลี่ยนของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

CRYSTAL ระยะเวลา 3 ปี  เท่ากับ 0.500 ( ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันท่ี   

1 มีนาคม 2562) 
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Market Risk (Rm) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี  

ซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลาประมาณการ 23 ปี 9 เดือน เทา่กบัร้อยละ 15.23 ตอ่ปี 

รายละเอียดของปัจจยั และสมมติฐานในการคํานวณ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ปัจจัยที่ใช้ในการคาํนวณอตัราการคิดลดของโครงการ สมมติฐานที่ใช้ 

Risk Free Rate (Rf) ร้อยละ 3.11 

Market Return (Rm) ร้อยละ 15.23 

Beta 0.500 

ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหนว่ย (Ke) ร้อยละ 9.17 

ต้นทนุของหนีส้นิ (Kd) - 

สดัสว่นของผู้ ถือหนว่ยตอ่เงินทนุรวม (We)
1 ร้อยละ 100.00 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่เงินทนุรวม (Wd)
1 - 

WACC ร้อยละ 9.17 

หมายเหต:ุ 1อ้างอิงโครงสร้างทางการเงินของกองทนุรวม CRYSTAL ในปัจจบุนั 

จากสมมติฐานข้างต้น จะได้ผลการคํานวณอตัราคิดลดเทา่กบัร้อยละ 9.17 ซึง่จะนําไปใช้เป็นอตัราคิดลดในการ

คํานวณกระแสเงินสดสทุธิท่ีโครงการ CDC และโครงการ TC คาดว่าจะได้รับจากโครงการก่อนและหลงัการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ 

จากข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของโครงการ CDC และโครงการ 

TC ท่ีประเมินตามกระแสเงินสดสุทธิของโครงการที่ได้รับจากการทําสัญญาเช่าที่ระดับทรัพย์สิน (Asset Level)

ได้ดังนี ้

 กรณีที่ 1 

กองทุนรวม CRYSTAL ไม่

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหา

ผลประโยชน์ 

กรณีที่ 2 

กองทุนรวม CRYSTAL เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ โดยที่

มิได้มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

มลูคา่ยตุธิรรมของโครงการ 

CDC และโครงการ TC ตลอด

ระยะเวลา 23 ปี 9 เดือน 

4,006 ล้านบาท 4,033 ล้านบาท 

หากมีการเข้าทํารายการเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ โดยท่ีมิได้มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของโครงการท่ีประเมินตามกระแสเงินสดสทุธิของโครงการตลอดระยะเวลา

ประมาณ 23 ปี 9 เดือน เพ่ิมขึน้จาก 4,006 ล้านบาท เป็น 4,033 ล้านบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม CRYSTAL โดยท่ีมิได้มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีความเหมาะสม 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (Sensitivity 

Analysis) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัมลูคา่ยตุิธรรมของกองทนุรวม CRYSTAL หากมีการเข้าทํารายการ

เปลี่ยนรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ (Asset Level) โดยการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ   

ผลของการวิเคราะห์ความออ่นไหวจะเป็นไปตามท่ีแสดงด้านลา่ง 

เปลี่ยนแปลง

รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ 

มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินตามการดาํเนินงาน

ของทรัพย์สิน (Asset Level) ก่อนการเปลี่ยน

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ (ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินตามการดาํเนินงาน

ของทรัพย์สิน (Asset Level) หลังการเปลี่ยน

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ (ล้านบาท) 

+3% 4,113.52 4,162.25 

0% 4,005.67 4,032.93 

-3% 3,897.82 3,903.32 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น หากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละติดลบ 3 ถึง 

ร้อยละ 3 จากกรณีฐาน จะสง่ผลให้มลูคา่ยตุิธรรมของกองทนุรวม CRYSTAL หากมีการเข้าทํารายการเปลีย่นรูปแบบการ

จัดหาผลประโยชน์ (Asset Level) อยู่ในช่วง 3,903.32 – 4,162.25 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวม 

CRYSTAL (Asset Level) ก่อนการเปลีย่นรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ท่ีอยูใ่นช่วง 3,897.82 – 4,113.52 ล้านบาท 

2.4. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของ SCBAM เห็นควรให้ดําเนินการการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยมอบหมายให้

ผู้จดัการกองทนุดําเนินการจดัให้มีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ และการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงักลา่ว อีกทัง้ กําหนดให้วนัท่ี 3 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการเข้า

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) โดยเง่ือนไขข้างต้นนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมของกองทนุรวม CRYSTAL 

นอกจากนี ้การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER นี ้มีเง่ือนไขในการลงมติว่า หากท่ี

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่นมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะไม่เสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเหลือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และใน

กรณีท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุอนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะดําเนินการเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามลําดบั

ตอ่ไป โดย SCBAM และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จะเข้าทํารายการตา่ง ๆ  ใน

วาระนี ้ตอ่เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิตามเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชมุในวาระอ่ืน ๆ ทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 13.2 

(เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม) 
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2.5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงวตัถปุระสงค์และความสมเหตสุมผลในการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุน CRYSTAL มีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดย

กองทนุ CRYSTAL จะได้รับผลประโยชน์เพ่ิมขึน้จากการท่ีกองทนุ CRYSTAL มีสิทธิในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ

ของกองทรัสต์อย่างเต็มท่ี จากการท่ีกองทรัสต์เข้าเป็นคู่สญัญาในการให้บริการพืน้ท่ีส่วนกลาง และให้บริการระบบ

สาธารณปูโภคแกผู่้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการโดยตรง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่มลูคา่ยตุิธรรมของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทนุ CRYSTAL เพ่ิมสงูขึน้จากเดิม 4,005.67 ล้านบาทเป็น 4,032.93 ล้านบาท (Asset Level) ที่ปรึกษาทางการเงนิ

อิสระมีความเห็นว่าการเข้าทาํรายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินมีความเหมาะสม 

ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน CRYSTAL ควรอนุมัติ

การเข้าทาํรายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงในการทํารายการดงักลา่วขึน้อยูก่บัการตดัสินในสว่นบคุคลของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ นอกจากนี ้ขอแนะนําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุศกึษาข้อมลูในเอกสารทัง้หมดท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือใช้วิจารณญาณและดลุพินิจในการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงท่ีเหมาะสม 
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ค. รายการความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ของทรัสต์และการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยง

กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

1. ลักษณะของรายการ 

1.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ภายหลงัจากการแปลงสภาพ  กองทรัสต์ BKER จะนําเงินท่ีได้จาก (1) การเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพ่ือ

การลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมของกองทุน CRYSTAL (Right Offering)  บคุคลท่ี

เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ขายทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แก่กองทรัสต์ (Private Placement)  

และ/หรือต่อประชาชนทั่วไปตามท่ีเห็นสมควร (Public Offering) และ (2) การกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และ/หรือ

สถาบันการเงิน  มาลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สิน ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ และ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดของคอมมิวนิตีม้อลล์ (Community Mall) รวมทัง้สิน้ 10 โครงการ  รวมถึงการขยาย

ระยะเวลาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต์รวมทัง้สิน้  

2 โครงการ ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ก. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าของทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทุนรวมจํานวน 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการ

ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ 

(1) โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”) 

ข. ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมรวม 10 โครงการ ได้แก ่

ข.1. โครงการของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จํานวน 3 โครงการ ได้แก ่

(1) โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“โครงการ CDC”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตลั (“โครงการ TC”) 

(3) โครงการเดอะ คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์ (“โครงการ TCR”) 

ข.2. โครงการของบคุคลอ่ืนจํานวน 7 โครงการ ได้แก ่

(1) โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (“โครงการ Amorini”) 

(2) โครงการแอมพาร์ค จฬุา (“โครงการ I’m Park”) 

(3) โครงการเพลนินาร่ี มอลล์ วชัรพล (“โครงการ Plearnary”) 

(4) โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (เวสต์) (“โครงการ SPRM”) 

(5) โครงการสมัมากร เพลส รังสติ (“โครงการ SPRS”) 

(6) โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (“โครงการ SPRP”) 

(7) โครงการเดอะ ซนี ทาวน์ อิน ทาวน์ (“โครงการ The Scene”) 
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กองทรัสต์ BKER จะลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วรวมมลูค่าไม่เกิน 7,285 ล้านบาท  โดยมลูค่าของทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทุนดงักล่าวได้รวมรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ BKER รวมมูลค่าไม่เกิน 4,325 ล้านบาท  ทัง้นี ้มูลค่า

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ไม่เกินจํานวน  7,285 ล้านบาทนัน้  เป็นราคาท่ีไม่สงูกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการ

ประเมินมลูคา่ตํ่าสดุท่ีได้รับจากผู้ประเมินราคาอิสระเกินร้อยละ 6.1 

1.2. วันที่เกิดรายการ 

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ จะขึน้อยูก่บัเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) การอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CRYSTAL และการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

(2) การได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL จาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) ความสาํเร็จในการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL โดยการก่อสทิธิในทางทรัพย์สินแก่ทรัสตี และเมื่อได้

มีการลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว 

(4) ความสาํเร็จในการเข้าทําและการปฏิบตัิตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ี 1 และ 

(5) การได้รับเงินทุนท่ีเพียงพอจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ และการกู้ ยืมเงินเพ่ือการลงทนุใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ก. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่ รับโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 

ผู้ เช่า/ผู้ซือ้ กองทรัสต์ BKER 

ผู้ให้เช่า/ผู้ขาย  

โครงการ ชื่อผู้ให้เช่า/ผู้ขาย 

CDC (1) บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“BJK”) ในฐานะผู้ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  

และ 

(2) บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“BJK”) และบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด 

(“KER”) ในฐานะผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

TC (1) บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“KSM”) ในฐานะผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  และ 

(2) บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“KSM”) และบริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั (“KER”) 

ในฐานะผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 
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ข. ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ผู้ เช่า/ผู้ซือ้ กองทรัสต์ BKER 

ผู้ให้เชา่/ผู้ขาย  

โครงการ ชื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วง/ผู้ขาย 

CDC (1) BJK ในฐานะผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  และ 

(2) BJK และ KER ในฐานะผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

TC (1) KSM ในฐานะผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  และ 

(2) KSM และ KER ในฐานะผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

TCR บริษัท เดอะ คริสตลั ราชพฤกษ์ รีเทล จํากดั (“TCRRT”)  และ/หรือ บริษัท เอส.

บี.ดีไซน์ สแควร์ จํากัด (“SBD”) ในฐานะผู้ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และผู้ขาย

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

Amorini บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (“AMR”) ในฐานะผู้ ใ ห้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ และผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

I’m Park บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั (“GUL”) ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์  

เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ (ไม่รวมระบบ Chiller ท่ีใช้สําหรับพืน้ท่ีชัน้

ใต้ดิน) 

Plearnary บริษัท เพลนินารี มอลล์ จํากดั (“PNM”) ในฐานะผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  และ

ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

SPRM บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“PSMK”) ในฐานะผู้ ให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์  และผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

SPRS บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“PSMK”) ในฐานะผู้ ให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์  และผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

SPRP บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“PSMK”) ในฐานะผู้ ให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์  และผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

The Scene บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั (“FBS”) ในฐานะผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  และ

ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

BJK 1. เป็นผู้ ถือหุ้นของ KER ในอตัราร้อยละ 74.95 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี  

27 เมษายน 2561   

2. เป็นผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม CRYSTAL ในอตัราร้อยละ 20 ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

3. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เค.อี. แลนด์ จํากัด (“KEL”) ในอัตราร้อยละ 49.99 ของจํานวนหน่วย

ลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
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KSM 1. เป็นผู้ ถือหุ้นของ KER ในอตัราร้อยละ 24.95 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี  

27 เมษายน 2561   

2. เป็นผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม CRYSTAL ในอตัราร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

3. เป็นผู้ ถือหุ้นของ KEL ในอตัราร้อยละ 49.99 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

KER เป็นผู้ ถือหุ้ นของ TCRTR ในอัตราร้อยละ 47 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ณ วันท่ี  

27 เมษายน 2561 ตามลาํดบั 

KEL เป็นผู้ ถือหุ้นของ KERM (ผู้จดัการกองทรัสต์) ในอตัราร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

รายละเอียดความสมัพนัธ์การถือหุ้นแสดงตามแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถอืหุ้นระหว่างกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวโยงกนักับ KERM ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
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1.4. ขนาดของรายการ 

1.4.1. การได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ BKER 

การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีมูลค่ารวมไม่เกิน 7,285 ล้านบาท  เมื่อนํามา

คํานวณขนาดของรายการตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการทํารายการพบว่าการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 173.15 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทนุรวม CRYSTAL 

ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ดงันัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าทํารายการ  ซึ่งรายละเอียด

การคํานวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูคา่รายการ x 100 = 7,285,000,000 x 100 = ร้อยละ 173.15 

  สนิทรัพย์รวมของกองทนุรวม  4,207,441,359   

1.4.2. การทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีทรัพย์สนิบางสว่นเป็นกรรมสทิธ์ิของ BJK KSM และ 

TCRTR ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั KERM (ตามรายละเอียดการถือหุ้นในข้อ 1.3 คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและ

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั) ดงันัน้ การลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วจึงเป็นการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ 

BKER กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์   

ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วมีมลูค่ารวมไมเ่กิน 4,325 ล้านบาท  เมื่อนํามาคํานวณขนาดของรายการตาม

ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการทํารายการพบว่ามีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 105.96 ของสินทรัพย์สทุธิของ

กองทนุรวม CRYSTAL ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ดงันัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการเข้าทํา

รายการ  ซึง่รายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูคา่รายการ x 100 = 4,325,000,000 x 100 = ร้อยละ 105.96 

  สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม  4,081,876,137   

1.5. รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ได้มา 

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วยคอมมิวนิตีม้อลล์ทัง้สิน้ 10 โครงการ  โดยมีรายละเอียด

ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้
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1.5.1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าของทรัพย์สนิที่โอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 

1.5.1.1. โครงการ CDC 

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินจากกองทนุรวม CRYSTAL  กองทรัสต์จะขยายระยะเวลา

สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วน 5เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี 3 เดือน จาก BJK ซึ่งเป็น

เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร ส่งผลให้ระยะเวลาสิทธิการเช่ารวมเป็น 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

1.5.1.2. โครงการ TC 

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม CRYSTAL  กองทรัสต์จะขยายระยะเวลา

สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนและพืน้ท่ีอาคารบางส่วน 6เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี 3 เดือนจาก KSM ซึ่งเป็น

เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร  ส่งผลให้ระยะเวลาสิทธิการเช่ารวมเป็น 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

1.5.2. ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

1.5.2.1. โครงการ CDC 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ CDC ตัง้อยู่ เลข ท่ี  1420-1 ถนนประดิษ ฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดินบางสว่นจาก BJK เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์

เข้าลงทนุ ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 247222  255680  255681  และ 255683 จํานวน 4 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 5 ไร่ 

1 งาน 5.91 ตารางวา  โดยท่ีดินดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของ BJK ท่ีปลอดภาระจํานอง  และเป็นท่ีตัง้ของโครงการ 

CDC  ตามรายละเอียดดงันี ้

                                                   
5 รายละเอียดของทรัพย์สินโครงการ CDC ท่ีกองทรัสต์จะขยายระยะเวลาเช่าแสดงอยูใ่นหวัข้อ ก. รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพ

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  ข้อ 3.1 โครงการ CDC 

6 รายละเอียดของทรัพย์สินโครงการ TC ท่ีกองทรัสต์จะขยายระยะเวลาเช่าแสดงอยูใ่นหวัข้อ ก. รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพ

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  ข้อ 3.2 โครงการ TC 
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ลาํดับที่ โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด 

เนือ้ที่ส่วนที่รับโอน 

จากกองทุนรวม CRYSTAL 

เนือ้ที่ส่วนที่กองทรัสต์ 

จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 823 3902 119 40 2 4.4 40 2 4.4 0 0 0 

2 206174 41 22155 0 1 48 0 1 48 0 0 0 

3 252023 3903 120 1 1 60.8 1 1 60.8 0 0 0 

4 255665 5043 31242 0 0 4.2 0 0 4.2 0 0 0 

5 255679 116 31252 0 0 38.6 0 0 38.6 0 0 0 

6 247222 3888 8469 2 0 55.7 0 0 0 0 0 93.84 

7 255680 117 31253 3 2 4.6 0 0 0 3 1 79.29 

8 255681 118 31254 0 1 59 0 0 0 0 1 59 

9 255683 5049 31256 14 3 24.5 0 0 0 1 0 73.78 

เนือ้ที่รวม 63 1 0 42 1 56 5 1 5.91 

หมายเหต:ุ ที่ดินลําดบัที่ 6 - 9 อยู่ระหว่างการรังวดัแบ่งแยกโฉนด เพ่ือแยกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุออกจากทรัพย์สินสว่นที่กองทรัสต์ไม่เข้าลงทนุเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการพฒันาโครงการเพ่ิมเติมใน

อนาคต ดงันัน้ รายละเอียดของโฉนดที่ดินซึง่จะใช้ในการจดทะเบียนการเชา่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบขุ้างต้น 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นจาก BJK เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ประกอบด้วยอาคารจํานวน 7 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่า

สทุธิประมาณ 6,254 ตารางเมตร  โดยอาคารดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของ BJK และปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ CDC  โดยพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ ได้แก่  

ก. พืน้ท่ีให้เชา่บางสว่นของอาคารเดิมเพ่ิมเติมเน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายใต้สญัญาเช่าระยะยาว (เซ้ง) บางสว่นได้ครบกําหนดตามสญัญา และปัจจุบนัได้ปลอ่ยพืน้ท่ีเช่าให้แก ่

ผู้ เช่ารายยอ่ยตามสญัญาระยะสัน้ และ 

ข. พืน้ท่ีให้เช่าบางสว่นของอาคารใหม ่
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รายละเอียดแสดงตามตารางตอ่ไปนี ้

อาคาร 

พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร)  

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่ให้เช่า

ระยะยาว

โดยประมาณ 2 

พืน้ที่รวมภายใน

อาคาร

โดยประมาณ 3 

รับโอนจาก

กองทุนรวม 

ลงทุน

เพิ่มเติม 

รวม 

B 4,518  1,209 4 5,727  1,385  8,537  

C 5,862  565  6,427  1,132  7,748  

D 3,701  1,105  4,806  1,607  9,672  

E 1,447  - 1,447  1,176  8,596  

F 2,305  126  2,432  483  3,932  

G 1,887  - 1,887  - 1,990  

J1 872  - 872  - 1,014  

J2 1,180  104  1,283  - 1,800  

K1 953  - 953  57  1,920  

K2 1,008  - 1,008  - 1,698  

K3 950  - 950  - 1,900  

K4 1,039  - 1,039  - 1,752  

K5 798  - 798  192  1,232  

L1 824  
182 1,660 

- 1,288  

L2 654  - 1,400  

L3 948  - 948  - 1,726  

L4 904  - 904  - 1,702  

L5 - 2,963  2,963  - 3,201  

รวม 29,849  6,254 4  36,103  6,032  61,108  

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี ยกเว้นสญัญาเชา่ของยนิูตตอ่ไปนี ้ 

(1) B301 B302 C102 C105-106 และ C111 อายสุญัญาประมาณ 10 ปี 

(2) J2-106-107 อายสุญัญาประมาณ 15 ปี และ  

(3) L5-101 และ L5-101/1 มีอายสุญัญาประมาณ 20 ปี 

2 พืน้ที่ให้เชา่ระยะยาวเป็นพืน้ที่เชา่เฉพาะห้องเชา่ถาวรตามใบอนญุาต  โดยเป็นพืน้ที่ทีภ่ายใต้สญัญาเชา่ระยะยาว (เซ้ง) 

จากผู้ เช่ารายย่อย  ซึ่งกองทนุรวมไม่ได้เข้าลงทนุในพืน้ที่ดงักล่าว  ดงันัน้ กองทรัสต์จึงไม่ได้รับโอนพืน้ที่ดงักล่าวจาก

กองทนุรวม  แตก่องทรัสต์จะเรียกเก็บเฉพาะคา่บริการ อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 6 – 28 ปี โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

(1) อาคาร B ได้แก่ ยนิูต B103-104  B105  B106  B108-110  B111-112  B113 และ B204  

(2) อาคาร C ได้แก่ ยนิูต C101  C103  C107-108  C109 และ C115-116  

(3) อาคาร D ได้แก่ ยนิูต D101  D105  D106  D107-108  D113-116  D117  และ D205  
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(4) อาคาร E ได้แก่ ยนิูต E103  E105  E106  E107 และ E 111  

(5) อาคาร F ได้แก่ ยนิูต F104  F108  F110  F112  และ F207  

(6) อาคาร K1 ได้แก่ ยนิูต K1-102-104   

(7) อาคาร K5 ได้แก่ ยนิูต K5-107-110  

3 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

4 กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมในพืน้ที่ให้เช่าสทุธิในอาคาร B เป็นพืน้ที่ประมาณ 1,209 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การก่อสร้างและคาดวา่จะเสร็จก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ สง่ผลให้กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในพืน้ที่ให้เชา่สทุธิทัง้หมด

ประมาณ 6,254 ตารางเมตร (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ CDC  ในส่วนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมมี

พืน้ที่ให้เชา่สทุธิประมาณ 5,045 ตารางเมตร) 

นอกจากพืน้ที่ให้เชา่สทุธิ (NLA) แล้ว  กองทรัสต์ยงัรับโอนพืน้ที่อ่ืนภายในอาคาร เช่น พืน้ที่ส่วนกลาง พืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ 

ATM พืน้ที่ห้องเก็บของ เป็นต้น  ซึ่งพืน้ที่เช่าดงักล่าวมีพืน้ที่ไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอนัสัน้  

ดงันัน้ จงึไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูของพืน้ที่ดงักลา่วในตารางข้างต้น 

แผนผังโครงการ 

 

ที่มา: Website ของโครงการ CDC 

หมายเหต:ุ อาคาร O กองทรัสต์จะไมเ่ข้าลงทนุในพืน้ที่เชา่และรายได้คา่บริการ 

ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

  

P 
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(1.3) งานระบบและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทนุในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบต่างๆ ในสว่นท่ีนอกเหนือจาก

สงัหาริมทรัพย์และงานระบบท่ีรับโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL ได้แก่  ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบแก๊ส ระบบลิฟท์และบนัไดเลื่อน ระบบ

เสาเซนเซอร์นบัรถ ระบบทีวี (Digital Signage) ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ BJK และ KER 

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุกองทรัสต์ BKER โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน BJK ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ี  และคู่สญัญาแทน KER ในสญัญาบริการ  ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์ BKER เข้าลงทนุ KERM 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (ผู้จดัการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะทําหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ CDC 

ทัง้หมด 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 4,612 4,612 4,612 5,045 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 91.7 97.3 88.6 95.0 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่ 

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

486 500 490 466 

ที่มา : บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหต ุ: ในปี 2561 มีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิเพ่ิมขึน้จากปี 2560 ประมาณ 433 ตารางเมตร เน่ืองจากมีการต่อเติมอาคารเพ่ือใช้เป็น

พืน้ที่ให้เชา่เพ่ิมเติม  

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ BJK ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวัน ท่ี  

31 ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้  

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้รวม 234.48 243.14 669.48 

คา่ใช้จา่ยรวม (203.29) (130.37) (478.16) 

กําไรจากการดําเนินงาน 31.18 112.77 191.32 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่มราคาและ

คา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

97.06 177.59 255.77 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวกบัการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และคา่ใช้จา่ย

ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจงึไมส่ามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

 BJK เป็นผู้ให้เชา่พืน้ที่ตามสญัญาเชา่แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ CDC สว่นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 
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ผลการดําเนินงานของ KER ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้รวม 484.81 553.82 597.72 

คา่ใช้จา่ยรวม (449.66) (525.63) (533.19) 

กําไรจากการดําเนินงาน 35.15 28.19 64.53 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่มราคา

และคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

51.81 66.49 116.46 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวกบัการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และคา่ใช้จา่ย

ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจงึไมส่ามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

 KER เป็นผู้ ให้บริการตามสญัญาบริการแก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ CDC ทัง้หมด และโครงการ TC ทัง้หมด  

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ CDC ในส่วนท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั 

เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราว ซึง่ประกอบไปด้วยงานอีเว้นต์จากผู้ เช่าเหมาและผู้ เช่ารายยอ่ย นอกจากนี ้

ยงัมีรายได้คา่สาธารณปูโภค และรายได้จากการให้บริการปา้ยโฆษณา เป็นต้น 
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(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

ทรัพย์สนิท่ีรับโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

  

ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทรัสต์ BKER หลงัทํารายการ 
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สัดส่วนรายได้ของพืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกจิของผู้เช่ารายย่อย 

ทรัพย์สนิท่ีรับโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

  
ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทรัสต์ BKER หลงัทํารายการ 

 

ที่มา : บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
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(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้า

ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  แสดงตามตารางตอ่ไปนี ้

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่า 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ไลฟ์สไตล์ 

2,400  38.4  

2 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 

การตกแตง่บ้าน 1,209  19.3  

3 บริษัท ลกิซิล (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

การตกแตง่บ้าน 554  8.9  

4 บริษัท เอ็มไพร์ เอ็ม จํากดั สขุภาพและความงาม 342  5.5  

5 บริษัท จีโอโฮมคิทเช่น จํากดั การตกแตง่บ้าน 322  5.1  

รวม 4,827   77.2  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  แสดงตามตารางตอ่ไปนี ้

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ไลฟ์สไตล์ 

  595,173.61   26.3  

2 บริษัท ลกิซิล (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

การตกแตง่บ้าน   454,794.50   20.1  

3 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 

การตกแตง่บ้าน   241,882.00   10.7  

4 บริษัท เรย์โซนิค เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ (ไทย

แลนด์) 

การตกแตง่บ้าน   151,572.00   6.7  

5 บริษัท โซฟา เมคเกอร์ จํากดั การตกแตง่บ้าน   141,455.75   6.3  

รวม   1,584,877.86   70.1  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  แสดงตามตารางตอ่ไปนี ้

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561   132  2.1   79,200.00  4.4 

2562   1,588  25.4   974,452.63  54.6 

2563   901  14.4   350,127.90  19.6 

2564   133  2.1   100,005.00  5.6 

2568   103  1.7   39,459.10  2.2 

2572   1,209  19.3   241,882.00  13.5 

2573   1,966  31.4   477,207.21  26.7 

พืน้ท่ีวา่ง   222  3.5 - 0.0 

รวม   6,254  100.0   1,785,126.63  100.0 

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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1.5.2.2. โครงการ TC 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ TC ตัง้อยูเ่ลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดินบางสว่นจาก KSM เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 16862 และ 16863 17716 จํานวน  

3 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 10 ไร่ 0 งาน 83.33 ตารางวา โดยท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ KSM ซึ่งติดภาระจํานองกบั BBL  อย่างไรก็ตาม KSM ต้องดําเนินการปลดภาระจํานอง

ก่อนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ  ทัง้นี ้ท่ีดินดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TC ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด 

เนือ้ที่ส่วนที่รับโอน 

จากกองทุนรวม CRYSTAL 

เนือ้ที่ส่วนที่กองทรัสต์ 

จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 5560 2064 205 8 0 33.5 8 0 33.5 0 0 0 

2 7604 85 51960 0 3 37.2 0 3 37.2 0 0 0 

3 7606 2069 53989 6 0 69.9 6 0 69.9 0 0 0 

4 16862 90 59582 19 3 32.5 0 0 0 9 2 11.70 

5 16863 91 59583 0 2 78.4 0 0 0 0 1 51.13 

6 17716 2025 23137 0 1 20.50 0 0 0 0 1 20.50 

เนือ้ที่รวม 35 3 72 15 0 40.6 10 0 83.33 

หมายเหต:ุ ที่ดินลําดบัที่ 4 และ 5 อยูร่ะหวา่งการรังวดัแบง่แยกโฉนด เพ่ือแยกทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุออกจากทรัพย์สินสว่นที่กองทรัสต์ไมเ่ข้าลงทนุเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการพฒันาโครงการเพ่ิมเติมใน

อนาคต ดงันัน้ รายละเอียดของโฉนดทีด่ินซึง่จะใช้ในการจดทะเบียนการเชา่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบขุ้างต้น
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(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารจาก KSM เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทุน ประกอบด้วยอาคารจํานวน 2 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 17,659 ตารางเมตร  โดยอาคาร

ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ KSM และปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TC  รายละเอียดแสดงตาม

ตารางตอ่ไปนี ้

อาคาร 

พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 3 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคาร

โดยประมาณ 2 รับโอนจาก

กองทุนรวม 

ลงทุนเพิ่มเติม รวม 

A และ C 6,562  -  6,562  9,241  

B และ D 4,072  -  4,072  5,792  

E 1,411  -  1,411  1,990  

F 1,239  -  1,239  1,974  

I -  17,053  17,053  25,513  

J -  606  606  3,111  

รวม 13,284  17,659  30,943  47,621  

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแต่งให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ โดยเรียกเก็บเป็นค่าเช่าและ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

นอกจากพืน้ที่ให้เชา่สทุธิ (NLA) แล้ว  กองทรัสต์ยงัรับโอนพืน้ที่อ่ืนภายในอาคาร เชน่ พืน้ที่สว่นกลาง พืน้ที่ Kiosk พืน้ที่ 

ATM พืน้ที่ห้องเก็บของ เป็นต้น  ซึ่งพืน้ที่เช่าดงักลา่วมีพืน้ที่ไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอนัสัน้  

ดงันัน้ จงึไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูของพืน้ที่ดงักลา่วในตารางข้างต้น 
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แผนผังโครงการ 

 

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

  

Vk8ki ณ 

อาคาร I 

อาคาร J และ 

Crystal Market 

อาคาร A, B, C, D 

อาคาร E, F 
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(1.3) งานระบบและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทนุในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบต่างๆ ในสว่นท่ีนอกเหนือจาก

สังหาริมทรัพย์และงานระบบท่ีรับโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภคหลกัของ

โครงการ TC ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบ

ปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบแก๊ส ระบบลฟิท์และบนัไดเลือ่น ระบบนบัรถ ระบบทีวี (Digital Signage) ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิ

ของ KSM และ KER 

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน KSM และ KER 

ในสญัญาเช่าพืน้ท่ี  และสญัญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ KERM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ผู้จดัการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะทําหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ TC ทัง้หมด 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) - 17,627 17,659 17,659 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) - 88.8 97.3 95.7 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

- 349 404 445 

ที่มา : บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหต ุ:  โครงการ TC เฟส 3 ซึง่เป็นพืน้ที่สว่นที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 เปิดดําเนินงานอยา่งเป็นทางการในปี 2559 

 ในปี 2560 มีพืน้ที่ให้เชา่สทุธิเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ประมาณ 32 ตารางเมตร เน่ืองจากมีการดดัแปลงพืน้ที่ให้เชา่เพ่ิมเติม 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ KSM ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 

(5 ก.พ. – 31 ธ.ค.) 

2559 2560 

รายได้รวม 132.14 136.94 130.99 

คา่ใช้จา่ยรวม (109.76) (117.11) (164.27) 

กําไรจากการดําเนินงาน 22.38 19.83 (33.28) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

48.14 87.65 37.47 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกบัการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่
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กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

 KSM เป็นผู้ ให้เชา่พืน้ที่ตามสญัญาเชา่แก่ผู้ เชา่รายยอ่ยในโครงการ TC สว่นทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 

 ในระหวา่งปี 2558 KSM ได้ยื่นขออนมุตัิเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมเร่ิมตัง้แตว่นัที่ 5 กมุภาพนัธ์ สิน้สดุวนัที ่4 

กมุภาพนัธ์ เปลี่ยนเป็นรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม ซึง่มีผลทําให้รอบ

ระยะเวลาบญัชีของปี 2558 จะเร่ิมตัง้แตว่นัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558  

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ TC มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราว ซึ่งประกอบ

ไปด้วยงานอีเว้นต์จากผู้ เช่าเหมาและผู้ เช่ารายยอ่ย นอกจากนีย้งัมีรายได้ค่าสาธารณปูโภค และรายได้จากการ

ให้บริการปา้ยโฆษณา เป็นต้น 

(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนของพืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

ทรัพย์สนิท่ีรับโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 
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ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทรัสต์ BKER หลงัทํารายการ 

 
สัดส่วนรายได้ของพืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกจิของผู้เช่ารายย่อย 

ทรัพย์สนิท่ีรับโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

  
ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทรัสต์ BKER หลงัทํารายการ 

 

ที่มา : บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้า

ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่า 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ไลฟ์สไตล์ 5,271   29.8  

2 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) 

จํากดั 

สขุภาพและความงาม 1,813   10.3  

3 บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จํากดั แฟชัน่ 1,606   9.1  

4 บริษัท แอคทีฟ เนชัน่ จํากดั แฟชัน่ 837   4.7  

5 บริษัท ฮาฮามา จํากดั ไลฟ์สไตล์ 752   4.3  

รวม 10,279   58.2  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ไลฟ์สไตล์ 987,781.89  12.1  

2 บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จํากดั แฟชัน่ 883,767.34  10.9  

3 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) 

จํากดั 

สขุภาพและความงาม 814,559.03  10.0  

4 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) การเงิน 424,231.50  5.2  

5 บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จํากดั ไลฟ์สไตล์ 394,134.00  4.8  

รวม   3,504,473.75  43.0  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561 796  4.5   331,626.54  4.2 

2562 9,733  55.1   4,382,390.36  55.2 

2563 1,606  9.1   954,149.93  12.0 

2564 4,609  26.1   2,164,467.64  27.3 

2565 156  0.9   101,116.71  1.3 

พืน้ท่ีวา่ง 759  4.3   

รวม 17,659  100.0   7,933,751.17  100.0 

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั และบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.5.2.3. โครงการ TCR 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ TCR ตัง้อยู่เลขท่ี 555/9 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวดั

นนทบรีุ  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจาก TCRRT และ/หรือ บริษัท เอส.บี. ดีไซน์ สแควร์ 

จํากดั (“SBD”) เป็นระยะเวลา 23.4 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ  ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5503  25608  และ  

40320  จํานวน 3 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 14 ไร่ 1 งาน 57.6 ตารางวา นอกจากนี ้กองทรัสต์ได้สิทธิการใช้ท่ีดิน

และพืน้ท่ีส่วนกลางรวมถึงทางเข้าออกจากสิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลาประมาณ 23.4 ปีนับจากวันท่ี

กองทรัสต์เข้าลงทนุ  ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 40319 จํานวน 1 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ี 8 ไร่ 3 งาน 53.2 ตารางวา  ท่ีดิน

ดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จํากดั (“SBH”) และบคุคลธรรมดาซึง่เป็นกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนามใน SBH  ทัง้นี ้ท่ีดินทัง้ 4 โฉนดเป็นท่ีดินท่ีปลอดภาระจํานองและเป็นท่ีตัง้ของโครงการ TCR  ตาม

รายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1  5503 27 434 5 0 10 5 0 10 

2  25608 29 2875 4 2 96.1 4 2 96.1 

3  40320 332 2872 4 2 51.5 4 2 51.5 

4  40319 30 2871 8 3 53.2 8 3 53.2 

เนือ้ที่รวม 23 1 10.8 23 1 10.8 

หมายเหต:ุ ที่ดินลําดับที่ 1 – 2 เป็นกรรมสิทธ์ิของ SBH  โดย TCRRT ทําสัญญาเช่ากับ SBH เป็นระยะเวลา 30 ปีเพ่ือใช้ในการ

ก่อสร้างโครงการ TCR  โดยสญัญาเชา่ดงักลา่วจะครบกําหนดในวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2586     

ที่ดินลําดับที่ 3 และ 4 เป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นกรรมการที่มีอํานาจลงนามใน SBH  โดย TCRRT ทํา

สญัญาเช่ากับบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปีเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ TCR  โดยสญัญาเช่าดงักล่าวจะครบ

กําหนดในวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2586  

ที่ดินลําดบัที่ 4 มี ปัจจบุนัผู้จดัการกองทรัสต์อยู่ระหวา่งหารือเร่ืองโครงสร้างการจําหน่ายทรัพย์สินในสว่นที่ดินและพืน้ที่

ส่วนกลางที่ตัง้อยู่บนที่ดินโฉนดดงักล่าวกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน โดยมีเนือ้ที่ตามเอกสารสิทธ์ิจํานวน 8 ไร่ 3 งาน 

53.2 ตารางวา ซึง่อาจสง่ผลให้โครงสร้างการลงทนุที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นจาก TCRRT และ SBD เป็นระยะเวลา 23.4 

ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ  ประกอบด้วยอาคารจํานวน 1 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 24,436 

ตารางเมตร  โดยอาคารดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ TCRRT และ SBD  ซึ่งปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของ

โครงการ TCR  ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 4 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

A B C และ SB3 24,436  73,618  

รวม 24,436  73,618  

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
3 กองทรัสต์ไมไ่ด้เข้าลงทนุในพืน้ที่อาคารบริเวณชัน้ 1-2 บางสว่น 

แผนผังโครงการ 

 

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

พืน้ท่ีโครงการ TCR ท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทุน 
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ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

(1.3) งานระบบและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบ

สาธารณปูโภคหลกัของโครงการ TCR ประกอบด้วย ระบบไฟฟา้และสือ่สาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ระบบสขุาภิบาล ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบแก๊ส ระบบลฟิท์และบนัไดเลือ่น ระบบนบัรถ และระบบทีวี (Digital 

Signage) ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ TCRRT 

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน TCRRT ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ี  และสญัญาบริการ  ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน KERM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

(ผู้จดัการกองทรัสต์รายท่ี 1) จะทําหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ TCR 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 24,436 24,436 24,436 24,436 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 98.0 98.8 97.0 96.2 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

536 558 567 500 

ที่มา : บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
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(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ TCRRT ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้รวม 262.14 267.60 255.22 

คา่ใช้จา่ยรวม (182.92) (189.09) (174.23) 

กําไรจากการดําเนินงาน 79.22 78.51 80.99 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

131.01 131.75 134.90 

หมายเหต ุผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ TCR มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้จากการให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราวบริเวณ

ลานชัน้ล่างของอาคาร จากผู้ เช่าเหมางานอีเว้นต์ และผู้ เช่ารายย่อยต่างๆ นอกจากนีย้ังมีรายได้ค่า

สาธารณปูโภค และรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ปา้ยโฆษณา เป็นต้น 

(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

  
ที่มา : บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
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(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้า

ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  แสดงตามตารางตอ่ไปนี ้

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่า 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ไลฟ์สไตล์ 5,128   21.0  

2 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1,906   7.8  

3 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) 

จํากดั 

สขุภาพและความงาม 1,628   6.7  

4 บริษัท ไดโซ ซงัเกียว (ประเทศไทย) จํากดั ไลฟ์สไตล์ 522   2.1  

5 บริษัท ปิยะนสั อิเลค็ทริคส์ กรุ๊ป จํากดั อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 392   1.6  

รวม 9,576   39.2  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) 

จํากดั 

สขุภาพและความงาม   820,658.16  6.0  

2 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต   790,065.17  5.8  

3 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

ไลฟ์สไตล์   713,469.16  5.2  

4 บริษัท เทพทตั จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่   330,501.60  2.4  

5 บริษัท ดาว คอฟฟ่ี บีนส์ จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่   309,100.00  2.3  

รวม   2,963,794.09  21.8  

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2562 2,942  12.0   2,107,058.40  17.8 

2563 15,699  64.2   6,759,188.53  57.1 

2564 4,766  19.5   2,972,037.02  25.1 

พืน้ท่ีวา่ง 1,029  4.2   -    0.0 

รวม 24,436  100.0   11,838,283.95  100.0 

ที่มา: บริษัท เค.อี. รีเทล จํากดั  

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.5.2.4. โครงการ Amorini 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ Amorini ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดินจาก AMR เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ

ของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 12900 จํานวน 1 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 5 ไร่ 3 งาน 25.4 ตารางวา  ท่ีดินดังกล่าวเป็น

กรรมสทิธ์ิของ AMR ซึง่ติดภาระจํานองอยูก่บั CIMB อยา่งไรก็ตาม AMR ต้องดําเนินการปลดภาระจํานองก่อนท่ี

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุ  ทัง้นี ้ท่ีดินดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ของโครงการ Amorini  ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 12900 2063 5725 5 3 25.4 5 3 25.4 

เนือ้ที่รวม 5 3 25.4 5 3 25.4 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารจาก AMR เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทุน ประกอบด้วย อาคารจํานวน 2 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 5,092 ตารางเมตร  โดยอาคาร

ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ AMR และปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ Amorini  ตามรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้ 

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

A 4,663 9,870 

B 429 461 

รวม 5,092 10,331 

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี ยกเว้นสญัญาเชา่ของยนิูต  A117 มีอายสุญัญา 25 ปี   

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
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แผนผังโครงการ 

 

ที่มา: บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 

ภายถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(1.3) งานระบบและงานสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทนุในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและ

สือ่สาร ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลฟิท์และบนัไดเลือ่น ระบบแก๊ส

หงุต้ม  ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ AMR  

อาคาร A 

อาคาร B 
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(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุกองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน AMR ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ี และสญัญาบริการ  ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ KERM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (ผู้จดัการ

กองทรัสต์รายท่ี 1) จะทําหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ Amorini 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 5,092 5,092 5,092 5,092 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 94.5 98.1 97.6 99.4 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

404 393 369 355 

ที่มา : บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ AMR ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้รวม 50.49 46.38 43.07 

คา่ใช้จา่ยรวม (39.99) (38.52) (36.42) 

กําไรจากการดําเนินงาน 10.50 7.86 6.65 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

19.44 16.43 15.00 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ Amorini มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้จากการให้บริการพืน้ท่ีชั่วคราว

บริเวณชัน้ 1 และบริเวณด้านหน้าของอาคารหลกั (อาคาร A) จากผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ  

งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ รวมถึงรายได้ค่าสาธารณปูโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา 

รายได้จากค่าบริการจุดรับ-สง่สญัญาณโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ตู้หยอดเหรียญ 

เป็นต้น 
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(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

   

ที่มา : บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายยอ่ย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนต่อพืน้ที่

ให้เช่าสุทธิ  

(ร้อยละ) 

1 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จํากดั ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,504 29.5 

2 บริษัท แมคไทย จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 429 8.4 

3 บริษัท ครัวแมศ่รีเรือน จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 336 6.6 

4 นางสาววิลาสนีิ ภาวงั ศนูย์การศกึษา 311 6.1 

5 บริษัท ฟจิู ฟูด้ โซลชูัน่ จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 308 6.0 

รวม 2,888 56.6 

ที่มา: บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

115 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วน

รายได้และ

ค่าบริการ 

1 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต   308,079.47  16.5  

2 บริษัท แมคไทย จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่   210,551.37  11.3  

3 บริษัท ฟจิู ฟูด้ โซลชูัน่ จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่   155,715.56  8.3  

4 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

อาหารและเคร่ืองดืม่   128,129.93  6.9  

5 บ ริ ษั ท  ส ต า ร์ บั ค ส์  ค อ ฟ ฟ่ี  

(ประเทศไทย) จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่   119,506.37  6.4  

รวม   921,982.70  49.3  

ที่มา: บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561 336 6.6   80,000.00  4.3 

2562 968 19.0   441,276.62  23.6 

2563 2,741 53.8   933,675.03  49.9 

2564 521 10.2   204,900.80  11.0 

2565 เป็นต้นไป 429 8.4   210,551.37  11.3 

พืน้ท่ีวา่ง 97 1.9   -    0.0 

รวม 5,092 100.0   1,870,403.82  100.0 

ที่มา: บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.5.2.5. โครงการ I’m Park 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ I’m Park ตัง้อยู่เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจาก GUL เป็นระยะเวลา 14.9 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทนุของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2057 จํานวน 1 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 4 ไร่ 22 ตารางวา  ท่ีดินดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิ

ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ซึง่ปลอดภาระจํานอง  และเป็นท่ีตัง้ของโครงการ I’m Park ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 2057 1 347 700 3 52 4 0 22 

เนือ้ที่รวม 700 3 52 4 0 22 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจาก GUL เป็นระยะเวลา 14.9 ปีนบัจาก

วนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ ประกอบด้วย อาคารจํานวน 1 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 6,593 ตารางเมตร  

โดยอาคารดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และปลูกสร้างบนท่ีดินของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ I’m Park  ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

A และ B 6,572 3 17,848 

รวม 6,572 17,848 

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแต่งให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ โดยเรียกเก็บเป็นค่าเช่าและ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

3 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ I’m Park มีพืน้ที่ให้เชา่สทุธิประมาณ 6,282 ตารางเมตร อยา่งไรก็ตาม กองทรัสต์

จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมในพืน้ที่ให้เช่าสุทธิชัน้ 4 เป็นจํานวนประมาณ 290 ตารางเมตร ส่งผลให้พืน้ที่ให้เช่าสุทธิที่

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุทัง้หมดรวมประมาณ 6,572 ตารางเมตร  

 ปัจจบุนัพืน้ที่ให้เช่าสทุธิชัน้ 4 ประมาณ 290 ตารางเมตรไม่ได้เป็นพืน้ที่ให้เช่า เน่ืองจากเป็นสํานักงานของ GUL ทัง้นี ้

หลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ GUL จะเชา่ชว่งพืน้ที่ดงักลา่วจากกองทรัสต์ 
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แผนผังโครงการ 

 

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

(1.3) งานระบบและงานสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงจาก GUL เป็นระยะเวลา 14.9 ปี ในเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และ

งานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบและสาธารณูปโภคหลกัของโครงการประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟท์และบนัไดเลื่อน ระบบแก๊สหงุต้ม 

(ไมร่วมระบบ Chiller ท่ีใช้สาํหรับพืน้ท่ีชัน้ใต้ดิน) 

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน GUL ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ี และสญัญาบริการ  ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมจะดําเนินการว่าจ้าง 

GUL เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ I’m Park 

  

อาคาร B 

อาคาร A 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

118 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 6,282 6,282 6,282 6,282 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 89.0 82.9 89.4 92.0 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่ 1 

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

672 626 692 637 

ที่มา : บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต ุ:  เป็นข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2561 

1  อตัราคา่เชา่และคา่บริการเฉลี่ยลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนผู้ เชา่รายยอ่ยและ GUL ปรับลดอตัราคา่เชา่และคา่บริการ

ให้แก่ผู้ เชา่รายใหม ่

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ GUL ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้รวม 100.35 91.17 454.54 

คา่ใช้จา่ยรวม (79.76) (75.85) (445.31) 

กําไรจากการดําเนินงาน 20.59 15.31 9.23 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

48.42 43.35 39.63 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ I’m Park มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราวบริเวณ 

ลานของอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบธู งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ 

งานสง่เสริมการขาย นอกจากนีย้งัมีรายได้คา่สาธารณปูโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา และ

รายได้คา่จอดรถ เป็นต้น 
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(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

   

ที่มา : บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนต่อพืน้ที่

ให้เช่าสุทธิ  

(ร้อยละ) 

1 บ ริ ษั ท  ส ต า ร์ บั ค ส์  ค อ ฟ ฟ่ี   

(ประเทศไทย) จํากดั 

อาหาร   341  5.4 

2 นายนนัทชยั นวลสอาด การศกึษา 

สขุภาพความงาม 

  230  3.6 

3 บ ริ ษั ท  เ อ ก - ชั ย  ดี ส ท ริ บิ ว ชั่ น  

ซิสเทม จํากดั 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต   227  3.6 

4 More Than a Sandbox Co, Ltd อาหารและเคร่ืองดืม่   210  3.3 

5 บริษัท มหามงคล ฟูด้ จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่   198  3.1 

รวม   1,206.00  19.2 

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บ ริ ษั ท  ส ต า ร์ บั ค ส์  ค อ ฟ ฟ่ี  

(ประเทศไทย) จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่   228,067.62  5.9 

2 บริษัท ฟีนิกซ์ พิซซา จํากดั การศกึษา สขุภาพ

และความงาม 

  135,970.00  3.5 

3 บริษัท เอมธรรม จํากดั  ซุปเปอร์มาร์เก็ต   133,033.40  3.4 

4 More Than a Sandbox Co, Ltd อาหารและเคร่ืองดืม่   123,400.00  3.2 

5 นายนนัทชยั นวลสอาด การศกึษา สขุภาพ

และความงาม 

  120,932.43  3.1 

รวม   741,403.45  19.2 

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2562 1,151  18.3   784,144.34  22.2 

2563 3,825  60.9   2,161,685.27  61.3 

2564 994  15.8   581,051.43  16.5 

พืน้ท่ีวา่ง 312  5.0   -    0.0 

รวม 6,282  100.0   3,526,881.04  100.0 

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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1.5.2.6. โครงการ Plearnary 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ  Plearnary  ตัง้อยู่ เลขท่ี 242  244 และ 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย  

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิในการใช้ท่ีดิน พืน้ท่ีส่วนกลาง และทางเข้าออกจาก PNM เป็นระยะเวลา  

30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2556 จํานวน 1 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 18 ไร่ 3 งาน 

58 ตารางวา  ท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 7 (“PRIN”)  ติดภาระจํานองกบั

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“KTB”)  อยา่งไรก็ตาม PNM ต้องดําเนินการปลดภาระจํานองก่อนท่ีกองทรัสต์

จะเข้าลงทนุ  ทัง้นี ้ท่ีดินดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ของโครงการ Plearnary ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 2556 479 17294 18 3 58 18 3 58 

เนือ้ที่รวม 18 3 58 18 3 58 

หมายเหต:ุ PRIN จะจํานองที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของโครงการ Plearnary เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัติามสญัญาระหวา่ง PRIN และ/

หรือ PNM และกองทรัสต์ 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจาก PNM เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวนัท่ี

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ประกอบด้วย อาคารจํานวน 3 หลงั คิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 10,347 ตารางเมตร  

โดยอาคารดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ PNM และปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ Plearnary  ตาม

รายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 3 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

A 5,939 9,173 

B1 1,889 9,975 

B2 2,519 6,379 

รวม 10,347 25,527 

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 4 ปี  

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

                                                   
7 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั ในอตัราร้อยละ 99.99 
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แผนผังโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั 

ภาพถ่ายโครงการ 

 

ที่มา: บริษัท เพลินนารี มอลล์ จํากดั 

  

อาคาร A 

อาคาร B 
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(1.3) งานระบบและงานสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบและ

สาธารณปูโภคหลกัของโครงการประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง ระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ ระบบลฟิท์และบนัไดเลือ่น ระบบแก๊สหงุต้ม  ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ PNM 

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน PNM ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ี และสัญญาบริการ  ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะดําเนินการว่าจ้าง บริษัท KERM จะทําหน้าท่ีบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ Plearnary 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 10,347 10,347 10,347 10,347 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 85.8 86.2 88.9 86.0 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

418 458 438 434 

ที่มา : บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2561 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ PNM ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558  2559  2560  และ 2561 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 147.77 149.33 182.13 131.59 

คา่ใช้จา่ยรวม (164.63) (136.57) (158.97) (141.86) 

กําไรจากการดําเนินงาน (16.86) 12.76 23.16 (10.27) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

20.26 50.13 61.07 27.87 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 
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(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ Plearnary มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชั่วคราว

บริเวณลานกว้างในอาคารซึง่ประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายยอ่ยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบธู งานแสดงสนิค้า และงาน

อีเวนต์ รวมถึงพืน้ท่ีบริเวณศนูย์อาหาร นอกจากนีย้งัมีรายได้ค่าสาธารณปูโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้

ปา้ยโฆษณา เป็นต้น 

(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทผู้เช่า 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

 
 

 

ที่มา : : บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
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(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนต่อพืน้ที่

ให้เช่าสุทธิ  

(ร้อยละ) 

1 บริษัท  เซ็นทรัล  ฟู้ด  รี เทล 

จํากดั 

ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,030 10.0 

2 บริษัท พาวเวอร์ ฟิน จํากดั ศนูย์สขุภาพและความงาม 1,003 9.7 

3 บริษัท เพลนิแลนด์ จํากดั ไลฟ์สไตล์ 812 7.8 

4 บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 299 2.9 

5 บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 273 2.6 

รวม 3,417 33.0 

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วน

รายได้และ

ค่าบริการ 

1 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รีเทล จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต   467,064.30  12.2 

2 บริษัท สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่   197,203.55  5.1 

3 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) การเงิน   172,152.00  4.5 

4 บริษัท  เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิง้ 

จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่   166,878.21  4.4 

5 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) การเงิน   151,507.20  4.0 

รวม   1,154,805.26  30.1 

ที่มา: บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญาเช่า 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561 119  1.2    50,000.00  1.3 

2562 1,178  11.4    435,448.24  11.3 

2563 6,363  61.5    2,902,938.71  75.5 

2564 1,569  15.2    458,976.37  11.9 

พืน้ท่ีวา่ง 1,118  10.8  - 0.0 

รวม 10,347  100.0    3,847,363.32  100.0 

ที่มา: บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.5.2.7. โครงการ SPRM 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ  SPRM ตัง้อยู่ เลขท่ี  86 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะได้รับสิทธิการใช้ท่ีดิน พืน้ท่ีสว่นกลาง และทางเข้าออกจาก PSMK จากการเข้าลงทนุใน

สิทธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางส่วน เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนของโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

7717 จํานวน 1 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 8 ไร่ 3 งาน 84.4 ตารางวา ท่ีดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท  

สมัมากร จํากดั (มหาชน) 8 (“SMK”) โดยปลอดภาระจํานองและเป็นท่ีตัง้ของโครงการ SPRM ตามรายละเอียด

ดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 7717 6249 23674 8 3 84.4 8 3 84.4 

เนือ้ที่รวม 8 3 84.4 8 3 84.4 

หมายเหต:ุ  SMK จะจํานองที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของโครงการ SPRM เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาระหวา่ง SMK และ/

หรือ PSMK และกองทรัสต์ 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจาก PSMK เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ี

กองทรัสต์เข้าลงทนุ  ประกอบด้วย อาคารจํานวน 4 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 10,342 ตารางเมตร  

โดยอาคารดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ PSMK และปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ SPRM  ตาม

รายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ 5 (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

A 900 2,120 

B  1,921 3,049 

C 3,485 3 4,164 4 

D 4,037 4,287 4 

รวม 10,342 13,620 

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  

                                                   
8 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพียว สมัมากร จํากดั ในอตัราร้อยละ 99.99 
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2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

3 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ SPRM มีพืน้ที่ให้เชา่สทุธิประมาณ 9,722 ตารางเมตร อยา่งไรก็ตาม กองทรัสต์จะ

เข้าลงทุนในพืน้ที่ให้เช่าสุทธิในอาคาร C เพ่ิมเติมเป็นจํานวนประมาณ 620 ตารางเมตร ส่งผลให้พืน้ที่ให้เช่าสทุธิที่

กองทรัสต์จะเข้าลงทนุทัง้หมดรวมประมาณ 10,342 ตารางเมตร   

 ปัจจบุนัพืน้ที่ให้เชา่สทุธิในอาคาร C ประมาณ 620 ตารางเมตรไมไ่ด้เป็นพืน้ที่ขาย เน่ืองจากเป็นสํานกังานของเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้หลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะเชา่ชว่งพืน้ทีด่งักลา่วจากกองทรัสต์  

4 ปัจจบุนั อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตดดัแปลงและตอ่เติมอาคารเพ่ิมเติม ซึง่อาจสง่ผลให้พืน้ที่ใช้สอยตามใบอนญุาตอาจ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

แผนผังโครงการ

 

ที่มา: บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ภาพถ่ายโครงการ 

 
ที่มา: บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

  

อาคาร D 

อาคาร C 

อาคาร A 

อาคาร B 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

129 

(1.3) งานระบบและงานสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบและ

สาธารณปูโภคหลกัของโครงการประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ ระบบ CCTV ระบบบําบดันํา้เสยี ระบบแก๊สหงุ

ต้ม ระบบ Car Park ระบบลฟิท์และบนัไดเลือ่น เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ (Generator) ระบบไฟฟา้ระบบประปา ระบบ

สขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบปอ้งกนัอคัคีภยัและดบัเพลงิ  ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ PSMK  

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยแทน PSMK ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ี และสญัญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมจะดําเนินการว่าจ้าง 

PSMK เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ SPRM 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 9,722 9,722 9,722 9,722 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 83.7 83.6 84.3 84.1 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

445 449 471 477 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ PSMK ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558  2559  2560 และ 2561 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 2561 

รายได้รวม 152.87 161.12 161.06 171.03 

คา่ใช้จา่ยรวม (133.86) (135.88) (116.11) (127.18) 

กําไรจากการดําเนินงาน 19.01 25.24 44.95 43.85 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

47.11 50.99 70.34 74.40 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลักษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

PSMK ดําเนินกิจการศนูย์การค้าทัง้หมด 3 ศนูย์การค้า ซึ่งได้แก่ โครงการ SPRM โครงการ SPRS และโครงการ SPRP 

ดงันัน้ ผลการดําเนินงานดงักลา่วจงึรวมไปด้วยผลการดําเนินงานทัง้ 3 โครงการ 
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(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ SPRM มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราวบริเวณ

ลานชัน้ 1 ระหวา่งอาคารหลกั ซึง่ประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายยอ่ยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบธู งานแสดงสนิค้า และ

งานอีเวนต์ รวมถึงพืน้ท่ีตลาดนัดบริเวณาทางเดินหน้าไปยังอาคารจอดรถ นอกจากนีย้ังมีรายได้ค่า

สาธารณปูโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา และรายได้ค่าจอดรถ (เฉพาะวนัเสาร์ วนัอาทิตย์) 

เป็นต้น 

(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

  
ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายยอ่ย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ  

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนต่อพืน้ที่

ให้เช่าสุทธิ  

(ร้อยละ) 

1 บริษัท วิลลา่ มาร์เก็ท เจพี จํากดั ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,544 15.9 

2 บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) พืน้ท่ีสาํนกังาน 1,046 10.8 

3 บริษัท มฟู ฟิตเนส จํากดั ศนูย์สขุภาพและความงาม 817 8.4 

4 บริษัท เพียว พลงังานไทย จํากดั พืน้ท่ีสาํนกังาน 752  7.7 

5 บริษัท เจ แอนด์ แอล 2555 จํากดั ศนูย์สขุภาพและความงาม 221  2.3 

รวม 4,380  45.1 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้และ

ค่าบริการ  

(ร้อยละ) 

1 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี 

จํากดั 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต   511,206.33  14.2 

2 บริษัท มฟู ฟิตเนส จํากดั สขุภาพและความงาม   215,000.25  6.0 

3 บ ริ ษั ท  สัม ม า ก ร  จํ า กัด 

(มหาชน) 

สาํนกังาน   209,200.00  5.8 

4 บริ ษัท  สตา ร์บัค  ค็อฟฟ่ี  

(ไทยแลนด์) จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่   196,880.29  5.5 

5 ธนาคารก รุง ไทย  จํ ากัด 

(มหาชน) 

การเงิน   181,554.45  5.1 

รวม   1,313,841.32  36.6 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561 842 8.7   207,060.35  5.8 

2562 5,620 57.8   2,668,776.23  74.3 

2563 662 6.8   352,155.60  9.8 

2564 558 5.7   365,160.00  10.2 

พืน้ท่ีวา่ง 2,041 21.0   

รวม 9,722 100.0   3,593,152.18  100.0 

ที่มา: บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.5.2.8. โครงการ SPRS 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ SPRS ตัง้อยู่เลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสิต - นครนายก แขวงประชาธิปัตย์  เขตธัญบรีุ  จังหวดั

ปทมุธานี  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินบางส่วนจาก PSMK เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันท่ี

กองทรัสต์เข้าลงทนุ  ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2083 จํานวน 1 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 6 ไร่ 73 ตารางวา  ท่ีดินดงักลา่ว

เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) (“SMK”)  โดยปลอดภาระจํานองและเป็นท่ีตัง้ของโครงการ 

SPRS ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 2083 89 2083 6 0 73 6 0 73 

เนือ้ที่รวม 6 0 73 6 0 73 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารจาก PSMK เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทุน ประกอบด้วย อาคารจํานวน 3 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 3,413 ตารางเมตร  โดยอาคาร

ดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของ PSMK และปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ SPRS  ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 3 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมใช้สอยรวมโดยประมาณ 2 

A 1,277  1,696  

B 1,843  2,948  

C 293  417  

รวม 3,413  5,061  

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี ยกเว้นสญัญาเชา่ของยนิูตตอ่ไปนี ้B219  มีอายสุญัญา 10 ปี   

2 พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
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แผนผังโครงการ 

 

 

ที่มา: บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(1.3) งานระบบและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์  และงานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบและ

สาธารณปูโภคหลกัของโครงการประกอบด้วย ระบบ CCTV ระบบบําบดันํา้เสยี เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ (Generator) 

ระบบไฟฟา้ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล ระบบปอ้งกนัอคัคีภยัและดบัเพลงิ ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ PSMK 

(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทุน กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ เช่ารายย่อยแทน PSMK ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ี และสญัญาบริการ ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมจะดําเนินการ

วา่จ้าง PSMK เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ SPRS 

  

อาคาร A 

อาคาร C 

อาคาร B 
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(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 3,413 3,413 3,413 3,413 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 96.4 84.4 84.9 87.7 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

477 498 515 511 

ที่มา : บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

โปรดดใูนหวัข้อ 1.5.9.3 ผลการดําเนินงานในอดีต ข้อ (2) ผลการดําเนินงาน 

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ SPRS มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราว เช่น พืน้ท่ี

ออกบธู งานแสดงสินค้า นอกจากนีย้งัมีรายได้ค่าสาธารณปูโภค รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ป้ายโฆษณา 

เป็นต้น 

(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

  

ที่มา : บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
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(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายยอ่ย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ  

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่า 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต

และไลฟ์สไตล์ 

1,277  37.4 

2 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 203  5.9 

3 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั บริการ 200  5.9 

4 คณุรัตนาภรณ์ น้อยพนัธ์ อาหารและเคร่ืองดืม่ 150  4.4 

5 คณุสรินทร์นาถ ศิลอวยพร สขุภาพและความงาม 131  3.8 

รวม 1,961  57.4 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ เช่ารายยอ่ย 5 อนัดบัแรกท่ีมีรายได้คา่เชา่และคา่บริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต

และไลฟ์สไตล์ 

  659,014.37  42.7 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) การเงิน   90,960.87  5.9 

3 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

อาหารและเคร่ืองดืม่   77,148.67  5.0 

4 ธนาคารออมสนิ  การเงิน   69,590.18  4.5 

5 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั บริการ   65,000.00  4.2 

รวม   961,714.09  62.3 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

136 

(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสาํหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) ของผู้ เช่ารายยอ่ยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561 25  0.7   21,335.00  1.4 

2562 2,500  73.3   1,202,614.18  77.9 

2563 206  6.1   113,016.50  7.3 

2564 328  9.6   206,298.18  13.4 

2571 51  1.5   -    0.0 

พืน้ท่ีวา่ง 303  8.9   -    0.0 

รวม 3,413  100.0   1,543,263.85  100.0 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.5.2.9. โครงการ SPRP 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ SPRP ตัง้อยู่เลขท่ี เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบรีุ  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจาก PSMK เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทนุในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 29083 และ 46243 จํานวน 2 โฉนดคิดเป็นเนือ้ท่ีรวม 10 ไร่ 7.2 ตารางวา  ท่ีดินดงักลา่ว

เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) (“SMK”)  โดยปลอดภาระจํานองและเป็นท่ีตัง้ของโครงการ 

SPRP ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 29083 185 141 9 0 6.8 9 0 6.8 

2 46243 138 3744 1 0 0.4 1 0 0.4 

เนือ้ที่รวม 10 0 7.2 10 0 7.2 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารจาก PSMK เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้า

ลงทุน ประกอบด้วย อาคารจํานวน 8 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 4,585 ตารางเมตร   โดยอาคาร

ดงักลา่วเป็นกรรมสทิธ์ิของ PSMK และปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ SPRP  ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 3 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมใช้สอยรวมโดยประมาณ 2 

A 1,100  1,967  

B 1,595  2,148  

C1 393  528  

C2 376  419  

C3 180  303  

D 387  1,048  

E 254  296  

EX 300  328  

รวม 4,585  7,037  

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  

2  พืน้ที่รวมภายในอาคาร  เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
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แผนผังโครงการ 

 

 

 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(1.3) งานระบบและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์  และงานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบและ

สาธารณปูโภคหลกัของโครงการประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ ระบบ CCTV ระบบบําบดันํา้เสยี เคร่ืองกําเนิด

ไฟฟ้า (Generator) ระบบไฟฟ้าระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัยและ

ดบัเพลงิ  ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ PSMK 

  

 

อาคาร D 

อาคาร B 

อาคาร C1, C2 และ C3 

อาคาร A 

อาคาร E 

อาคาร EX 
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(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เช่ารายยอ่ยแทน PSMK ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ี และสญัญาบริการ  ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมจะดําเนินการวา่จ้าง 

PSMK เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ SPRP 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 4,585 4,585 4,585 4,585 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 95.5 91.8 91.1 92.7 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

475 489 483 481 

ที่มา : บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2561 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

โปรดดใูนหวัข้อ 1.5.2.7 โครงการ SPRM ข้อ (3.2) ผลการดําเนินงาน 

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ SPRP มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้การให้บริการพืน้ท่ีชั่วคราวบริเวณ

ลานชัน้ 1 ระหวา่งอาคารหลกั ซึง่ประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายยอ่ยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบธู งานแสดงสนิค้า และ

งานอีเวนต์ รวมถึงพืน้ท่ีตลาดนดับริเวณทางเดินหน้าไปยงัอาคารจอดรถ นอกจากนีย้งัมีรายได้คา่สาธารณปูโภค 

รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีตดิตัง้ปา้ยโฆษณา เป็นต้น 
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(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

  

ที่มา : บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่า 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1,439  31.4 

2 บริษัท แฟมิลี ่ฟิตเนส จํากดั สขุภาพและความงาม 500  10.9 

3 บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอป

เม้นท์ จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 300  6.5 

4 บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 152  3.3 

5 บริษัท เจ พี เบทเทอร์ จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 151  3.3 

รวม 2,542  55.4 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 
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ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต   522,861.36  25.3 

2 ธนาคารออมสนิ การเงิน   154,910.25  7.5 

3 บริษัท แฟมิลี ่ฟิตเนส จํากดั สขุภาพและความงาม   122,429.91  5.9 

4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การเงิน   115,914.65  5.6 

5 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) การเงิน   95,737.95  4.6 

รวม   1,011,854.12  48.9 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2562 1,000  21.8   422,374.91  21.3 

2563 809  17.6   255,481.25  12.9 

2564 2,474  54.0   1,305,404.01  65.8 

พืน้ท่ีวา่ง 302  6.6 -   0.0 

รวม 4,585  100.0   1,983,260.17  100.0 

ที่มา: บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
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1.5.2.10. โครงการ The Scene 

(1) ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สนิ 

โครงการ The Scene ตัง้อยู่เลขท่ี เลขท่ี 1323 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร  ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วย 

(1.1) ที่ดนิ 

กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินบางส่วนจาก FBS เป็นระยะเวลา 25.3 ปีนับจากวันท่ี

กองทรัสต์เข้าลงทุนในโฉนดท่ีดินเลขท่ี 9615  9616  9617  9618  9628  9632  9633 จํานวน 7 โฉนดคิดเป็น

เนือ้ท่ีรวม 9 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา  ท่ีดินดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลธรรมดาโดยปลอดภาระจํานองและ

เป็นท่ีตัง้ของโครงการ The Scene ตามรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที่ 
โฉนดที่ดิน เนือ้ที่ตามโฉนด เนือ้ที่ที่เข้าลงทุน 

เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ ไร่ งาน ตร.วา ไร่ งาน ตร.วา 

1 9615 4442 2708 1 3 10 1 1 99.0 

2 9616 8130 2709 1 0 66.4 1 0 66.4 

3 9617 8131 2710 1 3 32.3 1 3 32.3 

4 9618 8132 2711 0 0 22.3 0 0 22.3 

5 9628 8140 2721 1 1 11.2 0 1 28.0 

6 9632 8138 2725 4 2 12.3 4 2 12.3 

7 9633 9210 2726 3 1 15.8 0 0 87.7 

เนือ้ที่รวม 13 3 70.3 9 2 48 

(1.2) อาคาร 

กองทรัสต์จะลงทนุในสิทธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารจาก FBS เป็นระยะเวลา 25.3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์

เข้าลงทนุ ประกอบด้วย อาคารจํานวน 2 หลงัคิดเป็นพืน้ท่ีให้เช่าสทุธิประมาณ 6,717 ตารางเมตร  โดยอาคาร

ดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ FBS และปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการ The Scene  ตามรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้ 

อาคาร 
พืน้ที่ภายในอาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิโดยประมาณ 1 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ 2 

Main Shop 6,397 3  9,912  

Food Zone 320 4 352  

รวม 6,717 3 10,264 3  

หมายเหตุ: 1 พืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable Area: NLA) เป็นพืน้ที่เช่าเฉพาะห้องเช่าถาวรตามใบอนุญาต  รวมถึงห้องเช่าที่

โครงการตกแตง่ให้และเก็บเป็นค่าบริการทัง้จํานวน  แต่ไม่รวมถึงพืน้ที่ Kiosk และ ATM  โดยเรียกเก็บเป็นค่าเชา่และ

คา่บริการ  อายสุญัญาเชา่อยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี  
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2 พืน้ที่รวมภายในอาคารโดยประมาณ เป็นพืน้ที่ก่อสร้างตามใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 

3 ปัจจบุนั พืน้ที่ให้เชา่สทุธิประมาณ 303 ตารางเมตร ของอาคาร Main Shop อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตดดัแปลงและตอ่

เติมอาคาร ซึง่อาจสง่ผลให้พืน้ที่ใช้เชา่สทุธิและพืน้ที่ใช้สอยตามใบอนญุาตอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

4 กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในพืน้ที่ให้เช่าสทุธิในอาคาร Food Zone เพ่ิมเติมเป็นจํานวนประมาณ 160 ตารางเมตร ซึ่งใน

ปัจจบุนัไม่ได้เป็นพืน้ที่ให้เช่า เน่ืองจากเป็นสํานักงานของ FBS ทัง้นี ้ปัจจบุนั พืน้ที่ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

เป็นพืน้ที่ให้เชา่เพ่ือปลอ่ยเชา่แก่ผู้ เชา่รายย่อยประมาณ 160 ตารางเมตร สง่ผลให้กองทรัสต์จะเข้าลงทนุในพืน้ที่ให้เช่า

สทุธิทัง้หมดประมาณ 6,717 ตารางเมตร (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ The Scene มีพืน้ที่ให้เชา่สทุธิประมาณ 

6,557 ตารางเมตร) 

แผนผังโครงการ 

 

ที่มา: บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

ภาพถ่ายโครงการ 

  

ที่มา: บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

(1.3) งานระบบและสาธารณูปโภค 

กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธ์ิของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบและ

สาธารณปูโภคหลกัของโครงการประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง ระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ ระบบลฟิท์และบนัไดเลือ่น ระบบแก๊สหงุต้ม ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ FBS  

อาคาร Main Shop 
อาคาร Food Zone 
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(2) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ 

ภายหลงัการเข้าลงทนุ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัผู้ เช่ารายย่อยแทน FBS ในสญัญา

เช่าพืน้ท่ี และสญัญาบริการ  ทัง้นี ้ภายหลงัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ KERM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (ผู้จดัการ

กองทรัสต์รายท่ี 1) จะทําหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ The Scene 

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีต 

(3.1) อัตราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย 

 2558 2559 2560 2561 

พืน้ท่ีให้เชา่ (ตารางเมตร/เดือน) 6,557 6,557 6,557 6,557 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (ร้อยละ) 87.8 93.0 97.3 97.7 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่  

(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

645 623 618 617 

ที่มา : บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

หมายเหต ุ:  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(3.2) ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของ FBS ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิน้สุดวัน ท่ี  

31 ธนัวาคม 2558  2559  และ 2560 เป็นดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 

รายได้รวม 80.24 93.95 89.96 

คา่ใช้จา่ยรวม (61.08) (74.32) (79.15) 

กําไรจากการดําเนินงาน 19.16 19.64 10.81 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 

34.56 38.58 32.98 

หมายเหต:ุ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ ณ ปัจจบุนั ซึ่งอาจ

รวมถึงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกต่างจากลกัษณะและโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังที่

กองทรัสต์เข้าลงทนุ ดงันัน้ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมลูเพ่ือประมาณ

การผลการดําเนินงานในอนาคตได้ 

(3.3) รายได้อื่น 

โครงการ The Scene มีรายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้หลกั เช่น รายได้จากการให้บริการพืน้ท่ีชัว่คราว

ภายในบริเวณโครงการซึ่งประกอบไปด้วยผู้ เช่ารายย่อยและผู้ เช่าเหมาพืน้ท่ีออกบูธ งานแสดงสินค้า เช่าพืน้ท่ี

ถ่ายโฆษณา และงานอีเวนต์ รวมถึงรายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีขนาดเล็ก (Kiosk) บริเวณภายในโครงการและ

ด้านหน้าโครงการ นอกจากหน้ายงัมีรายได้คา่สาธารณปูโภค รายได้คากการให้เช่าพืน้ท่ีติดตัง้ปา้ยโฆษณา และ

รายได้คา่จอดรถ เป็นต้น 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

145 

(4) ข้อมูลผู้เช่ารายย่อย 

(4.1) ตามประเภทธุรกจิ 

พืน้ที่ให้เช่า (NLA) ตามประเภทธุรกิจของผู้เช่ารายย่อย  

สดัสว่นพืน้ท่ีตามประเภทธุรกิจผู้ เช่ารายยอ่ย สดัสว่นรายได้ตามประเภทธุรกิจของผู้ เชา่รายยอ่ย 

  

ที่มา : บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

หมายเหต ุ: เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

(4.2) ผู้เช่ารายใหญ่ 

ผู้ เช่ารายย่อย 5 อนัดบัแรกท่ีมีพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสดุของทรัพย์สินทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ  

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

พืน้ที่ให้เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ให้เช่า 

(ร้อยละ) 

1 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต 495  7.5 

2 บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ 

จํากดั 

สขุภาพและความงาม 458  7.0 

3 บ ริ ษั ท  ส ต า ร์ บั ค ส์  ค อ ฟ ฟ่ี   

(ประเทศไทย) บริษัท 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 435  6.6 

4 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 310  4.7 

5 บริษัท ทนูา่ อิจิบงั จํากดั อาหารและเคร่ืองดืม่ 268  4.1 

รวม 1,966  30.0 

ที่มา: บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ผู้ เช่ารายย่อย 5 อันดับแรกท่ีมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA) มากท่ีสุดของ

ทรัพย์สนิทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุ 

ลาํดับ ชื่อผู้เช่า 

ประเภทธุรกิจ 

ผู้เช่ารายย่อย 

รายได้ค่าเช่า

และค่าบริการ  

(บาท/เดือน) 

สัดส่วนรายได้

และค่าบริการ 

(ร้อยละ) 

1 บ ริ ษั ท  ส ต า ร์ บั ค ส์  ค อ ฟ ฟ่ี   

(ประเทศไทย) 

อาหารและเคร่ืองดืม่   380,631.88  9.4 

2 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากดั ซุปเปอร์มาร์เก็ต   239,580.00  5.9 

3 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

อาหารและเคร่ืองดืม่   204,316.20  5.0 

4 บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จํากดั สขุภาพและความงาม   183,200.00  4.5 

5 บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดืม่   178,035.00  4.4 

รวม   1,185,763.08  29.3 

ที่มา: บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(4.3) ปีที่ครบอายุสัญญา 

ปีท่ีครบกําหนดอายสุญัญาสําหรับพืน้ท่ีเช่าถาวร (NLA)ของผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ BKER 

จะเข้าลงทนุ 

 พืน้ที่ให้เช่า (NLA) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

ปี พ.ศ. ตารางเมตร ร้อยละ บาท/เดอืน ร้อยละ 

2561 868  13.2   405,114.00  10.0 

2562 1,251  19.1   659,159.00  16.3 

2563 1,257  19.2   737,796.50  18.2 

2564 3,017  46.0   2,247,625.18  55.5 

พืน้ท่ีวา่ง 164  2.5   -   0.0 

รวม 6,557  100.0   4,049,694.68  100.0 

ที่มา: บริษัท ฟา้บนัดาลทรัพย์ จํากดั 

หมายเหต:ุ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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1.6. อายุของสัญญาเช่า 

KERM และ BBLAM ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์จะเข้าทํารายการเช่าทรัพย์สินทัง้ 10 โครงการกับเจ้าของ

กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิดงักลา่ว  อายขุองสญัญาเช่าทรัพย์สนิกบัเจ้าของกรรมสทิธ์ิแตล่ะโครงการเป็นดงันี ้

โครงการ อายุสัญญาเช่า วันที่สิน้สุดสัญญาเช่า 

CDC 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

TC 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

TCR 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

Amorini 22 ปี 7 เดือน 30  มิถนุายน 2585 

I’m Park 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

Plearnary 14 ปี 9 เดือน 6 สงิหาคม 2577 

SPRM 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

SPRS 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

SPRP 30 ปี 30 กนัยายน 2592 

The Scene 25 ปี 3 เดือน 31 มกราคม 2588 

อายขุองสญัญาเช่าจะเร่ิมนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ  โดยคาดวา่กองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ

ท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 

1.7. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัรายการ 

การท่ีกองทรัสต์ BKER จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รายละเอียดของร่างสัญญาท่ี

เก่ียวข้องสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

(1) ร่างสัญญาเช่าช่วงที่ดินและพืน้ที่ในอาคาร 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้เชา่ บริษัท [•] จํากดั 

ผู้ เช่า ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 

ทรัพย์สนิท่ีเช่า ทรัพย์สนิท่ีเช่า ได้แก่ ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้แตไ่มร่วมทรัพย์สนิท่ีใช้ในการดาํเนินงาน9 

(ก) ท่ีดินท่ีเชา่ชว่ง ได้แก่ ท่ีดินจํานวน [•] แปลง ท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี [•] ตัง้อยูท่ี่ [•] 

และ 

(ข) อาคารท่ีเชา่ ได้แก่ อาคารโครงการจํานวน [•] อาคาร ได้แก่ อาคาร [•] ชัน้ รวมถึง

สว่นควบของบริเวณดงักลา่ว 

                                                   
9 ทรัพย์สินที่เชา่ จะมีการกําหนดในแตล่ะสญัญา ตามโครงสร้างการลงทนุของกองทรัสต์ในแตล่ะโครงการ 
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

(ค) พืน้ท่ีอาคารท่ีเชา่ ได้แก่ พืน้ท่ีอาคารโครงการจํานวน [•] อาคาร ตามแผนผงัแนบ

ท้ายสญัญาเชา่ทรัพย์สนิ 

ระยะเวลาเช่า  [•] ปี นบัตัง้แต ่[•] ถึง [•]  

การตอ่ระยะ เวลาการเชา่ ผู้ ให้เช่าตกลงจะพิจารณาการต่อระยะเวลาการเช่าในกรณีท่ีกองทรัสต์ประสงค์จะใช้สทิธิ

ในการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป ผู้ ให้เช่าจะให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าแก่กองทรัสต์อีกเป็น

ระยะเวลาสามสิบ (30) ปีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้การต่อระยะเวลาการ

เช่าดงักลา่วจะเป็นไปตามเง่ือนไขและราคาท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนัลว่งหน้าไม่น้อยกว่าหก 

(6) เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 

เง่ือนไขก่อนการจด

ทะเบียนการเชา่ 

เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการยกเว้นเง่ือนไขก่อน

การจดทะเบียนการเช่าทัง้หมด หรือบางส่วน การจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าจะ

เกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขเหลา่นีไ้ด้สาํเร็จลงแล้ว 

1. ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีภายใน

บริเวณทรัพย์สินท่ีเช่า ในสดัสว่นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90%) ของพืน้ท่ี

ทรัพย์สนิท่ีเช่าทัง้หมด 

2. ผู้ให้เช่าได้รับความยินยอมในการให้เชา่ชว่งท่ีดินท่ีเช่าช่วง และการให้เช่าอาคารท่ีเชา่ 

/ เช่าช่วงจากเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วงเรียบร้อยแล้ว 10 

3. มีการเข้าทําและมีการโอนทรัพย์สินตามสญัญาขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงาน

ระบบโดยคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ

ตา่งๆ ซึง่ใช้ในการดําเนินโครงการ [•] 

4. มีการเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการโดยคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

5. มีการเข้าทําสญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยคูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

6. ทรัพย์สนิท่ีเช่าได้มีการปลดจํานอง รวมถึงภาระติดพนัอ่ืนใดในทรัพย์สนิท่ีเช่าทัง้หมด 

การจดทะเบียนสทิธิการ

เช่า 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะเข้าจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า ณ หน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้องในวันท่ีมีการชําระค่าเช่าโดยคู่สัญญาตกลงจะไปจดทะเบียนสิทธิการเช่า

ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน นบัจากวันท่ีกองทรัสต์ได้จด

ทะเบียนจดัตัง้ขึน้กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในวนัและเวลาท่ีกองทรัสต์

ได้แจ้งหรือจะแจ้งต่อผู้ ให้เช่าลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั แล้วแต่วนัใด

จะเกิดขึน้ในภายหลงั 

คา่เช่าและการชําระคา่เช่า 1. กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จํานวนให้แก่ผู้ ให้เช่า เมื่อมีการจด

ทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ณ หน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้คา่เช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

                                                   
10 เฉพาะโครงการที่เก่ียวข้อง 
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ทรัพย์สินที่เช่า อัตราค่าเช่า 

อาคารท่ีเช่า [•] 

ค่าเช่ารวม [•] 

2. กองทรัสต์ตกลงชําระคา่เช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงรายปีให้แก่ผู้ให้เช่า โดยเป็นไปตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในสญัญาเช่าทรัพย์สนิ 11 

3. ในการชําระค่าเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะชําระให้กบัผู้ให้เช่า

ในจํานวนท่ีได้ดําเนินการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

คํารับรองของกองทรัสต์ ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองตอ่ผู้ให้เช่าวา่กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจดัตัง้

ขึน้โดยชอบตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตาม

สัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้

ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญาฉบบันี ้

คํารับรองของผู้ให้เช่า 1. ผู้ ให้เช่าเป็นบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และดํารงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ตามกฎหมายไทย 

2. ผู้ ให้เช่ามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และ

การดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบับนี ้ตลอดจนกระทําการต่างๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบับนี ้และการกระทําดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และ

ข้อบงัคบัของผู้ให้เช่า 

3. การท่ีผู้ ให้เช่าเข้าทําสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใดๆ ในสญัญาฉบบันี ้

ไม่เป็นการขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เง่ือนไข หรือคํารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้ทํา

หรือจะทําความตกลงกบับคุคลอ่ืน ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ให้เชา่ ซึง่

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ทรัพย์สนิท่ีเช่า 

4. ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของสทิธิการเช่าในท่ีดินท่ีเช่าช่วง และเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร

ท่ีเช่า และเป็นผู้มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการนําทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้เช่าแก่กองทรัสต์ 

สญัญาเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงระหวา่งผู้ ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วงสามารถใช้บงัคบั

ได้ระหว่างคู่สญัญา และไม่มีการผิดนดัหรือผิดสญัญาใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินท่ี

เช่าช่วงระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง 

5. ผู้ ให้เช่าไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกลา่ว หรือมีคดีความกบับคุคลใดๆ หรืออยู่

ในระหว่างการดําเนินกระบวนการอนญุาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนดั หรือผิดสญัญา

ใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ ให้เช่าตามสัญญาฉบับนีอ้ย่างมี

นยัสาํคญั 

                                                   
11 เฉพาะกรณีมีการชําระคา่เชา่ที่ดินรายปี 
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6.  ผู้ ให้เช่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีจะต้องขายทรัพย์สินท่ีเช่ากลับคืนแก่ผู้ ท่ีขาย

ทรัพย์สนิท่ีเช่าแก่ผู้ให้เช่า หรือมีข้อตกลงให้ผู้ขายดงักลา่วมีสทิธิใช้ทรัพย์สนิท่ีเช่าเพ่ือ

ออกสูถ่นนสาธารณะแตอ่ยา่งใด 

7. ผู้ ให้เช่าไมไ่ด้รับคําบอกกลา่วหรือคําสัง่จากทางราชการเก่ียวกบัการเวนคืนทรัพย์สนิ

ท่ีเช่า  

8. ทรัพย์สินท่ีเช่าปราศจากภาระผกูพนัใดๆ หรือการนําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการ

อ่ืนใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การจํานอง สิทธิยึดหน่วง ภาระจํายอม ทาง

จําเป็น และภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนใด เว้นแต ่(ก) การแบง่พืน้ท่ีออกให้เช่า

แก่ผู้ เช่ารายย่อยและ (ข) [ภาระจํายอม] ท่ีได้จดทะเบียนก่อนหน้าวนัลงนามสญัญา

ฉบบันี ้

9. อาคารภายในโครงการ[•] ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินท่ีเช่าได้ดําเนินการก่อสร้าง 

ดดัแปลง และเปิดดําเนินการอย่างถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบตัิ

ใดๆ อยา่งถกูต้อง  

10. ทรัพย์สินท่ีเช่ามีทางเข้าออกท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ของกองทรัสต์

ตามวตัถปุระสงค์ในการเช่า และสามารถใช้เพ่ือดําเนินกิจการโครงการ [•] ได้ 

11. ทรัพย์สนิท่ีเช่าปราศจากภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมใดๆ ซึง่คงค้างจ่ายแก่หนว่ยงาน

ราชการ ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีปา้ย 

12. ทรัพย์สนิท่ีเช่าไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อพิพาทกบับคุคลใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี

ของผู้ให้เช่าตามสญัญาฉบบันีอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

13. ข้อมูลท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้เช่าได้จัดส่งให้กองทรัสต์หรือ

บุคคลใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ตามสญัญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไป

ตามคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมลูท่ีมีความถกูต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัและผู้ให้เช่ามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

การประกนัภยั ตลอดระยะเวลาการเชา่ตามสญัญา ผู้ให้เช่าจะจดัให้มกีารเอาประกนัภยัในทรัพย์สนิท่ีเชา่ 

สําหรับการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) และ

ประกันภัยความเสี่ยงภัยบุคคลท่ีสาม (Public Liability Insurance)  รวมถึงประกันภยั

กรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance-BI)  กรมธรรม์ประกันภัย

ดงักลา่วจะต้องระบใุห้กองทรัสต์ และ/หรือสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ยืมเงินแก่กองทรัสต์ (ถ้า

มี) เป็นผู้ เอาประกนัภยัและเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

การโอนผู้ เชา่รายยอ่ย ผู้ให้เช่าตกลงดําเนินการเก่ียวกบัการโอนผู้ เช่ารายยอ่ยในทรัพย์สนิท่ีเช่า ดงันี ้

1. ดําเนินการเพ่ือให้ผู้ เช่ารายย่อยให้ความยินยอมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญา

เช่าพืน้ท่ีภายในบริเวณทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดภายในระยะเวลาสาม (3) เดือน

หลงัจากการจดทะเบียนสทิธิการเช่า 
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2. โอนเงินประกันการเช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวมาให้แก่กองทรัสต์ภายใน

ระยะเวลาหนึง่ (1) เดือนหลงัจากการจดทะเบียนสทิธิการเชา่ ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าจะโอนเงิน

ประกนัการเช่าดงักลา่วเป็นจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90%) ของเงินประกนั

การเช่าภายใต้บริเวณทรัพย์สนิท่ีเช่าทัง้หมด ณ วนัท่ีคูส่ญัญาจดทะเบียนสทิธิการเชา่ 

3. ชําระเงินจํานวนใด ๆ ท่ีตนได้รับจากผู้ เช่ารายย่อยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับช่วง

ระยะเวลาหลงัจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ผู้ให้เช่าตกลงวา่ ในกรณีท่ีสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีผู้ เช่ารายยอ่ยมิได้ให้ความยนิยอมในการ

โอนสิทธิหน้าท่ีตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ถกูบอกเลิกหรือสิน้สดุลง การเข้าทํา

สัญญาเช่าพืน้ท่ีใหม่สําหรับทรัพย์สินท่ีเช่า (หากมี) จะเป็นการเข้าทําสัญญาโดย

กองทรัสต์ 

การโอนสทิธิการเช่าและ

การให้เชา่ชว่ง 
ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีใดๆ 

ภายใต้สญัญาฉบบันีใ้ห้กบับคุคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือให้บคุคลใดๆ เข้ามา

อยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ท่ีทําให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สนิท่ีเช่า ทัง้นี ้ไมว่า่จะได้รับคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืน 1. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ให้สญัญาฉบบันีเ้ป็น

อนัยตุิและยกเลกิตอ่กนัโดยทนัที โดยกองทรัสต์มีสทิธิได้รับเงินคา่ทดแทนการเวนคืน

ตามวิธีการคํานวณค่าทดแทนตามสตูรการคํานวณท่ีระบุด้านล่าง โดยเงินท่ีได้รับ

จากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลงั

หกัค่าใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินส่วนท่ีเหลือทัง้หมดหลงัการจ่ายเงินให้

กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 

"ค่าทดแทนการเวนคืน" = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า คณูด้วย (มลูคา่

สิทธิการเช่าของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีถกูเวนคืน ณ วนัท่ีถกูเวนคืน หารด้วย มลูค่าตลาด

ของทรัพย์สนิท่ีเช่าท่ีถกูเวนคืน ณ วนัท่ีถกูเวนคืน) 

โดยการคํานวณมลูคา่สิทธิการเช่าและมลูค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีถกูเวนคืนให้

ใช้ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิเป็นผู้ประเมินตามวธีิรายได้ (Income Approach) โดยใน

กรณีมีผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าจากผู้

ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนบางส่วนและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม

วตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่าจะสง่มอบเงินคา่เวนคืนท่ีผู้ให้เชา่

ได้รับมาจากการเวนคืน(หลงัหกัคา่ใช้จ่ายและภาษีท่ีเก่ียวข้อง) ให้แก่กองทรัสต์ทนัที

ท่ีได้รับเงินจํานวนดังกล่าว ซึ่งให้ถือว่าเงินทดแทนดงักล่าวเป็นการเยียวยาความ

เสยีหายทัง้หมดท่ีกองทรัสต์อาจได้รับในกรณีนี ้
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เหตแุหง่การเลกิสญัญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุในกรณีดงักลา่วต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิก

สญัญาฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบั

นี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และผู้ ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข

และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือ

ทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั 

เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ให้เช่าไม่ทําการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่กองทรัสต์ในวันท่ี

กองทรัสต์กําหนดในสญัญาฉบบันี ้ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาฉบบันีท้นัที 

2. ในกรณีท่ี (1) สญัญาเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงระหว่างผู้ ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินท่ีเช่าช่วง

สิน้สดุลงโดยความผิดของผู้ให้เช่าจนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ หรือ (2) ผู้ ให้เช่าปฏิบตัิผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงินหรือภาระ

ผูกพันหรือภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใดๆ ก็ตามซึ่งอาจนําผู้ ให้เช่าไปสู่สภาวะ

ล้มละลายหรือฟืน้ฟูกิจการ โดยผู้ ให้เช่าไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จ

สิน้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วัน นับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง

เหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแต ่ผู้ให้เช่าสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจน

เป็นท่ีพอใจแก่กองทรัสต์ว่าการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อ

ฐานะทางการเงินของผู้ ให้เช่าซึ่งจะนําผู้ ให้เช่าไปสูส่ภาวะล้มละลาย และการผิดนดั

ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การใช้สทิธิของกองทรัสต์ตามสญัญาฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงระหวา่งผู้ให้เช่าและเจ้าของท่ีดินท่ีเชา่ชว่งสิน้สดุลง

โดยเหตุอ่ืนซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ ให้เช่าจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่

ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสัง่ให้

ฟืน้ฟูกิจการของผู้ ให้เช่า ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ ให้

เช่าในการชําระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญา

ฉบบันี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และกองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินการ

แก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง

หรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลง

กัน เว้นแต่ กรณีท่ีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบับนี ้

เป็นผลเน่ืองมาจากผู้ ให้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

5. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตามกําหนดในสญัญาฉบบันีเ้ว้นแต่

จะมีการตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไป 

6. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 
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7. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบถึงการเลิก

กองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

8. ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

9. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาผู้ ให้เช่า หรือบริษัทในเครือของผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาซือ้

ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ สัญญาตกลงกระทําการ หรือ สัญญา

อนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า หรือสญัญาเช่าท่ีดิน (กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยูบ่น

ท่ีดินท่ีเช่าช่วง) 

10. กรณีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าด้วยเหตุ

ใดๆ ทําให้ไม่อาจใช้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ (Total Loss) และ (1) 

คูส่ญัญาตกลงจะไมส่ร้างทรัพย์สนิท่ีเช่าขึน้ใหม ่หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่า หรือ (2) 

คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันว่าจะดําเนินการสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือ

ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่าหรือไม ่ตามท่ีระบอุยูใ่นหวัข้อ "ทรัพย์สนิท่ีเช่าเสยีหายหรือถกู

ทําลาย" ข้อ 1 (ข) 

11. กรณีเหตสุดุวิสยั ท่ีไมใ่ช้ความผิดของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย และไมถื่อเป็นเหตแุหง่การ

เลิกสญัญาตามข้อ 8 หรือข้อ 10 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีคู่สญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามหวัข้อ

เหตสุดุวิสยั ข้อ 2 ได้จนเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญา 

ผลของการเลกิสญัญา 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 1 ข้อ 2 

หรือข้อ 9 และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือ

ปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องตอ่หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์จะ

เรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าจากเหตดุงักลา่ว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุ

ลง เว้นแตค่วามเสยีหายดงักลา่วเกิดจากผู้ให้เช่าหรือคูส่ญัญาของกองทรัสต์จงใจฝ่า

ฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีห้รือในสญัญาใดสญัญา

หนึ่งท่ีระบใุนหวัข้อ "เหตแุห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 9 และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่

ทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้และกระทบสิทธิของกองทรัสต์ภายใต้สญัญา

ฉบบันีห้รือสญัญาใดสญัญาหนึง่ท่ีระบใุนหวัข้อ "เหตแุหง่การเลกิสญัญา" ข้อ 9 อยา่ง

มีนยัสําคญั กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และผู้ ให้เช่าจะต้องชําระ

คืนคา่เช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าคงเหลอืและเงินชดเชยให้แก่กองทรัสต์ ตามราคาประเมินซึง่

อ้างอิงวิธีรายได้ (Income Approach) ณ วนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงตามระยะเวลา

การเช่าท่ีเหลอือยู ่โดยให้กองทรัสต์ และผู้ให้เช่าแตง่ตัง้บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ

ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 (หนึง่) ราย และตกลงใช้มลูคา่

เฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทัง้ 2 (สอง) ราย เป็นคา่

เช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าคงเหลอืและเงินชดเชยดงักลา่ว รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี

ผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ใน
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การเรียกร้องคา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้

นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ "เหตุแห่งการเลิกสัญญา" ข้อ 3 

กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิ

ดังกล่าว ผู้ ให้เช่าจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) 

รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์

ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ในการ

เรียกร้องคา่เสียหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ 

เว้นแตเ่หตผิุดนดัของผู้ให้เช่าตามข้อ 2 และข้อ 3 ของเหตแุหง่การเลกิสญัญาดงักลา่ว

เกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาดตามสญัญา

ฉบบันี ้

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "เหตแุหง่การเลกิสญัญา" ข้อ 4 ผู้ให้เช่า

จะเรียกค่าเสียหายจากกองทรัสต์จากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันี ้

สิน้สดุลง เว้นแต่ ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่

ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

ทรัพย์สนิท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดย

ผู้ให้เช่าไมต้่องชําระคืนคา่เช่าคงเหลอืให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของผู้ให้เช่าใน

การเรียกร้องคา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้ 

4. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ "เหตุแห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 5 ข้อ 6 

หรือข้อ 7 ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก

คา่เสยีหาย คา่ใช้จา่ย คา่เช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจาก

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยผู้ ให้เช่าไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ

ให้แกก่องทรัสต์ ทัง้นี ้เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

5. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "เหตแุหง่การเลกิสญัญา" ข้อ 8 ให้ถือวา่

สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยกองทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนจากผู้ให้

เช่าตามวิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "ทรัพย์สนิท่ีเช่าถกูเวนคืน" ข้อ 1 

6. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "เหตแุห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 10 ให้ถือ

ว่าสญัญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยคู่สญัญาตกลงแบ่งค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานตาม

วิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "ทรัพย์สนิท่ีเช่าเสยีหายหรือถกูทําลาย" ข้อ 1 (ข) 

7. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาตามหวัข้อ "เหตแุหง่การเลกิสญัญา" ข้อ 

1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 9 แล้ว กองทรัสต์สงวนสทิธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่าจนกวา่

กองทรัสต์จะได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทรัสต์แล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์ไม่

สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือรวมถึงเ งินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ให้เช่าสาํหรับระหวา่งระยะเวลานี ้เว้นแตก่องทรัสต์จะพิสจูน์
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ได้ว่ากองทรัสต์ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ี

กองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความ

เสยีหายท่ีเกินดงักลา่ว 

8. ในกรณีท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงด้วยเหตใุดๆ ในระหวา่งเวลาสาม (3) เดือนหลงัจาก

สัญญาเช่าฉบับนีส้ิ น้สุดลงกองทรัสต์จะให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอท่ี

สมเหตสุมผลจากผู้ ให้เช่าในการดําเนินการให้ผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่ามาทํา

สญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัผู้ ให้เช่าใหม่พร้อมทัง้สง่มอบเงินประกนัการเช่าท่ีกองทรัสต์ได้รับ

ไว้จากผู้ เช่ารายย่อยในทรัพย์สินท่ีเช่าก่อนวนัทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีฉบบัใหม่ดงักลา่ว 

(ภายหลงัจากท่ีได้หกัค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่ารายยอ่ยแต่ละราย (ถ้า

มี)) ให้แก่ผู้ เช่า (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่ารายยอ่ยนัน้ๆ) หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าราย

ย่อยนัน้ๆ (หากผู้ เช่ารายย่อยไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวกับผู้ ให้เช่าอีกต่อไป) 

แล้วแตก่รณี 

9. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ "เหตแุห่งการเลิกสญัญา" ข้อ 11 และ

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการดําเนินการตามข้อ 2 นี ้

แล้ว ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยผู้ ให้เช่าตกลงจะชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิท่ี

เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ใน

นามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ โดยท่ี

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิเรียกคา่เสยีหาย 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและ

การระงบัข้อพิพาท 

สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

 

(2) ร่างสัญญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ขาย บริษัท [•] จํากดั 

ผู้ซือ้ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล โดยบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี ("กองทรัสต์") 

ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบตา่งๆ ซึง่ใช้ในการดําเนินโครงการ โดยรายละเอียด

เป็นไปตามรายการแนบสญัญา 

การโอนกรรมสทิธ์ิ การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายภายใต้สญัญาฉบบันีจ้ะมีผลสมบรูณ์ในวนัท่ีมีการ

จดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ [•] ("วันโอนกรรมสิทธ์ิ") ภายใต้

สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าอาคาร 

ราคาซือ้ขาย คูส่ญัญาตกลงซือ้ขายทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายในราคาสทุธิทัง้สิน้ [•] บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

("ราคาซือ้ขาย") ทัง้นี ้กองทรัสต์จะชําระราคาซือ้ขายเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า

ภายใต้สญัญาเช่าโครงการ [•] ภายใต้สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าอาคาร 
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หน้าท่ีของกองทรัสต์ กองทรัสต์ตกลงชําระราคาซือ้ขายตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้

หน้าท่ีของผู้ขาย 1. ในวนัโอนกรรมสทิธ์ิ ผู้ขายจะสง่มอบ 

(ก) ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซึ่งทําให้กองทรัสต์

สามารถดําเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีเช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ [•] 

แก่บุคคลภายนอก และเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใต้ช่ือ [•] 

(ข) กญุแจ รหสัแมก่ญุแจ และต้นฉบบัเอกสารทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีซือ้

ขายให้แก่กองทรัสต์ (เช่น หนังสือรับรอง ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต 

สญัญา และแบบแปลน) รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้

กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมีผลเป็นการโอนโดยสมบรูณ์มาท่ีกองทรัสต์ 

2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบภาระหนีส้ินค่าใช้จ่าย ค่าบํารุงรักษา และภาระผูกพนัใดๆ ท่ี

เก่ียวกบัการบํารุงรักษาทรัพย์สินท่ีซือ้ขายท่ีตนเป็นผู้ขายท่ีเกิดขึน้และยงัคงค้างชําระ

อยูก่่อนวนัโอนกรรมสทิธ์ิ 

3. ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้ขายจะอนญุาตให้กองทรัสต์ ผู้แทน ผู้สํารวจทรัพย์สิน หรือท่ี

ปรึกษาของกองทรัสต์ทําการสํารวจทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

เก่ียวกบัการตรวจสอบทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายได้ทกุประการ 

4. ก่อนวนัโอนกรรมสทิธ์ิ ผู้ขายจะไมก่ระทําการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จํานํา ให้เช่า หรือให้เช่าซือ้ทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย หรือนําทรัพย์สินท่ีซือ้ขายไปก่อ

ภาระผูกพนัหรือเป็นหลกัประกนัโดยประการอ่ืนใด รวมถึงการก่อให้เกิดสิทธิ

เรียกร้องใดๆ ท่ีจะมีผลเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย 

(ข) กระทําการใดๆ ท่ีทําให้ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายต้องเสือ่มคา่ลง เว้นแตเ่ป็นการใช้งาน

ในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของโครงการ [•] 

(ค) จําหนา่ย จ่าย โอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายให้แก่บคุคลภายนอก 

กระทําการใดๆ อนัมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือทําให้สิทธิในการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายของกองทรัสต์ด้อยลง หรือด้อยกวา่บคุคลอ่ืน 

คํารับรองของกองทรัสต์ ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์รับรองต่อผู้ขายว่ากองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจดัตัง้

ขึน้โดยชอบตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตาม

สัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้

ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญาฉบบันี ้

คํารับรองของผู้ขาย ณ วนัลงนามสญัญาฉบบันี ้ผู้ขายรับรองตอ่กองทรัสต์วา่ 

1. ผู้ขายเป็นบริษัทจํากดัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้และดํารงอยู่อยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ตาม

กฎหมายไทย 

2. ผู้ขายมีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจัดทําเอกสาร และ

การดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ตลอดจนกระทําการต่างๆ ท่ี
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เก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบับนี ้และการกระทําดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และ

ข้อบงัคบัของผู้ขาย 

3. การท่ีผู้ขายเข้าทําสญัญาฉบบันีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใดๆ ในสญัญาฉบบันี ้ไม่

เป็นการขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เง่ือนไข หรือคํารับรองใดๆ ท่ีผู้ขายได้ทําหรือจะ

ทําความตกลงกับบคุคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหนีข้องผู้ขาย ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขาย 

4. ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายและเป็นผู้มีสิทธิโดยสมบรูณ์ในการ

ขายและโอนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายแก่กองทรัสต์ 

5. ผู้ขายไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกลา่ว หรือมีคดีความกบับคุคลใดๆ หรืออยู่ใน

ระหว่างการดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการหรือมิได้ผิดนดั หรือผิดสญัญาใดๆ

ท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ขายตามสญัญาฉบบันีอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

6. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรือการนําไปเป็นหลักประกันโดย

ประการอ่ืนใด ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัอยูเ่พียง การจํานํา การจํานอง สทิธิยดึหนว่ง และ

ภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนใด 

7. ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายปราศจากภาระภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งคงค้างจ่ายแก่

หนว่ยงานราชการ 

8. ทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อพิพาทกบับคุคลใดๆ 

9. ข้อมลูท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ขายได้จดัสง่ให้กองทรัสต์หรือบคุคล

ใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ตามสญัญาฉบับนีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไปตาม

คําสั่งของเจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัและผู้ขายมิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

เหตเุลกิสญัญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุในกรณีดงักลา่วต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิก

สญัญาฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ขายไม่โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายในวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิ

การเช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ [•] 

2. ในกรณีท่ีผู้ขายจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้(เว้นแต่ท่ีเป็นกรณีตามข้อ 1 ข้างต้น) และ

ผู้ขายไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในหกสบิ (60) 

วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้หรือภายใน

ระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

3. ก่อนการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย ผู้ ขายถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลสั่งให้

ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟู

กิจการของผู้ขาย ซึ่งกองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ขายในการ

ชําระหนีห้รือปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้
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4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญา

ฉบบันี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี ้และกองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินการ

แก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง

หรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลง

กนั เว้นแตก่รณีท่ีการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเ้ป็น

ผลเน่ืองมาจากผู้ขาย จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้

ในสญัญาฉบบันี ้

5. คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญาฉบบันี ้

6. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึงการเลิก

กองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

7. ในกรณีท่ีมีการเลกิสญัญาเช่าโครงการ [•] อนัเน่ืองมาจาก 

(ก) เหตุผิดสัญญาจากทางด้านผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้สัญญาภายใต้สัญญาตกลง

กระทําการฉบบัลงวนัท่ีเดียวกบัสญัญาฉบบันี ้ระหวา่ง [•] กบักองทรัสต์ 

(ข) เหตผิุดสญัญาจากทางด้านกองทรัสต์ หรือ 

(ค) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หรือคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือในกรณีท่ีมี

การเลกิสญัญา 

8. กองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าโครงการ [•] ทราบถึง

การเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อักษรแล้ว หรือในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้

สัญญาเช่าโครงการ [•] ถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาเช่าโครงการ [•] 

ผลของการเลกิสญัญา 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "เหตเุลกิสญัญา" ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ

ข้อ 7(ก) และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือ

ปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์มี

สทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สนิท่ีซือ้ขายมาให้

กองทรัสต์แล้ว ผู้ขายตกลงซือ้คืนจากกองทรัสต์ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวตามสภาพท่ีมี

การใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตามท่ีกองทรัสต์ซือ้ครัง้แรกซึง่ปรับตามสดัสว่น

ของจํานวนวนัท่ีกองทรัสต์ยงัคงมีสิทธิตามระยะเวลาการเช่านบัจากวนัท่ีมีผลเป็น

การเลิกสญัญาและกองทรัสต์มไิด้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าตอ่ไปภายใต้สญัญา

เช่าโครงการ [•] หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิของ

กองทรัสต์ในการเรียกร้องคา่เสียหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตุ

ผิดนดัเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ "เหตเุลิกสญัญา" ข้อ 4 หรือข้อ 7(ข) 

และเหตกุารณ์ดงักลา่วมิได้เป็นผลจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ี

ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาฉบับนี ้ผู้ ขายมีสิทธิบอกเลิก
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สญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์

แล้ว กองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพ

ท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้โดยให้ถือเป็นค่าปรับจากการผิดสัญญาของ

กองทรัสต์ 

3. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ "เหตุเลิกสญัญา" ข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ   

7(ค) ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก

ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าซือ้ขายทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจาก

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยในกรณีท่ีได้มีการโอนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายมาให้กองทรัสต์

แล้ว กองทรัสต์ตกลงคืนทรัพย์สินท่ีซือ้ขายตามท่ีได้รับโอนนัน้คืนแก่ผู้ขายตามสภาพ

ท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ในราคาตามบญัชีของทรัพย์สินดงักล่าวหกัด้วยค่า

เสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลาห้า (5) ปีสําหรับทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์และ

อปุกรณ์ และระยะเวลายี่สิบ (20) ปี สําหรับทรัพย์สินประเภทงานระบบ หรือตาม

ราคาอ่ืนใดท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั [ราคารับโอนทรัพย์สิน FF&E คืนสามารถกําหนด

ได้ตามความตกลงของคู่สญัญา เช่น ราคารับโอนจะเท่ากับ market price ของ 

FF&E หกัดว้ยค่าเสือ่มราคา] 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและ

การระงบัข้อพิพาท 

สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

(3) ร่างสัญญาตกลงกระทาํการ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้สญัญา บริษัท [•] จํากดั และ 

บริษัท [•] จํากดั  

ผู้ รับสญัญา กองทรัสต์ 

ระยะเวลาของสญัญา สญัญานีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนสทิธิการเชา่ภายใต้สญัญาเช่าโครงการ 

และสญัญานีจ้ะสิน้สดุลงเมื่อสญัญาเชา่โครงการดงักลา่วครบกําหนดหรือสิน้สดุลงโดยไม่

มีการตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไป 

การถือครองหนว่ยลงทนุ 1. ภายในระยะเวลาถือครองหน่วยลงทนุ ผู้ ให้สญัญาตกลงรักษาสดัส่วนการถือครอง

หน่วยลงทุนของกองทรัสต์ให้อยู่ในความครอบครองของ [•] โดยมีสดัส่วนการถือ

ครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเข้าลงทุนในทรัพย์สินของผู้ ให้

สัญญา หรือคิดเป็น [•] หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันท่ี

หนว่ยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาถือครองหน่วยลงทนุ กองทรัสต์ประสงค์จะเพ่ิม

เงินทนุจดทะเบียนเพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
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เพ่ิมเติม ผู้ให้สญัญาอาจไมจ่องซือ้หนว่ยลงทนุของกองทรัสต์ซึง่ออกและเสนอขายใน

ครัง้ใหมนี่ไ้ด้ 

2. ในกรณีท่ี [•] (ช่ือ Project Owner) จองซือ้หน่วยลงทนุมากกวา่หนว่ยลงทนุท่ีระบใุน

ข้อ 1 ผู้ ให้สญัญาตกลงรักษาสดัสว่นการถือครองหน่วยลงทนุสว่นท่ีเกินกวา่ท่ีระบใุน

ข้อ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันท่ีหน่วยทรัสต์เร่ิมซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 

ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ [•] ตกลงจะไม่ขาย หรือโอนหน่วยลงทนุ หรือ

นําหน่วยลงทนุไปจํานําหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ จนทําให้ [•] ถือครองหน่วยลงทนุรวมกนั

ตํ่ากว่าสดัส่วนท่ีกําหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากกองทรัสต์ 

ท่ีจอดรถ 12 1. นอกเหนือจากท่ีจอดรถท่ีตัง้อยู่บนบางส่วนของท่ีดินท่ีได้มีการจดทะเบียนการเช่า

ระยะยาวให้แก่กองทรัสต์ภายใต้สญัญาเช่าโครงการ ผู้ ให้สญัญาตกลงดําเนินการ

จดัหาท่ีจอดรถ ("ท่ีจอดรถเพ่ิมเติม") ให้แก่กองทรัสต์ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้

สญัญาเช่าโครงการ ดงันี ้

- จํานวน[•] คนั บริเวณ [•]  

ทัง้นี ้หากผู้ ให้สัญญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาต้องการใช้บริเวณท่ีจอดรถ

เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ผู้ ให้สญัญาตกลงจะ

จดัหาท่ีจอดรถแห่งใหมม่าเสนอให้แก่กองทรัสต์เห็นชอบ โดยท่ีจอดรถแห่งใหม่จะต้องไม่

ก่อภาระเกินสมควรแก่ผู้ประกอบการและลกูค้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เช่า และจํานวน

ท่ีจอดรถจะต้องไมน้่อยจํานวนท่ีจอดรถเพ่ิมเติม 

การไมป่ระกอบธุรกิจ

แขง่ขนั 

ผู้ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือ ตกลงท่ีจะไมทํ่าการพฒันาโครงการในลกัษณะศนูย์การค้า

และศนูย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์ขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่

ในโครงการลกัษณะดงักล่าวใดตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดใน

โครงการ ในรัศมี [•] กิโลเมตร นับจากโครงการ [•] เว้นแต่เป็นโครงการในลกัษณะ

ศูนย์การค้าและศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบนัหรืออยู่ระหว่าง

การพัฒนาและได้แจ้งให้แก่กองทรัสต์ทราบแล้วอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร [หรือเป็น

โครงการท่ีได้รับอนญุาตจากกองทรัสต์แล้วในภายหลงั] 

สทิธิท่ีจะปฏิเสธก่อน 

(Right of First Refusal) 

ผู้ให้สญัญาตกลงให้สทิธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี ้

เว้นแต่จะมีประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคบัทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมจากทรัพย์สนิท่ีมีอยูไ่ด้ 

                                                   
12 เฉพาะโครงการที่เก่ียวข้อง 
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1. หากผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาประสงค์ท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิหรือ

สิทธิการเช่า ในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารท่ีระบใุนสญัญาเช่าโครงการ 

ให้แก่บคุคลใด ๆ ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า (รวมถึงระยะเวลาการเช่าท่ีมีการ

ต่อออกไป) ตามสญัญาเช่าโครงการ ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา

จะต้องทําหนงัสือแจ้งเป็นคําเสนอไปยงักองทรัสต์ โดยระบุข้อกําหนดและเง่ือนไข

เก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วเพ่ือให้กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดงักลา่วโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

แก่ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของ

ผู้ ให้สญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่

ทัง้นี ้(ก) จะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่บคุคลภายนอกภายใน

ระยะเวลาหนึง่ร้อยแปดสบิ (180) วนันบัจากจากวนัท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไมรั่บข้อเสนอ

ดังกล่าว และ (ข) ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาไม่สามารถโอน

กรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าดงักลา่วบนเง่ือนไขท่ีดีกว่า (ในมมุมองของผู้ รับสิทธิ) ท่ี

ได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ (รวมเรียก (ก) และ (ข) วา่ "เง่ือนไขการโอน") 

2. หากผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญามีโครงการในลกัษณะศนูย์การค้า

และศูนย์การค้าประเภทคอมมิวนิตีม้อลล์อยู่แล้วในปัจจุบนั หรือจะทําการพฒันา

โครงการดงักลา่วขึน้ในภายหน้า หรือมีหรือจะมีผลประโยชน์อยู่ในโครงการลกัษณะ

ดงักล่าวใดตัง้แต่ร้อยละห้าสิบ (50%) ของผลประโยชน์ทัง้หมดในโครงการนัน้และ

ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาประสงค์จะโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิ

การเช่าในท่ีดินหรือพืน้ท่ีภายในอาคารหรืออาคารเก่ียวกับโครงการดงักล่าว ผู้ ให้

สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญาจะต้องทําหนงัสือแจ้งเป็นคําเสนอไปยัง

กองทรัสต์โดยระบุข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวเพ่ือให้

กองทรัสต์พิจารณารับข้อเสนอก่อน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดงักลา่วโดยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

แก่ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สญัญา ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของ

ผู้ ให้สญัญาจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอก แต่

ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขการโอน 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์รับข้อเสนอภายใต้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อนตามท่ีระบุข้างต้น การ

ดําเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ส่วนในกรณีท่ี

กองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอและครบระยะเวลาหนึง่ร้อยแปดสิบ (180) วนัภายใต้

เง่ือนไขการโอนแล้ว ผู้ ให้สญัญาหรือบริษัทในเครือของผู้ ให้สัญญาจึงมีสิทธิโอน

กรรมสิทธ์ิหรือให้สิทธิการเช่าแก่บุคคลภายนอกบนเง่ือนไขท่ีดีกว่า (ในมุมมองของ

ผู้ รับสทิธิ) ท่ีได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
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การใช้ช่ือและเคร่ืองหมาย

การค้า 

ผู้ให้สญัญาตกลง [หรือตกลงดําเนินการให้ [•]] ให้สทิธิแก่กองทรัสต์ในการใช้เคร่ืองหมาย

การค้าประเภท [•] คําว่า [•] เพ่ือการดําเนินกิจการโครงการของกองทรัสต์ในประเทศ

ไทย โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า

ท่ีกองทรัสต์จะเข้าทํากบั [•] ทกุประการ 

คํารับรองของผู้ให้สญัญา 1. ผู้ ให้สัญญาเป็นบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนจัดตัง้และดํารงอยู่อย่างถูกต้องและ

สมบรูณ์ตามกฎหมายไทย 

2. ผู้ ให้สญัญามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทําเอกสาร 

และการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้ตลอดจนกระทําการต่างๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบับนี ้และการกระทําดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์และ

ข้อบงัคบัของผู้ให้สญัญา 

3. การท่ีผู้ ให้สญัญาเข้าทําสญัญาฉบับนีห้รือปฏิบัติตามความผูกพนัใดๆ ในสญัญา

ฉบับนี ้ไม่เป็นการขัดแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เง่ือนไข หรือคํารับรองใดๆ ท่ีผู้ ให้

สญัญาได้ทําหรือจะทําความตกลงกบับคุคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะเจ้าหนี ้

ของผู้ให้สญัญา 

4. ผู้ ให้สญัญาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคําบอกกลา่ว หรือมีคดีความกบับคุคลใดๆ หรือ

อยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือมิได้ผิดนัด หรือผิด

สญัญาใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ ให้สญัญาตามสญัญาฉบบันี ้

อยา่งมีนยัสาํคญั 

5. ข้อมลูท่ีอยู่ในเอกสาร และ/หรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ ให้สญัญาได้จดัสง่ให้กองทรัสต์หรือ

บุคคลใดๆ ตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ตามสญัญาฉบบันีห้รือตามกฎหมายหรือเป็นไป

ตามคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีของทางราชการใดๆ เป็นข้อมลูท่ีมีความถกูต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัและผู้ให้สญัญามิได้จงใจปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญั 

เหตผิุดสญัญา เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุในกรณีดงักลา่วต่อไปนีถื้อเป็นเหตุแห่งการเลิก

สญัญาฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้

หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และผู้ ให้สญัญาไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ

ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ

ถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

2. ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน

ขัน้ตอนการเลกิบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของผู้ให้สญัญา 

ซึง่กองทรัสต์เห็นวา่มีผลกระทบตอ่ความสามารถของผู้ให้สญัญาในการชําระหนี ้หรือ

ปฏิบตัิตามสญัญานี ้

3. ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้

หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ
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หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญาภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบ

ถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่

กรณีท่ีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผล

เน่ืองมาจากผู้ ให้สญัญา หรือผู้ ให้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้หรือสญัญาเช่าโครงการ 

4. กรณีการปฏิบตัิผิดสญัญาของ [•] ภายใต้สญัญาเช่าโครงการ 

การเลกิสญัญา 1. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "เหตผิุดสญัญา" ข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 4 

กองทรัสต์มีสทิธิ 

(ก) เรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนดั

เกิดขึน้นัน้ หรือ 

(ข) บอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้อง

คา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมเีหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ 

2. ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "เหตุผิดสญัญา" ข้อ 3 ผู้ ให้สญัญาจะ

เรียกคา่เสยีหายจากกองทรัสต์จากเหตดุงักลา่ว และไมม่ีผลให้ผู้ให้สญัญามีสทิธิบอก

เลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้หรือทําให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิของผู้ ให้

สญัญาในการเรียกร้องคา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุด

นดัเกิดขึน้ 

3. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผู้ ให้สญัญาทราบถึงการเลิก

กองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญา

แต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด

จากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ 

การโอนสทิธิ ผู้ ให้สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนภายใต้สัญญานีฉ้บับนีไ้ม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากกองทรัสต์ 

กฎหมายท่ีใช้บงัคบั สญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.8. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

กองทรัสต์ BKER ต้องการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยมลูค่าการลงทนุไม่เกิน 7,285 ล้าน

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึง่กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบ) โดยจดัสรรแหลง่เงินทนุจาก 2 สว่นคือ 

(1) การเพิ่มทุนของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์จาํนวนรวมไม่

เกิน 506.60 ล้านหน่วย โดยจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนต่อไปนี ้

สว่นท่ี 1: จดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหมท่ี่ออกและเสนอขายในครัง้นีไ้มต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดท่ี

ออกและเสนอขายในครัง้นี ้(ไม่รวมหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ)  เพ่ือเสนอขาย

ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ (Rights Offering) โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หนว่ยทรัสต์

ใหมท่ี่เสนอขายนีต้ามสทิธิท่ีได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับ

การจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ใหมนี่ก็้ได้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นท่ี 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับ

จัดสรรแล้ว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือ ผู้ จัดการกองทรัสต์ จะจัดสรร

หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจํานงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เกิน

กวา่สทิธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนท่ีกําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้

หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมเป็นจํานวนท่ีมีเศษหน่วยทรัสต์ท่ีไม่

สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 2: จัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ี

ออกและเสนอขายครัง้นี ้(ไม่รวมหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ)  เพ่ือเสนอขาย

ให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ขาย ผู้ เช่า ผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แก่กองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลดังกล่าว (Private 

Placement) 

ส่วนท่ี 3: จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายในส่วนท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

(Public Offering) ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ. 27/2559 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
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(2) การกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินอื่นใดในจํานวนรวมไม่เกิน 2,875  

ล้านบาทหรือไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์   

การกู้ ยืมดังกล่าวอาจมีการกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์  และ/หรือ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสต ีทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับเง่ือนไขการกู้ยืมเบือ้งต้นจากสถาบนัการเงินแห่ง

หนึง่ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 13   

ภายหลงัจากการลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์ BKER จะมีเงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ไม่เกิน

ประมาณ 2,875 ล้านบาท ซึง่จะสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิเพ่ิมขึน้เป็น 0.33 เทา่ทนัที 

1.9. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่การทํารายการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นไป

เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์  เน่ืองจากเป็นการขยายการลงทนุให้กองทรัสต์มีการเตบิโตอยา่งมัน่คงและตอ่เน่ืองใน

ระยะยาว  โดยการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้าท่ีมีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์  อนัจะทําให้รายได้

จากการดําเนินงานของกองทรัสต์ในระยะยาวมีความมัน่คงเพ่ิมขึน้ผา่นการกระจายความเสีย่งของการจดัหาประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์และช่วยลดการพึง่พาแหลง่รายได้ (Asset Diversification) โดยมลูคา่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

ของกองทรัสต์ถกูกําหนดโดยการพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องซึง่คณะกรรมการเห็นวา่มีความสมเหตสุมผล 

ได้แก่ 

(1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงท่ีคาดวา่จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  

(3) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ 

(4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ 

(5) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 

(6) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน

ทางเลอืกอ่ืน ๆ และ  

(7) มลูคา่ท่ีผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั  

นอกจากนี ้คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับจากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ แล้วไมม่ีความเห็นท่ีขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

ตอ่กองทรัสต์ 

  

                                                   
13 เง่ือนไขการกู้ ยืมเงินเบือ้งต้นสรุปได้ตามตารางใน ง. ความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระเก่ียวกับการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการของกองทรัสต์  และ/หรือ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี  ข้อ 1.5 สรุปสาระสําคญัของสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
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2. ความสมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ 

2.1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ 

วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ BKER คือ การระดมเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ไปซือ้ และ/หรือ เช่า และ/

หรือ เช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั โดยจะนําทรัพย์สินหลกัไปจัดหา

ประโยชน์ในรูปของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ หรือรายได้อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั  ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลีย่นแปลง 

พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินตา่ง ๆ ท่ีกองทรัสต์ได้ลงทนุหรือมีไว้  หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของ

ทรัพย์สิน เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์  เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งตอ่เน่ืองในระยะ

ยาว อีกทัง้ กองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของฐานรายได้ของ

กองทรัสต์  

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของ

กองทรัสต์เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตและการพัฒนาในระยะยาวและมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนในระดับท่ี

เหมาะสมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ซึ่งคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่การทํารายการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ BKER เน่ืองจากเป็นการขยายการลงทนุให้กองทรัสต์ BKER 

มีการเติบโตอยา่งมัน่คงและตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยการลงทนุในทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้าและพาณิชยกรรมอ่ืนๆ ท่ีมี

ทําเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ อันจะทําให้รายได้จากการดําเนินงานของกองทรัสต์ BKER ในระยะยาว  

มีความมัน่คงเพ่ิมขึน้ ผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์และช่วยลดการพึ่งพาแหลง่

รายได้ (Asset Diversification) โดยมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ BKER กําหนดโดยการ

พิจารณาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิท่ีจดัทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ี 1 (3) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนกัลงทนุจะได้รับ (4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (5) อตัรา

ดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (6) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน  

ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอ่ืน ๆ และ (7) มูลค่าท่ีผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าตกลงร่วมกนั ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามี

ความสมเหตสุมผล 

ทัง้นี ้มลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะมีมลูค่าไม่เกิน 7,285 ล้านบาท  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของ

ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่มลูคา่ท่ีจะลงทนุดงักลา่วเป็นราคาท่ีเหมาะสม และสามารถยอมรับได้  เน่ืองจากทรัพย์สนิ

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 อยู่ในทําเลและสภาพท่ีดี  รวมทัง้อยู่ในเขตท่ีอยู่อาศยัท่ีมีประชากรอาศยัหนาแน่น  และเป็น 

ท่ีสนใจของนกัลงทนุและผู้ เช่า 
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2.2. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

2.2.1. ข้อดขีองการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ 

(1) ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีคุณภาพ 

(1.1) ทรัพย์สินตัง้อยู่ในทาํเลที่มีศักยภาพ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุจํานวนทัง้สิน้ 10 โครงการตัง้อยู่บริเวณย่านท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอตัราการ

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแนน่  นอกจากนี ้ยงักระจายอยูใ่นทําเลท่ีหลากหลาย 

นัน่คือ ในปัจจุบนั กองทุนรวม CRYSTAL ลงทนุในโครงการ CDC และ TC ซึ่งตัง้อยู่ในย่านท่ีอยู่อาศยัในเขต

กรุงเทพชัน้กลางบริเวณถนนเลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา  ดังนัน้ หากกองทรัสต์ BKER เข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินดงักล่าว จะเป็นการขยายฐานทรัพย์สินและฐานลกูค้าไปยงัย่านท่ีอยู่อาศยัใน (1) เขตกรุงเทพชัน้ใน  

(2) เขตกรุงเทพชัน้กลางบริเวณอ่ืน ได้แก่ บริเวณถนนสวนสยาม ถนนวัชรพล ถนนรามคําแหง และถนน

ลาดพร้าว  และ (3) เขตปริมณฑล ได้แก่จังหวดันนทบรีุ และปทุมธานี  จึงเป็นการลงทนุท่ีขยายฐานทรัพย์สิน

และฐานลกูค้าไปยงัทําเลท่ีแตกตา่งกนั  

(1.2) ทรัพย์สินมีอัตราการเช่าพืน้ที่สูง 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีโดยรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 

มากกวา่ร้อยละ 80 รายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี ้

โครงการ อัตราการเช่าพืน้ที่ (ร้อยละ) 

CDC 96.45 

TC 98.09 

TCR 96.88 

Amorini 98.09 

I’m Park 96.85 

Plearnary 89.17 

SPRM 82.99 

SPRS 91.13 

SPRP 93.42 

The Scene 97.53 

(1.3) ทรัพย์สินมีความน่าสนใจและสามารถเพิ่มอาํนาจในการเจรจากับผู้เช่ารายย่อย 

เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ทัง้อยู่ในหลากหลายทําเลทัง้กรุงเทพชัน้ใน กรุงเทพชัน้

กลาง ตลอดจนปริมณฑล  จึงทําให้ทรัพย์สินมีความน่าสนใจและสามารถดงึดดูผู้ประกอบการให้มาเช่าพืน้ท่ี   

จดัแสดงสนิค้า  รวมถึงโฆษณาเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคในหลายพืน้ท่ีจากการเข้าทําสญัญาแก่กองทรัสต์ในคราวเดยีว  
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นอกจากนี ้การท่ีทรัพย์สินตัง้อยูใ่นหลากหลายทําเล  ทําให้กองทรัสต์สามารถมีอํานาจในการเจรจากบัผู้ เช่าราย

ยอ่ยมากขึน้ 

(2) ทรัพย์สินมีผู้เช่าพืน้ที่รายย่อยที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย 

ผู้ เช่าพืน้ท่ีหลกัของแต่ละโครงการมีความหลากหลายทัง้ทางด้านตวัผู้ เช่า ประเภทธุรกิจท่ีประกอบการ 

และมีการตอ่สญัญาเช่าอยา่งตอ่เน่ือง  ประกอบกบัผู้ เช่าพืน้ท่ีเป็นเจ้าของแบรนด์ท่ีมีช่ือเสยีง จึงทําให้กองทรัสต์มี

โอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีตอ่เน่ืองและมัน่คง  เน่ืองจากรายได้ของกองทรัสต์มีการกระจายตวัมากขึน้และลดการ

พึง่พิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึง่หรือผู้ เช่ารายใดรายหนึง่  ตามแผนภาพท่ีแสดงตอ่ไปนี ้

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนของเดอืนธันวาคม 2561 ตามประเภทธุรกิจ 

ทรัพย์สินก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ทรัพย์สินภายหลังที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 

  

(3) กองทรัสต์มีสภาพคล่องเพิ่มขึน้จากขนาดของกองทรัสต์ที่เพิ่มขึน้ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ทําให้กองทรัสต์ BKER ต้องจดัหาเงินทนุเพ่ิมขึน้

จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม ่ซึ่งจะสง่ผลให้กองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึน้และมีจํานวนผู้ ถือหน่วยรายยอ่ยเพ่ิม

มากขึน้ และอาจจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุสภาพคลอ่งในการซือ้และขายหนว่ยทรัสต์ในอนาคต 

2.2.2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

(1) ผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยเดิม (Dilution Effect) 

แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมมลูคา่ไมเ่กิน 7,285 ล้านบาท  

กองทรัสต์ BKER จะจัดสรรแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ให้แก่  (1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม (2) บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ขายทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในครัง้ท่ี 1 ให้แก่กองทรัสต์  และ (3) ประชาชนทัว่ไป

ตามท่ีเห็นสมควร (Public Offering) ในจํานวนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ 2 การจัดสรรแหล่งเงินทุนด้วยวิธี

ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม  ท่ีปรึกษาการเงินจึงได้ทําการคํานวณขนาดของผลกระทบ

เหลา่นีภ้ายใต้สมมติฐานท่ีวา่กองทรัสต์ BKER จะสามารถออกขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมได้ทัง้หมด 506.60 ล้าน

หนว่ย ซึง่สามารถจําแนกผลกระทบได้ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
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ก. ผลกระทบเร่ืองสทิธิออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหนว่ย (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยเดมิทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหมต่ามสดัสว่นท่ีเสนอขายผู้ ถือหนว่ย

เดิมจะได้รับผลกระทบเร่ืองสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหน่วย (Control Dilution) สิทธิออกเสียงในการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยของผู้ ถือหนว่ยเดิมจะลดลงในอตัราไมเ่กินร้อยละ 28.25 โดยคํานวณได้ตามสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Control Dilution = จํานวนหน่วยที่เสนอขายแบบ Public Offering + จํานวนหน่วยที่เสนอขายแบบ Private Placement 

 จํานวนหน่วยเดิมที่ชําระแล้วทัง้หมด + จํานวนหน่วยที่เสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้

สามารถสรุปผลได้ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถอืหน่วย 

ก่อนการระดมทุน หลังการระดมทุน 

จาํนวนหน่วย 

(ล้านหน่วย) 

สิทธิออกเสียงในการ

ประชุมผู้ถอืหน่วย(%) 

จาํนวนหน่วย1 

(ล้านหน่วย) 

สิทธิออกเสียงในการ

ประชุมผู้ถอืหน่วย(%) 

1. ผู้ ถือหนว่ยเดิม 390 100 643.30 ไมเ่กิน 71.75 

2. ผู้ ถือหนว่ยรายใหม ่ - - 253.30 ไมเ่กิน 28.25 

รวม 390 100 896.60 100.00 

หมายเหต:ุ 1จํานวนหน่วยอ้างอิงจากจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกเสนอขายสงูสดุ (506.60 ล้านหน่วย) 

ข. ผลกระทบทางราคาของหนว่ยทรัสต์ (Price Dilution) 

ในเบือ้งต้นคาดว่าราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมจะอ้างอิงกบัราคา

ตลาดของหนว่ยลงทนุ ซึง่จะไมม่ีผลกระทบทางราคาของหนว่ยทรัสต์ 

(2) อัตราส่วนหนีส้นิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และภาระดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้ 

การลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์จะทําการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ

สถาบนัการเงินจํานวนไมเ่กิน 2,875 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของสนิทรัพย์รวม  สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิ

ต่อสินทรัพย์สทุธิเพ่ิมขึน้เป็น 0.33 เท่าในทนัที (อ้างอิงจากมลูคา่ตามบญัชีในงบการเงินฉบบัตรวจสอบ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561) ส่งผลให้มีความเสี่ยงจากการกู้ ยืมเงินเพ่ิมขึน้  นอกจากนี ้การกู้ ยืมเงินดังกล่าวจะทําให้

กองทรัสต์มีภาระต้องจ่ายดอกเบีย้ประมาณ 96 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงจากสมมติฐานของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ)  ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่ผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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2.2.3. ความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

ก. ความเสี่ยงที่เกิดจากการสัญญา  ประกอบด้วย 

(1) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาโดยเจ้าของทรัพย์สนิ 

การลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์จะต้องเข้าทําสญัญากบัเจ้าของทรัพย์สิน

หรือผู้ทรงสทิธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สนินัน้ๆ  ซึง่สญัญาหลกั ประกอบด้วย  

o สัญญาเช่าช่วงท่ีดินและ/หรืออาคารและ/หรือพืน้ท่ีในอาคารตามโครงสร้างการลงทุนของ

กองทรัสต์ในแตล่ะโครงการ 

o สญัญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ 

o สญัญาอนญุาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า  

o สญัญาตกลงกระทําการเพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

เจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สนิดงักลา่ว  และ/หรือ 

o สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์  เป็นต้น 

ดงันัน้ กองทรัสต์จึงมีความเสี่ยงท่ีคู่สญัญาตา่งๆ ของกองทรัสต์จะผิดสญัญาได้  แม้ว่าในสญัญานัน้ๆ 

จะมีข้อกําหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลกิสญัญา และเรียกคา่เสยีหายรวม ตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และ

ค่าเช่าท่ีชําระไปแล้วก็ตาม  แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าคู่สญัญาอาจไม่ชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว  โดยหาก

กองทรัสต์ดําเนินการเพ่ือเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายผ่านกระบวนการศาล  กองทรัสต์อาจต้องใช้เวลานาน

และมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟ้องร้อง เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นต้น  ในบางกรณี การผิดสญัญาอาจมี

ผลตอ่การดําเนินงานของกองทรัสต์  ทําให้ผลการดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 

(2) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่า  ทํา

ให้การเข้าลงทุนเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าแผนการณ์ที่คาดไว้ 

ในร่างสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารมีข้อกําหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนการจดทะเบียนสิทธิการ

เช่า  หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ครบทกุข้อตามท่ีกําหนดจะทําให้ไมส่ามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้  สง่ผลให้

ระยะเวลาในการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ไม่เป็นตามท่ีคาดการณ์ไว้  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ

กองทรัสต์และผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  ทัง้นี ้ความเสีย่งหลกัท่ีทําให้ไมส่ามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่า

ได้ เป็นดงันี ้

(2.1) ความเสี่ยงจากการที่ ผู้เช่าพืน้ที่ในโครงการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ให้เช่า

จากเจ้าของทรัพย์สินเดิมเป็นกองทรัสต์น้อยกว่าร้อยละ 90 

ในร่างสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารกําหนดให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยต้องให้ความยินยอมใน

การเปลี่ยนคู่สญัญาเช่าพืน้ท่ีจากเจ้าของโครงการเดิมเป็นกองทรัสต์ BKER ในสดัสว่นรวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 ของพืน้ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมด  ทัง้นี ้หากผู้ เช่าปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอมจนทําให้มี

สดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 10  กองทรัสต์จะไมส่ามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้  สง่ผลให้การเข้าลงทนุ
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เป็นไปอย่างล่าช้าและส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์และผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจยกเว้นเง่ือนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าทัง้หมด หรือ

บางส่วน ดงันัน้ หากผู้จัดการกองทรัสต์ยินยอมท่ีจะยกเว้นเง่ือนไขก่อนการจดทะเบียนการเช่าข้อนี ้

ความเสี่ยงเก่ียวกับการจดทะเบียนการเช่าจึงอยู่ในระดบัตํ่า นอกจากนีต้ามเง่ือนไขในสญัญาตกลง

กระทําการ หากผู้ ให้เช่าไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ กองทรัสต์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก

ผู้ให้เช่าได้ 

(2.2) ความเสี่ยงจากการที่เจ้าของที่ดินที่กองทรัสต์ BKER จะเช่าช่วงไม่ให้ความยินยอม

ในการให้เช่าช่วง 

ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มี 5 โครงการ เป็นการลงทนุในสทิธิการเช่าช่วง

ท่ีดิน  ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขในร่างสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าอาคารระบุให้ผู้ ให้เช่าช่วงต้องได้รับความ

ยินยอมในการให้เช่าช่วงท่ีดินจากเจ้าของท่ีดินกอ่น  กองทรัสต์จึงจะสามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่าได้  

ทัง้นี ้หากเจ้าของท่ีดินปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอม  กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถจด

ทะเบียนสทิธิการเช่าได้  ทําให้ไมส่ามารถลงทนุได้ตามแผนการท่ีคาดการณ์ไว้   

อยา่งไรก็ดี เจ้าของท่ีดินและผู้ให้เชา่ช่วงเป็นบริษัทในเครือเดียวกนั ดงันัน้ความเสีย่งเร่ืองการ

ยินยอมให้เช่าช่วงจึงอยู่ในระดบัตํ่า นอกจากนีม้ีเพียงบางโครงการท่ียงัไม่ได้รับการยืนยนัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัผู้ ให้เช่าช่วงอยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าของท่ีดินในการให้ความ

ยินยอมในการให้เช่าช่วง 

(2.3) ความเสี่ยงจากผู้ให้เช่าไม่สามารถปลดภาระจาํนองที่ดินของผู้ให้เช่า 

ในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีบางโครงการท่ีท่ีดินของผู้ ให้เช่าติดภาระ

จํานองกบัสถาบนัการเงิน  ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขในร่างสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและเช่าอาคารระบใุห้ผู้ ให้เช่า

ต้องปลดภาระจํานองของท่ีดินก่อน  กองทรัสต์จึงจะสามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่าได้  ทัง้นี ้หากผู้ให้

เช่าไม่สามารถดําเนินการดงักลา่วได้หรือทําได้ลา่ช้ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้  กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งท่ี

จะไมส่ามารถจดทะเบียนสทิธิการเช่าได้  ทําให้ไมส่ามารถลงทนุได้ตามแผนการท่ีคาดการณ์ไว้   

(3) ความเสี่ยงจากการที่ ผู้เช่ารายย่อยไม่ชาํระค่าเช่าพืน้ที่ 

กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในการรับชําระคา่เช่าจากผู้ เช่าพืน้ท่ีหากผู้ เชา่พืน้ท่ีมีปัญหาทางการเงินซึง่จะ

สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระคา่เชา่  หรือยอมยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนด  และหากกองทรัสต์ไม่

สามารถหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนได้ทนัเวลา  ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทรัสต์และผลประโยชน์

ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ผู้ เช่าพืน้ท่ีทกุรายจะต้องวางเงินประกนัการเช่าพืน้ท่ีตลอดอายสุญัญาโดยเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า

ค่าเช่าพืน้ท่ี 3 เดือน  โดยกองทรัสต์สามารถยึดเงินประกันดังกล่าวหากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ชําระค่าเช่าหรือยกเลิก

สญัญาเช่าก่อนกําหนด  ซึ่งการท่ีมีการวางเงินประกันจะช่วยลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบต่อรายได้ของ

กองทรัสต์ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

172 

(4) ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถชาํระหนีเ้งนิกู้ยมื 

ภายหลังจากการแปลงสภาพ  กองทรัสต์ BKER จะกู้ ยืมเงินเพ่ือมาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จํานวนไมเ่กินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการจํานวนเงินรวมไมเ่กิน 2,875 ล้านบาท
14 หรือประมาณร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม  หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้อาจสง่ผลให้

กองทรัสต์ไม่สามารถชําระหนีเ้งินกู้ ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทัง้นี ้ความเสี่ยงจากการกู้ ยืมเงินนัน้ อาจมี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรัสต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย

ผลตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรืออาจทําให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากหลกัประกนัการกู้ยืมและความสามารถในการชําระหนีข้องกองทรัสต์ 

ประกอบกับอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์จะเข้าไปลงทุนนัน้มีการกระจายความเสี่ยงในเร่ืองทําเลท่ีตัง้ และมี

ความสามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้กับกองทรัสต์อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และ/หรือเงินต้นตามท่ีกําหนดในสญัญากู้ยืมเงินจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ข. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

(1) ความเสี่ยงของการผิดสัญญาเช่าหลกัที่อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาเช่าช่วง 

ในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มี 5 โครงการเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน  

ซึ่งการลงทุนดงักล่าวกองทรัสต์ไม่ได้เป็นคู่สญัญาเช่าท่ีดินโดยตรงกับเจ้าของท่ีดิน  ทําให้ไม่มีอํานาจในการ

ควบคมุการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าซึง่เป็นสญัญาหลกัของคู่สญัญา  ดงันัน้ จึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีคูส่ญัญาจะ

ผิดเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาหลกัจนเป็นเหตใุห้มีการยกเลิกสญัญาเช่า เช่น การไม่สามารถชําระค่าเช่าได้

ตามกําหนด เป็นต้น  หากเกิดเหตุการณ์ดงักลา่ว จะส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั  ตลอดจนความสามารถของกองทรัสต์ในการจา่ยผลตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหนว่ย 

อย่างไรก็ดี  มี 3 โครงการท่ีกองทรัสต์จะชําระค่าเช่าท่ีดินสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอือยูใ่ห้แก่ผู้ให้

เช่าช่วงในวนัท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ (รวมเป็นสว่นหนึ่งของมลูค่าเงินลงทนุ)  โดยผู้ ให้เช่าช่วงต้องนําค่าเช่าท่ีดิน

ดงักลา่วไปชําระให้แก่เจ้าของท่ีดินทัง้จํานวน  อีกทัง้ต้องดําเนินการแก้ไขสญัญาเช่าท่ีดินกบัเจ้าของท่ีดินโดย

ยกเลกิการชําระคา่เช่ารายปี และแก้ไขเป็นการชําระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด ซึง่เป็นการลดความเสีย่งจากการถกูบอก

เลกิสญัญาจากผู้ให้เช่าท่ีดินเน่ืองจากผิดเง่ือนไขในสญัญาเช่าหลกั (ในสว่นของการผิดนดัชําระคา่เช่าท่ีดิน) 

ในขณะท่ี มี 2 โครงการท่ีกองทรัสต์ยงัคงชําระคา่เช่าท่ีดินให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นรายเดือนหรือรายปีตาม

สญัญาเช่า  ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีผู้ ให้เช่าช่วงจะไมนํ่าเงินไปชําระแก่เจ้าของท่ีดินตามสญัญาเช่าซึง่เป็นสญัญาหลกั  

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะมีการชําระค่าเช่าท่ีดินให้แก่ผู้ ให้เช่าช่วงในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับท่ีผู้ ให้เช่าช่วง

จะต้องนําไปชําระให้เจ้าของท่ีดิน นอกจากนี ้ในสญัญาตกลงกระทําการกองทรัสต์จะตรวจสอบสถานะทางการ

                                                   
14 ตามรายละเอียดในหวัข้อ ค. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของทรัสต์และการทํารายการที่เก่ียว

โยงกนัของกองทรัสต์กบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  ข้อ 1.8 แหลง่เงินทนุ 
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เงิน และควบคมุอตัราสว่นทางการเงินของผู้ ให้เช่าช่วงแตล่ะรายให้อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ ให้เช่าช่วงคง

สภาพความเป็นนิติบคุคลท่ีไมไ่ด้มีหนีส้ินล้นพ้นตวัและสามารถชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัระหวา่งเจ้าของ

ท่ีดินและผู้ให้เช่าช่วงได้ และกองทรัสต์กําลงัอยูใ่นระหวา่งเจรจาเพ่ิมเติมกบัผู้ให้เช่าช่วงเพ่ือเพ่ิมเตมิในสญัญาตก

ลงกระทําการในเร่ืองการเพ่ิมกลไกให้คา่เชา่ดงักลา่วสง่ไปถึงเจ้าของท่ีดิน ดงันัน้ จึงเป็นการลดความเสีย่งในการ

ท่ีจะถกูบอกเลกิสญัญาจากผู้ให้เช่าท่ีดินได้ 

(2) ความเสี่ยงจากการที่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถบริหารทรัพย์สนิให้มีผลการ

ดาํเนินงานได้มีประสิทธิภาพเท่าผู้บริหารทรัพย์สนิเดิม 

ภายหลงัจากการลงทุนทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผู้บริหารทรัพย์สินของโครงการบางโครงการจะถกู

แทนท่ีโดย KERM ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็น KERM อาจมีความเสี่ยงท่ีผลการ

ดําเนินงานของโครงการนัน้ๆ ในอนาคตจะคลาดเคลื่อนไปจากผลการดําเนินงานในอดีต เน่ืองจาก KERM 

อาจจะไมคุ่้นเคยกบัอสงัหาริมทรัพย์ในบางโครงการ ตา่งจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดิมซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญ

และมีความคุ้นเคยกบัโครงการนัน้ๆ เป็นอยา่งดี   

(3) ความเสี่ยงจากการมีที่ดนิที่อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดนิ 

จากร่างรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย จัดทําโดย Baker Mckenzie ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 

2562 พบว่า มีบางโครงการท่ีมีท่ีดินโครงการตัง้อยูภ่ายใต้การจดัสรรท่ีดิน  ซึ่งการใช้ประโยชน์จากท่ีดินดงักลา่ว

ต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับอนญุาต  แตเ่น่ืองจากท่ีปรึกษากฎหมาย

ยงัไม่ได้รับสําเนาใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรท่ีดินและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับรายละเอียดการจัดสรรท่ีดิน

ดงักล่าว  จึงทําให้ท่ีปรึกษากฎหมายไม่สามารถยืนยนัได้ว่าท่ีดินของโครงการสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการค้า 

การพาณิชย์ หรือเพ่ือเป็นศนูย์การค้าได้หรือไม่  หากข้อเท็จจริงปรากฎว่าท่ีดินของโครงการไม่ได้รับอนญุาตให้

สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการดงักลา่ว  กองทรัสต์อาจมีความเสีย่งในการถกูเพิกถอนใบอนญุาต  ซึง่หนว่ยงานท่ีมี

อํานาจตามพ.ร.บ. ควบคมุอาคารฯ สามารถสัง่ให้ระงบัการใช้อาคารของโครงการ รวมถึงมีอานาจออกคําสัง่ให้

รือ้ถอนอาคารโครงการสว่นท่ีขดัตอ่กฎหมายและไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้องได้ 

อย่างไรก็ดี หากพบว่าท่ีดินของโครงการไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการค้า  

การพาณิชย์ หรือเพ่ือเป็นศนูย์การค้า  กองทรัสต์อาจพิจารณาไม่ลงทนุในทรัพย์สินของโครงการดงักลา่ว  หรือ 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทนุในโครงการนีจ้ะเข้าทําสญัญาให้เจ้าของโครงการรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึน้แกก่องทรัสต์ 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

174 

(4) ความเสี่ยงที่มีการก่อสร้างหรือการดดัแปลงอาคารที่ไม่สอดคล้องกับใบอนุญาต 

จากร่างรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย จัดทําโดย Baker Mckenzie ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 

2562 พบว่า บางโครงการมีการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารท่ีไม่สอดคล้องกับท่ีได้รับอนุญาต ซึ่งในกรณีท่ี

เจ้าหน้าท่ีตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พบว่าอาคารในโครงการได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์โดยไม่

สอดคล้องกับท่ีได้รับอนุญาต เจ้าหน้าท่ีมีอานาจสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ ครองครองอาคาร ระงับการใช้ส่วนของ

อาคารท่ีมีการก่อสร้างหรือดดัแปลงไม่ถกูต้อง นอกจากนี ้เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้สัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครองครองอาคาร 

ขออนญุาตหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถกูต้องแล้ว แตเ่จ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบตัิตาม หรือ

หากเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าสิ่งปลกูสร้างนัน้ ๆ ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถกูต้องได้ เจ้าหน้าท่ีสามารถร้องขอให้ศาล

สัง่ให้รือ้ถอนอาคารท่ีกอ่สร้างหรือดดัแปลงไมถ่กูต้องได้ ดงันี ้การระงบัการใช้พืน้ท่ีอาคารหรือการรือ้ถอนอาคาร 

ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การให้บริการแก่ลกูค้าในโครงการ สง่ผลให้รายได้ของกองทรัสต์ลดลง เน่ืองจากมีผลกระทบ

ตอ่ความสะดวกสบายของลกูค้าท่ีมาใช้บริการและทําให้มีลกูค้ามาใช้บริการน้อยลง  

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะให้เจ้าของโครงการเดิมดําเนินการขออนุญาตแก้ไขดดัแปลงอาคารสว่นท่ีไม่

สอดคล้องกบัท่ีได้รับอนญุาตดงักลา่วให้ถกูต้องก่อนท่ีกองท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ หากไมส่ามารถขออนญุาตได้ 

กองทรัสต์จะไม่เข้าลงทุนในพืน้ท่ีของโครงการส่วนท่ีไม่สอดคล้องกับท่ีได้รับอนุญาตไว้  รวมถึงปรับลดมูลค่า

ลงทนุให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

(5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสทิธิการใช้ที่ดิน 

ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มี 3 โครงการท่ีเจ้าของทรัพย์สนิเชา่ท่ีดนิมาจากเจ้าของท่ีดินและ

กองทรัสต์ไม่ได้ลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักลา่ว ซึ่งกองทรัสต์จะมีเพียงสิทธิในการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน

ดังกล่าวผ่านการระบุไว้สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารกับเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเท่านัน้  ดงันัน้ หาก

เจ้าของทรัพย์สินสญูเสียสิทธิในการเช่าท่ีดินกบัเจ้าของท่ีดินแล้ว  จะสง่ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์

จากท่ีดินได้เช่นกนั  นอกจากนี ้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากท่ีดินจะไม่สามารถนํามาเป็นหลกัประกนัในการรับ

ชําระหนีห้รือรับชําระคา่เสยีหายหากเจ้าของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะลงทนุผิดสญัญาได้ 

ทัง้นี ้มี 2 โครงการจากทัง้หมด 3 โครงการท่ีท่ีดินดงักลา่วเป็นท่ีตัง้ของอาคารโครงการและทางเข้าออก

ของโครงการ  ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงท่ีลกูค้าจะไมส่ามารถเข้าออกโครงการได้หากกองทรัสต์สญูเสียสิทธิการใช้

ประโยชน์ในท่ีดิน  ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และผลตอบแทนของผู้ ถือ

หน่วย  อย่างไรก็ดี เจ้าของทรัพย์สินทัง้ 2 โครงการจะนํากรรมสิทธ์ิในท่ีดินของเจ้าของท่ีดินมาจดจํานองไว้กบั

กองทรัสต์เพ่ือเป็นหลกัประกนั 

ในขณะท่ีอีก 1 โครงการท่ีเหลือเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนไม่สามารถนําสิทธิการเช่ากับ

เจ้าของท่ีดินมาจํานองกับกองทรัสต์ได้  จึงอาจส่งผลต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีกล่าวข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม อาคารส่วนท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นสิทธิการใช้นัน้ ลกูค้าสามารถเข้าได้จากทางด้านอาคารสว่นท่ี

ตัง้อยูบ่นท่ีดินท่ีกองทรัสต์ลงทนุเป็นสทิธิการเช่า  และหากผู้ให้เช่าผิดเง่ือนไขของสญัญาเก่ียวกบัสทิธิการใช้ท่ีดิน  

กองทรัสต์สามารถฟอ้งร้องให้ผู้ให้เช่ารับผิดชอบคา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ได้ 
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ค. ความเสี่ยงจากปัจจัยภาพนอกต่างๆที่อาจส่งผลการดําเนินงานของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ประกอบด้วย 

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการชะลอตวั

ของระบบเศรษฐกิจทัง้ระดบัประเทศและระดบัโดลก  นอกจากนี ้ทรัพย์สินดงักลา่วอาจได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยมหภาคอ่ืนๆ เช่น การเมือง การวางผงัเมือง โครงสร้างประชากร หรือการโยกย้ายของ

ชมุชน  อาจสง่ผลให้กระทบตอ่สถานะหรือนโยบายของผู้ เช่าพืน้ท่ีโครงการ  และอาจทําให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีและ

อตัราคา่เช่าในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุลดลง 

(2) ความเสี่ยงจากการแข่งขนัที่สงูขึน้ 

ผลประกอบการของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากสภาะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์  การเพ่ิมขึน้

ของจํานวนผู้ประกอบการในตลาดท่ีสง่ผลให้มีอปุทานและการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

(3) ความเสี่ยงจากการถกูเวนคนืที่ดนิ 

กองทรัสต์มีความเสีย่งหากมีการเวนคืนท่ีดินท่ีโครงการตัง้อยูจ่ากหนว่ยงานภาครัฐ  ทําให้กองทรัสต์ไม่

สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทนุเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้  นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจไมไ่ด้

รับค่าชดเชยหรือได้รับค่าชดเชยน้อยกว่ามูลค่าท่ีกองทรัสต์การลงทุนในทรัพย์สิน  ส่งผลให้ผู้ตอบแทนท่ีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์จะได้รับไม่เป็นไม่ตามท่ีประมาณการไว้ทัง้ในส่วนของเงินปันผลและเงินคืนทุน  อีกทัง้ จํานวนเงิน

ค่าชดเชยท่ีกองทรัสต์จะได้รับขึน้อยู่กับเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในสัญญากับเจ้าของทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง  

ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการถกูเวนคืน หรือจํานวนค่าชดเชยท่ีเจ้าของทรัพย์สินได้รับ

จากการเวนคนื 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าถูกเวนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตาม

วตัถปุระสงค์ของการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ให้สญัญาฉบบันีเ้ป็นอนัยตุิและยกเลกิตอ่กนัโดยทนัที โดยกองทรัสต์

มีสทิธิได้รับเงินคา่ทดแทนการเวนคืนตามวิธีการคํานวณคา่ทดแทนตามสตูรการคํานวณท่ีระบดุ้านลา่ง โดยเงินท่ี

ได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า หมายถึง เงินท่ีผู้ ให้เช่าได้รับมาจากการเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีท่ี

เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้เงินสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดหลงัการจ่ายเงินให้กองทรัสต์ข้างต้นให้เป็นของผู้ให้เช่า 

ค่าทดแทนการเวนคืน = เงินท่ีได้รับจากการเวนคืนทรัพย์สินท่ีเช่า คูณด้วย (มูลค่าสิทธิการเช่าของ

ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีถูกเวนคืน ณ วนัท่ีถูกเวนคืน หารด้วย มูลค่าตลาดของทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีถูกเวนคืน ณ วนัท่ีถูก

เวนคืน) 

โดยการคํานวณมลูคา่สทิธิการเช่าและมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิท่ีเช่าท่ีถกูเวนคืนให้ใช้ผู้ประเมินมลูค่า

ทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินตามวิธีรายได้ (Income Approach) โดยในกรณีมีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า  

1 ราย ให้ใช้คา่เฉลีย่ของมลูคา่จากผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 
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(4) ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวนิาศกรรม 

หากมีการเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรมเกิดขึน้บริเวณท่ีตัง้ของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์

จะเข้าลงทนุ  นอกจากจะสร้างความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของกองทรัสต์แล้ว  ยงัอาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่

ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้ใช้บริการอยา่งประเมินคา่ไมไ่ด้   

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการทําประกันภยัในลกัษณะจํากัดวงเงินท่ีครอบคลมุความ

เสยีหายท่ีเกิดจากอบุตัิภยั และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ นอกจากนี ้มีการทําประกนัวินาศภยัและประกนัภยัซึง่ครอบคลมุ

ความรับผิดชอบตอ่บคุคลภายนอกตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์เข้าลงทนุตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

(5) ความเสี่ยงในการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการ

เช่าที่เหลอือยู่ 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมคือการลงทนุในสิทธิการเช่าทรัพย์สิน  ซึ่งมลูค่าสิทธิการเช่า

ของทรัพย์สินดงักล่าวจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่เน่ืองจากการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า การ

เปลี่ยนแปลงในอตัราการเช่าพืน้ท่ี การเปลี่ยนแปลงอตัราค่าเช่า และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการเช่าพืน้ท่ี  ทัง้นี ้

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่สิทธิการเช่าดงักลา่วสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อมลูคา่ทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ และมลูคา่ตอ่หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

2.3. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

2.3.1. ข้อดขีองการเข้าทาํรายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยง 

(1) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

นอกจากการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะเป็นการซือ้ทรัพย์สินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ซึ่งเป็นการลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีคณุภาพดงัท่ีกลา่วมาในหวัข้อ 2.2.1 ข้อดีของการเข้า

ทํารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินแล้ว  ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER  

ทรัพย์สินจะถูกบริหารจัดการโดย KERM  ทัง้นี ้KERM เป็นบริษัทในกลุ่มเค.อี. แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ประเภทท่ีอยู่อาศยัและพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการท่ีมีคุณภาพสงูและ

ประยกุต์ใช้รูปแบบใหม่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การพาณิชย์  ดงันัน้ จึงทําให้การบริหารงานจาก KERM เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีประสบการณ์ทาํงานร่วมกับกองทุน CRYSTAL 

บุคคลากรหลกัของ KERM จะถูกโอนมาจาก KER ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

CRYSTAL ดงันัน้ การประสานงานในด้านตา่งๆ จะเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและราบร่ืน 

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

177 

(3) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

ผู้จัดการกองทรัสต์จํานวน 4 โครงการ  และจากบุคคลอ่ืนจํานวน 7 โครงการ  ทัง้นี ้กองทรัสต์มีนโยบายการ

บริหารงานแบบรวมศูนย์ภายใต้การบริหารงานของ KERM  ซึ่งนโยบายในการบริหารดังกล่าวจะทําให้การ

บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด  อีกทัง้ยังเป็นการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีสงูขึน้  ส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตอบ

แทนเพ่ิมขึน้จากการลงทนุในอนาคต 

2.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

(1) อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

การเข้าทํารายการลงทุนในทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์และการแต่งตัง้ให้ KERM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหาร  อาจทําให้เกิดข้อสงสยัเร่ืองของ

ราคาซือ้ขาย ข้อกําหนด และเง่ือนไขตา่งๆ ในการเข้าทํารายการ  หรือทําให้ไมส่ามารถเจรจาต่อรองหรือกําหนด

เง่ือนไขต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีเหมือนกบัการทํารายการกบับุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ท่ี

กองทรัสต์ BKER ควรจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวจะต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและสอบทานโดยบริษัท และ

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เป็นอย่างดี ก่อนท่ีจะมีมติให้เข้าทํารายการ  และ KERM มี

หน้าท่ีในการบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  ระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ  ด้วยความชํานาญ  

และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  นอกจากนี ้เง่ือนไขตา่งๆ ในการเข้าทํารายการจะเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

กับบุคคลภายนอก รวมถึงการมีผู้จัดการกองทรัสต์รายท่ีสอง (BBLAM) และทรัสตี (SCBAM) กํากับดูแลเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

3. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

3.1. การได้มาซ่ึงทรัพย์สินซึ่งประเมินมูลค่าที่ระดับสนิทรัพย์ (Asset Level) 

3.1.1. การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

3.1.1.1. ความเหมาะสมของราคา 

(1) วิธีวดัมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยวิธีมูลค่าตามบญัชีนัน้ ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ตามท่ีบันทึกอยู่ใน 

งบการเงินของแต่ละโครงการ ได้แก่ ท่ีดินรวมถึงส่วนควบของท่ีดิน อาคารของโครงการรวมถึงส่วนควบของ

อาคาร และเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได้รับจาก KERM โดยสรุปตาม

ตารางด้านลา่ง 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

178 

โครงการ 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ที่ดนิรวมถงึ 

ส่วนควบของ

ที่ดนิ 

อาคารโครงการ

รวมถงึส่วนควบ 

ของอาคาร 

เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ และ

งานระบบ 

รวม 

ส่วนที่ขยายระยะเวลาสทิธิการเช่า     

โครงการ CDC N/A N/A N/A N/A 

โครงการ TC N/A N/A N/A N/A 

ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1     

โครงการ CDC 28.65 1,295.301 25.081 1,349.03 

โครงการ TC 1.19 440.63 146.39 588.21 

โครงการ TCR 1.19 525.67 186.53 713.39 

ที่มา : KERM ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหต:ุ 1 เน่ืองจากโครงการ CDC มีการลงทนุในห้องเพ่ิมเติมบางสว่นของอาคารเดิมที่อยู่ในกองทนุรวม CRYSTAL แล้ว ทําให้มลูค่าตาม

บญัชีรวมของทรัพย์สินที่แสดงไมส่ะท้อนมลูคา่ที่กองทรัสต์ BKER จะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นี ้

(2) วิธีคดิลดกระแสเงนิสด (คิดจากรายได้) โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากจดหมายสรุปราคาประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิ และเอกสารสรุปสมมติฐานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

(“ETC”) และบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั (“KTAC”) 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 รายเลือกใช้ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมิน

มลูค่าท่ีเหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบราคาทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เน่ืองจากทรัพย์สนิท่ีประเมิน

เป็นสทิธิการเช่าท่ีดินและอาคารคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีสามารถก่อให้เกิดรายได้ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 ราย ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยพิจารณากระแสเงินสดอิสระท่ี

ทรัพย์สนิแตล่ะโครงการสามารถสร้างได้ โดยมีสมมติฐานแตล่ะโครงการดงันี ้  
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โครงการ CDC ส่วนขยายระยะเวลาสทิธิการเช่า 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 6.27 ปี 6.30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average rental 

rate) ปี 2586 (ปีท่ีเร่ิมขยาย

ระยะเวลา) 

ชัน้ 1: 850.00บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 600.00บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 3: 150.00บาท/ตร.ม./เดือน 

1,646.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ร้อยละ 98.0 ตอ่ปีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

ชัน้ 2: ร้อยละ 97.0 ตอ่ปีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

ชัน้ 3: ร้อยละ 97.0 ตอ่ปีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

ปีท่ี 1: ร้อยละ 99.2 ตอ่ปี 

ตัง้แตปี่ท่ี 2: ร้อยละ 92.0 ตอ่ปีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 29,848.64 ตารางเมตร 29,848.64 ตารางเมตร 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้อ่ืน ร้อยละ 7.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 3.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ไอเย็น รวมอยูใ่นประมาณการรายได้อ่ืน ร้อยละ 4.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ยและปา้ย

โฆษณา 

ร้อยละ 2.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 3.1 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 13.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 15.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 75.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

(1) ร้อยละ 76.0 ของรายได้จากค่า

สาธารณปูโภค และ 

(2) ร้อยละ 7.6 ของรายได้ทัง้หมด 

ต้นทนุอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 6.5 ของรายได้อ่ืน 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 2.5 
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ETC KTAC 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่บํารุงทรัพย์สนิและให้บริการ

พืน้ท่ี 

ร้อยละ 2.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุงประจําปี ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.6 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาดและ

จดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.4 

ของรายได้ทัง้หมด 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 201,480 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.15 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคาร 

ทดแทนใหม ่

โดยปรับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

517,048 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.17 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสําหรับผู้ เช่าใหม่ทํา

สญัญา 3 ปี 

• 0.5 เดือนสําหรับผู้ เช่าท่ีต่อ

สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 240.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 279.00 
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โครงการ TC ส่วนขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 6.27 ปี 6.30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2586 (ปีท่ีเร่ิม

ขยายระยะเวลา) 

ชัน้ 1: 1,330.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 1,140.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

2,326 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ร้อยละ 98.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ชัน้ 2: ร้อยละ 96.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ร้อยละ 99.6 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 13,285.16 ตารางเมตร 13,285.00 ตารางเมตร 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 8.8 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้อ่ืน ร้อยละ 1.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 4.9 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ไอเย็น ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 3.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 10.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ยและปา้ย

โฆษณา 

ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 7.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 32.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 27.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 98.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 47.7 ของรายได้จากคา่

สาธารณปูโภค และร้อยละ 15.0 ของ

รายได้ทัง้หมด 

ต้นทนุอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 14.9 

ของรายได้อ่ืน 
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ETC KTAC 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 18.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่บํารุงทรัพย์สนิและให้บริการ

พืน้ท่ี 

ร้อยละ 4.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.7 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 4.3 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.6 

ของรายได้ทัง้หมด 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 262,940 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.2 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคาร 

ทดแทนใหมโ่ดยปรับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

202,997 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0  

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.17 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสําหรับผู้ เช่าใหมทํ่า

สญัญา 3 ปี 

• 0.5 เดือนสําหรับผู้ เช่าท่ีต่อ

สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0  

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 170.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 185.00 
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โครงการ CDC ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 900.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 700.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 3: 200.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

480.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัรา 

คา่เช่า 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ร้อยละ 4.5 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 98.0 

ชัน้ 2:  ปีท่ี 0.25: ร้อยละ 82.0 

 ปีท่ี 1.25: ร้อยละ 87.0 

 ปีท่ี 2.25: ร้อยละ 92.0 

 ปีท่ี 3.25 เป็นต้นไป: ร้อยละ 97.0 

ชัน้ 3: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 98.0 

ปีท่ี 1: ร้อยละ 69.7 - 92.0 

ตัง้แตปี่ท่ี 2 เป็นต้นไป: ร้อยละ 92.0  

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 6,254.87 ตารางเมตร 6,254.87 ตารางเมตร 

รายได้อ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 3.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ไอเย็น ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 4.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 4.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ยและปา้ย

โฆษณา 

ร้อยละ 2.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 3.1 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 13.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 15.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
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 ETC KTAC 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 75.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

(1) ร้ อ ย ล ะ  76.0 ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ค่ า

สาธารณปูโภค และ 

(2) ร้อยละ 7.6 ของรายได้ทัง้หมด 

ต้นทนุอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 6.5  

ของรายได้อ่ืน 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

โครงการ 

ร้อยละ 4.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.5 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่บํารุงทรัพย์สนิและให้บริการ

พืน้ท่ี 

ร้อยละ 2.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.6 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.4 

ของรายได้ทัง้หมด 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 201,480 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.15 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคาร 

ทดแทนใหมป่รับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

693,555 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission 

fee) 

ร้อยละ 4.17 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสาํหรับผู้ เช่าใหมทํ่าสญัญา 3 ปี 

• 0.5 เดือนสาํหรับผู้ เช่าท่ีตอ่สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.5 
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ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 960.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 994.00 
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โครงการ TC ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ 

(Average rental rate) ปี 

2562 

ชัน้ 1: 1,260.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 1,080.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 3: 920.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 4: 320.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

499.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัรา 

คา่เช่า 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.1 ตอ่ปี 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 97.0 

ชัน้ 2: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 97.0 

ชัน้ 3: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 94.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 95.0 

ชัน้ 4: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 97.0 

ร้อยละ 97.9 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 17,659.43 ตารางเมตร 17,659.59 ตารางเมตร 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-

NLA) 

ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้อ่ืน ร้อยละ 1.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ไอเย็น ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 3.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 10.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ยและ

ปา้ยโฆษณา 

ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 7.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้จากคา่

สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 32.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 27.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
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ETC KTAC 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้าน

สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 98.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

(1) ร้อยละ 47.7 ของรายได้คา่

สาธารณปูโภค  และ 

(2) ร้อยละ15.0 ของรายได้ทัง้หมด 

ต้นทนุอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 14.9 

ของรายได้อ่ืน 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

โครงการ 

ร้อยละ 18.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่บํารุงทรัพย์สนิและ

ให้บริการพืน้ท่ี 

ร้อยละ 4.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.7 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 4.3 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการทํา

การตลาดและจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.6 

ของรายได้ทัง้หมด 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 262,940 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.2 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคาร 

ทดแทนใหมป่รับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

202,997 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

คา่บริหารโครงการ (PM 

Fee) 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ 

(Incentive fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission 

fee) 

ร้อยละ 4.17 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสําหรับผู้ เช่าใหม่ทําสญัญา 3 

ปี 

• 0.5 เดือนสําหรับผู้ เช่าท่ีต่อสญัญาเช่า 

3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุง

ทรัพย์สนิ 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้ทัง้หมด 
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ETC KTAC 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount 

rate) 

ร้อยละ 9.0  ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 1,100.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 1,102.00 
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โครงการ TCR 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 23.36 ปี 23.36 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 1,100.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 830.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 3: 540.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

623.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัรา 

คา่เช่า 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.33 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 98.0 

ชัน้ 2: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 94.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 92.0 

ชัน้ 3: ปีแรก-ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 89.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 87.0 

ร้อยละ 87.4 - 94.4 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 24,435.74 ตารางเมตร 24,435.74 ตารางเมตร 

รายได้อ่ืน ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ไอเย็น ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 0.083 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ไมไ่ด้ประมาณการแยก 731,988.30 บาท/เดอืน 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 8.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 6.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ยและปา้ย

โฆษณา 

ร้อยละ 0.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 33.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 22.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
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รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 73.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

(1) ร้อยละ 49.0 ของรายได้จากค่า

สาธารณปูโภค และ 

(2) ร้อยละ 14.0 ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 10.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 7.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 8.0  

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

12,642,004.95 บาท 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 3.0  

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

รวมอยูใ่นคา่บํารุงทรัพย์สนิ 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 1.0  

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.6  

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ และ

รายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 272,224.80 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.11 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคาร 

ทดแทนใหมป่รับเพ่ิมรอยละ 3.0 ตอ่ปี 

494,047.68 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.17 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสาํหรับผู้ เช่าใหมทํ่า

สญัญา 3 ปี 

• 0.5 เดือนสาํหรับผู้ เช่าท่ีตอ่สญัญา

เช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 
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คา่เช่าท่ีดินสว่นพืน้ท่ีจอดรถ ร้อยละ 1.41 

ของรายได้ทัง้หมด 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอสิระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 1,620.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 1,646.00 

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 (บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) ที่ประเมินตามการ

ดาํเนินงานของทรัพย์สิน (Asset Level) สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

 

ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

ETC KTAC 

ส่วนที่ขยายสิทธิการเช่า   

โครงการ CDC 240.00 279.00 

โครงการ TC 170.00 185.00 

ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1   

โครงการ CDC 960.00 994.00 

โครงการ TC 1,100.00 1,102.00 

โครงการ TCR 1,620.00 1,646.00 
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(3) วิธีคดิลดกระแสเงนิสดโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

สามารถสร้างได้เป็นระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2592 หรือตามอายุสญัญาเช่า

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้วคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average 

Cost of Capital: WACC) เพ่ือคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยประกอบด้วย

โครงการดงันี ้

(1) โครงการ CDC (สว่นท่ีเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

(2) โครงการ CDC (สว่นท่ีขยายสทิธิการเช่าฯ) 

(3) โครงการ TC (สว่นท่ีเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

(4) โครงการ TC (สว่นท่ีขยายสทิธิการเช่าฯ) 

(5) โครงการ TCR 

สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 

1 ของแตล่ะโครงการมีดงันี ้
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รายได้ 

รายได้หลกัของแตล่ะโครงการประกอบด้วยรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี รายได้คา่บริการ รายได้จากการให้บริการไอเย็น รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง รายได้คา่บริการปา้ยโฆษณา และ

รายได้คา่สาธารณปูโภค สมมติฐานตา่งๆ เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

ขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า  

ตัง้แต่เดือนก.ค. 2586 
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

โครงการ CDC โครงการ TC โครงการ CDC โครงการ TC โครงการ TCR 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 98 98 95 99 97 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ี (ร้อยละ) 4 4 4 4 4 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (ตร.ม.) 29,848.64 13,285.16 6,254.87 17,659.43 24,435.74 

คา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่ (บาท/ตร.ม.) 1,334.19 1,896.15 1,304.29 530.51 616.89 

คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง (พนับาท) 6,034.38 6,285.82 5,151.00 16,878.00 13,000.00 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ท่ีสว่นกลาง (ร้อยละ) 1 1 1 1 1 

คา่บริการปา้ยโฆษณา (พนับาท) 296.04 459.85 164.80 370.80 130.00 

อตัราการขึน้คา่บริการปา้ยโฆษณา (ร้อยละ) 3 3 3 3 3 

คา่บริการไอเยน็เฉลีย่ (บาท/ตร.ม.) 99.73 - 102.21 102.03 122.11 

รายได้คา่สาธารณปูโภค 

(ร้อยละของรายได้คา่เช่า) 
16 26 63 81 24 

(1) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และรายได้ค่าบริการ 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย คา่เช่าพืน้ท่ีร้านค้าและคา่บริการแบบคงท่ีและขัน้บนัได คา่เช่าพืน้ท่ีร้านค้าและคา่บริการแบบผนัแปรตามยอดขาย และคา่เช่าพืน้ท่ีร้านค้าและ

คา่บริการประเภทพืน้ท่ีชัว่คราว (Kiosk) ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีดงันี ้
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อตัราการเช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุของ

สญัญาเช่าเท่ากับร้อยละ 95 – 99 อ้างอิงจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่า

ปัจจบุนั ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

อตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการขึน้คา่เช่าตลอดช่วงอายสุญัญาเช่าท่ี

ร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แต่ละ

โครงการ ปี 2559-2561 

อตัราการขึน้คา่บริการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการขึน้ค่าบริการตลอดช่วงอายุสญัญา

บริการท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตเจ้าของทรัพย์แต่

ละโครงการ ปี 2559-2561 

(2) รายได้จากการให้บริการไอเยน็ 

รายได้จากการให้บริการไอเย็น เป็นรายได้ท่ีจัดเก็บจากผู้ เช่ารายย่อยท่ีใช้บริการระบบไอเย็นของ

โครงการ โดยอตัราค่าบริการถกูระบใุนสญัญาบริการของแต่ละห้องเช่า ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

รายได้จากการให้บริการไอเย็นโดยอ้างอิงจากสญัญาบริการ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยปรับคา่บริการขึน้ร้อย

ละ 2 - 5 ตอ่ปี โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ ปี 2559-2561 

(3) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้บริการพืน้ท่ีสว่นกลางของ

โครงการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณค่าเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากผลการ

ดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ ปี 2559-2561 

(4) รายได้ค่าบริการป้ายโฆษณา 

รายได้คา่บริการปา้ยโฆษณา เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากการให้บริการพืน้ท่ีติดตัง้ปา้ยโฆษณาในพืน้ท่ีของ

โครงการ อาทิ บริเวณทางเข้าศนูย์การค้า บริเวณหน้าโถงลิฟต์ บริเวณบนัไดเลื่อน เป็นต้น ซึ่งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณค่าบริการป้ายโฆษณาแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของ

ทรัพย์แตล่ะโครงการ ปี 2559-2561 

(5) รายได้ค่าสาธารณูปโภค 

รายได้คา่สาธารณปูโภค เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้สาธารณปูโภคของโครงการใน

อตัราท่ีระบไุว้ในสญัญาบริการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณรายได้ค่าสาธารณปูโภคเป็นสดัสว่นร้อย

ละของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการดงัตาราง โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แต่

ละโครงการ ปี 2559-2561 
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ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 

ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุคา่เช่าคงท่ี และต้นทนุคา่เช่าผนัแปร ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุคา่เช่าตา่งๆ ดงันี ้

 
ขยายระยะเวลาสิทธิการเช่า 

ตัง้แต่ ก.ค. 2586 
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 โครงการ CDC โครงการ TC โครงการ CDC โครงการ TC โครงการ TCR 

ต้นทนุคา่เช่าคงท่ี 12.30 ล้านบาทตอ่ปี1 4.00 ล้านบาทตอ่ปี1 8.37 ล้านบาทตอ่ปี1 9.77 ล้านบาทตอ่ปี1 17.28 ล้านบาทตอ่ปี1 

ต้นทนุคา่สาธารณปูโภค3 ร้อยละ 129 

ของรายได้คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 108 

ของรายได้คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 129 

ของรายได้คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 98 

ของรายได้คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 78 

ของรายได้คา่สาธารณปูโภค 

ต้นทนุคา่เช่าผนัแปร ร้อยละ 4  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3  

ของรายได้รวมของโครงการ 

คา่ใช้จา่ยบริหารคงท่ี 1.15 ล้านบาทตอ่ปี1 0.60 ล้านบาทตอ่ปี1 0.70 ล้านบาทตอ่ปี1 1.02 ล้านบาทตอ่ปี1 1.00 ล้านบาทตอ่ปี1 

คา่ใช้จา่ยบริหารผนัแปร ร้อยละ 2  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2  

ของรายได้รวมของโครงการ 

คา่เช่าพืน้ท่ี ไมม่ีคา่เชา่พืน้ท่ี ไมม่ีคา่เชา่พืน้ท่ี ไมม่ีคา่เชา่พืน้ท่ี ไมม่ีคา่เชา่พืน้ท่ี 3.89 ล้านบาทตอ่ปี2 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ไมไ่ด้ประมาณการแยก ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 2  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 4  

ของรายได้รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1  

ของรายได้รวมของโครงการ 

หมายเหต:ุ 1ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟอ้คาดการณ์ปี 2565 

 2ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.00 ตอ่การตอ่อายสุญัญา (3 ปี) 
 3รวมต้นทนุสําหรับพืน้ทีส่ว่นกลางซึง่ไมไ่ด้รับรายได้คา่สาธารณปูโภค 
 4อ้างอิงจากงบการเงินย้อนหลงั 3 ปีของแตล่ะโครงการ 
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ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ธรรมเนียมในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี ของรายได้รวมทัง้หมดจากโครงการ 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ ไมเ่กินร้อยละ 10.00 ตอ่ปีของกําไรจากการดาํเนินงานก่อนหกั

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ 

คา่นายหน้า ไมเ่กิน 3 เดือนของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี และ/หรือคา่บริการพืน้ท่ี 

สาํหรับการเข้าทําสญัญาใหม ่ หรือการตอ่อายสุญัญาเดิมเพ่ือ

การเช่า หรือการให้บริการพืน้ท่ี รวมถงึการนําทรัพย์สนิของ

กองทรัสต์จดัหาประโยชน์ สาํหรับกําหนดระยะเวลาตาม 3 ปี 

และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

อัตราการคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average Cost of 

Capital: WACC) เป็นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยคํานวณตาม

โครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ BKER รายละเอียดการคํานวณเป็นดงันี ้

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

 

Ke  = ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

Kd  = ต้นทนุของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

T  = อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

E  = มลูคา่สว่นของผู้ ถือหนว่ย 

D  = มลูคา่หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (Ke) คาํนวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้

Ke = Rf + β (Rm – Rf) 

โดยท่ี 

Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี มีคา่เทา่กบัร้อยละ 3.32 (ข้อมลู ณ 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2562) ซึง่มีความสอดคล้องกบัระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 

Beta (β) คา่สมัประสทิธ์ิความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET 

Index) และการเปลี่ยนของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
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อสงัหาริมทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและ/หรือคอม

มิวนิตีม้อลล์สาํหรับระยะเวลา 3 ปีดงันี ้(ข้อมลูจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562) 

ชื่อกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ Beta 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 0.676 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 0.446 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท 0.500 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 0.447 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์ 0.538 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ลกัซ์ชวัร่ี 0.464 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 0.575 

Beta ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 0.479 

 ที่มา: Bloomberg ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2562 

Market Risk (Rm) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลีย่ย้อนหลงั 30 ปี ซึ่งสอดคล้องกบั

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี เทา่กบัร้อยละ 12.77 ตอ่ปี 

รายละเอียดของสมมตฐิานในการคํานวณ WACC สามารถสรุปได้ดงันี ้

ปัจจัยที่ใช้ในการคาํนวณอตัราการคิดลดของกองทุนรวม CRYSTAL สมมติฐานที่ใช้ 

Risk Free Rate (Rf) ร้อยละ 3.32 

Market Return (Rm) ร้อยละ 12.77 

Unlevered Beta 0.479 

Levered Beta 0.639 

ต้นทนุของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Ke) ร้อยละ 9.36 

ต้นทนุของหนีส้นิ (Kd) ร้อยละ 4.00 

สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นตอ่เงินทนุรวม (We)
 1 ร้อยละ 75.00 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่เงินทนุรวม (Wd)
1 ร้อยละ 25.00 

WACC ร้อยละ 8.02 

หมายเหต:ุ 1อ้างอิงโครงสร้างทางการเงินเป้าหมายของกองทรัสต์ BKER 

จากสมมติฐานข้างต้น จะได้ผลการคํานวณอตัราคิดลดสําหรับกองทรัสต์ BKER เท่ากบัร้อยละ 8.02 

ซึ่งจะนําไปใช้เป็นอัตราคิดลดในการคํานวณกระแสเงินสดสุทธิท่ีโครงการ CDC (ส่วนท่ีเข้าลงทุนเพ่ิมเติม 

ครัง้ท่ี 1) โครงการ CDC (สว่นท่ีขยายสทิธิการเช่าฯ) โครงการ TC (สว่นท่ีเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) โครงการ TC 

(สว่นท่ีขยายสทิธิการเช่าฯ) และโครงการ TCR คาดวา่จะได้รับจากการลงทนุ 

จากข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีประเมินตามกระแสเงนิสดสุทธิของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (Asset Level) 

ได้ดังนี ้
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โครงการ มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) 

ส่วนที่ขยายสทิธิการเช่าฯ  

โครงการ CDC 288.47 

โครงการ TC 193.25 

ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1  

โครงการ CDC 1,152.97 

โครงการ TC 1,244.71 

โครงการ TCR 1,929.91 

มูลค่ายุติธรรมรวม 4,809.31 

สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

โครงการ 

มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) 

วิธีมูลค่าตามบัญช ี

ประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สินอิสระ 

ประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงนิอสิระ 

ส่วนที่ขยายสิทธิการเช่า    

โครงการ CDC N/A 240.00 – 279.00 288.47 

โครงการ TC N/A 170.00 – 185.00 193.25 

ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1    

โครงการ CDC 1,349.03 960.00 – 994.00 1,152.97 

โครงการ TC 588.21 1,100.00 – 1,102.00 1,244.71 

โครงการ TCR 713.39 1,620.00 – 1,646.00 1,929.91 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่ ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก

พิจารณามูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คํานึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน

อนาคตของทรัพย์สินดงักล่าว สําหรับวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และที่

ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมด้วยเหตผุลดงันี ้

วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ: ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้  

2 ราย พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของทรัพย์สิน โดยกําหนดสมมติฐานอ้างอิงจาก

แหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสม เช่น ข้อมูลผลการดําเนินงานของโครงการคอมมิวนิตีม้อลล์ในอดีต และข้อมูลทาง

การเงินท่ีได้รับจากเจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ เป็นต้น 

วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึง

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในอดีต ข้อมลูอตุสาหกรรม 

ข้อมลูท่ีได้รับจากเจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ และข้อมลูท่ีได้รับจากผู้จดัการกองทรัสต์ BKER 

จากการพิจารณาข้างต้น ช่วงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แต่ละโครงการ 

และราคาในการเข้าทํารายการในแตล่ะโครงการเป็นดงันี ้
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โครงการที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช่วงมูลค่ายุติธรรม 

(ล้านบาท) 

ราคาในการเข้าทาํรายการ 

(ล้านบาท) 

ส่วนที่ขยายสทิธิการเช่า   

โครงการ CDC 240.00 – 288.47 ไมเ่กิน 255.00 

โครงการ TC 170.00 – 193.25 ไมเ่กิน 180.00 

ส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1   

โครงการ CDC 960.00 – 1,152.97 ไมเ่กิน 1,015.00 

โครงการ TC 1,100.00 – 1,244.71 ไมเ่กิน 1,165.00 

โครงการ TCR 1,620.00 – 1,929.91 ไมเ่กิน 1,710.00 

รวม 4,090.00 – 4,809.31 ไม่เกิน 4,325.00 

ซึ่งราคาในการเข้าทํารายการในแต่ละโครงการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ ที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทาํรายการในครัง้นีจึ้งเป็นราคาที่เหมาะสม 

3.1.1.2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของ SCBAM เห็นควรให้ดําเนินการการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยมอบหมายให้

ผู้จดัการกองทนุดําเนินการจดัให้มีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ และการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงักลา่ว อีกทัง้ กําหนดให้วนัท่ี 3 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการเข้า

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) โดยเง่ือนไขข้างต้นนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมของกองทนุรวม CRYSTAL 

นอกจากนี ้การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER นี ้มีเง่ือนไขในการลงมติว่า หากท่ี

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่นมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะไม่เสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเหลือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และใน

กรณีท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุอนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะดําเนินการเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามลําดบั

ตอ่ไป โดย SCBAM และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จะเข้าทํารายการตา่ง ๆ  ใน

วาระนี ้ตอ่เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิตามเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชมุในวาระอ่ืน ๆ ทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 13.2 

(เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม) 
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3.1.2. การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่น 

3.1.2.1. ความเหมาะสมของราคา 

(1) วิธีวดัมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยวิธีมูลค่าตามบญัชีนัน้ ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงมลูค่าตามบญัชีของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ตามท่ีบนัทึกอยู่ในงบ

การเงินของแต่ละโครงการ ได้แก่ ท่ีดินรวมถึงสว่นควบของท่ีดิน อาคารของโครงการรวมถึงสว่นควบของอาคาร 

และเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และงานระบบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีได้รับจาก BBLAM และ KERM โดยสรุป

ตามตารางด้านลา่ง 

 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ที่ดนิ

รวมถงึ 

ส่วนควบ

ของที่ดนิ 

อาคาร

โครงการ

รวมถงึ

ส่วนควบ

ของอาคาร 

เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ 

และงาน

ระบบ 

สิทธิการเช่า

อาคารโครงการ

รวมถงึส่วนควบ 

ของอาคาร 

สิทธิการเช่า

เฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ และ

งานระบบ 

รวม 

โครงการ Amorini 140.00 99.92 0.73 - - 240.65 

โครงการ I’m Park - - - 257.36 72.06 329.42 

โครงการ Plearnary - 664.68 3.34 - - 668.02 

โครงการ SPRM - 235.05 14.25 - - 249.30 

โครงการ SPRS - 42.89 0.35 - - 43.24 

โครงการ SPRP - 108.98 7.81 - - 116.79 

โครงการ The Scene - 104.64 8.71 - - 113.35 

ที่มา: BBLAM และ KERM ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2562 

(2) วิธีคดิลดกระแสเงนิสด (คิดจากรายได้) โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากจดหมายสรุปราคาประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิ และเอกสารสรุปสมมติฐานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

และบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 รายเลือกใช้ราคาประเมินตามวิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมิน

มลูค่าท่ีเหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบราคาทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีประเมิน

เป็นสทิธิการเช่าท่ีดินและอาคารคอมมิวนิตีม้อลล์ท่ีสามารถก่อให้เกิดรายได้ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 ราย ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยพิจารณากระแสเงินสดอิสระท่ี

ทรัพย์สนิแตล่ะโครงการสามารถสร้างได้ โดยมีสมมติฐานแตล่ะโครงการดงันี ้  
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โครงการ Amorini 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 550.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 480.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

393.68 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัรา

 การเช่า 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 3.2 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ร้อยละ 100.0 ตอ่ปี ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

ชัน้ 2: ร้อยละ 97.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

ร้อยละ 98.6 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 5,092.37 ตารางเมตร 5,092.37 ตารางเมตร 

รายได้อ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 5.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 3.1 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

87,517.50 บาท/เดือน 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 15.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 9.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ยและปา้ย

โฆษณา 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 70.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 76.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 76.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 80.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 12.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 7.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ 2,604,909 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 
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ETC KTAC 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ และรายได้

คา่เช่าอ่ืนๆ 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาดและ

จดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ และรายได้

คา่เช่าอ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ และ

รายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 13,400 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.1 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

100,000 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 6.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสําห รับผู้ เ ช่ า ใหม่ ทํา

สญัญา 3 ปี 

• 0.5 เ ดื อ น สํ า ห รั บ ผู้ เ ช่ า ท่ี ต่ อ

สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 291.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 298.00 
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โครงการ I’m Park 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 14.85 ปี 14.85 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average rental 

rate) ปี 2562 

ชัน้ใต้ดิน: 750.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 1: 900.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 620.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 3: 550.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 4: 350.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

630.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัรา

คา่เชา่ 

• ตัง้แต่ เดือนท่ี  4 : ร้อยละ  3.5 ต่อปี  

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ใต้ดนิ:  ปีแรก - ปีท่ี 0.25: ร้อยละ 43.6 

 ปี ท่ี  0.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ

97.8 

ชัน้ 1:  ปีแรก - ปีท่ี 1.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 1.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 97.8  

ชัน้ 2:  ปีแรก - ปีท่ี 1.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 1.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 96.7  

ชัน้ 3:  ปีแรก - ปีท่ี 1.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 1.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 96.7  

ชัน้  4:  ร้อยละ 100.0 ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

ร้อยละ 96.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 6,572.40 ตารางเมตร 6,572.00 ตารางเมตร 

รายได้อ่ืน (คา่เช่าท่ีจอดรถ) 30,000 บาท/เดือน 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ร้อยละ 14.4 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

188,650.00 บาท/เดอืน 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ย ร้อยละ 1.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 1.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
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ETC KTAC 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 35.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 34.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 88.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 38.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 7.9 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ 3,701,655 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุงประจําปี ร้อยละ 3.8 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 4.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาดและจดั

กิจกรรม 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 4.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 39,960 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.1 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

409,945 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 8.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

-1 เดือนสําห รับผู้ เ ช่ า ใหม่ ทํา

สญัญา 3 ปี 

-0.5 เ ดื อ น สํ า ห รั บ ผู้ เ ช่ า ท่ี ต่ อ

สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 
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คา่เช่าท่ีดินตามสญัญาเชา่ ร้อยละ 5.6 

ของรายได้ทัง้หมด 

5,016,000 บาท/ปี 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 10.5  ร้อยละ10.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 295.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 286.00 
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ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average rental 

rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 680.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 430.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

422.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัรา

 คา่เชา่ 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1:  ปีแรก - ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 93.0  

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป ร้อยละ 95.0  

ชัน้ 2:  ปีแรก - ปีท่ี 0.25 : ร้อยละ 78.0 

 ปีท่ี 0.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 81.0 

ร้อยละ 88.7 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 10,347.44 ตารางเมตร 10,347.00 ตารางเมตร 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 53.9 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

1,844,613.55 บาท/เดอืน 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

รายได้คา่ไอเย็น ร้อยละ 28.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 29.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 29.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 21.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 36.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 60.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 96.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 98.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ต้นทนุอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 26.0 

ของรายได้อ่ืน 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 13.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 19.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ 6,015,457 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 
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คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุงประจําปี ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาดและจดั

กิจกรรม 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 115,200 บาท/ปี  

ปรับเพ่ิม  ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.1 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

741,281.75 บาท/ปี  

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive fee) ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

-1 เดือนสาํหรับผู้ เชา่ใหมทํ่า

สญัญา 3 ปี 

-0.5 เดือนสาํหรับผู้ เชา่ท่ีตอ่

สญัญาเชา่ 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่เช่าท่ีดินตามสญัญาเชา่ ร้อยละ 6.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ปีท่ี 1-10:      916,000 บาท/ปี 

ปีท่ี 11-20: 1,166,600 บาท/ปี 

ปีท่ี 21-30: 1,375,000 บาท/ปี 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 670.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 650.00 
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โครงการ SPRM 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 520.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 480.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 3: 270.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

432.51 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่เชา่ 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.0 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ร้อยละ 86.0 

ชัน้ 2: ร้อยละ 85.0 

ชัน้ 3: ร้อยละ 100.0 

ร้อยละ 79.0 - 87.9 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 10,339.19 ตารางเมตร 10,339.19 ตารางเมตร 

รายได้คา่เชา่ท่ีจอดรถ ร้อยละ 4.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 2.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 1.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

584,394.04 บาท/เดอืน 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 11.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 11.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 7.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 30.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 30.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 71.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 71.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 13.8 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ 7,780,000 บาท/ปี  

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 2.6 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
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คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 268,350 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.1 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

132,265.91 บาท/ปี  

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 14.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

• 1 เดือนสําหรับผู้ เช่าใหม่ทํา

สญัญา 3 ปี 

• 0.5 เดือนสําหรับผู้ เช่าท่ีต่อ

สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 506.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 518.00 
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โครงการ SPRS 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 650.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 350.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

561.47 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่เชา่ 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1:  ปีแรก - ปีท่ี 1.25 : ร้อยละ 96.0 

 ปีท่ี1.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 98.0 

ชัน้ 2:  ปีแรก - ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 89.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 93.0 

ร้อยละ 94.5 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 3,412.88 ตารางเมตร 3,412.88 ตารางเมตร 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 2.8 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

53,316.25 บาท/เดือน 

ปรับเพ่ิมร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้พืน้ท่ีรายยอ่ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 21.0  

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 22.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 74.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 70.0 

ของรายได้จากคา่

สาธารณปูโภค 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ร้อยละ 13.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ 3,370,000 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 1.3 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
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ETC KTAC 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 1.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 0.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 43,540 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.1 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

45,119.76 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 7.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission fee) ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

-1 เดือนสาํหรับผู้ เชา่ใหมทํ่า

สญัญา 3 ปี 

-0.5 เดือนสาํหรับผู้ เชา่ท่ีตอ่

สญัญาเชา่ 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 211.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 218.00 
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โครงการ SPRP 

 
ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 560.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 170.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

476.01 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่เช่า 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1:  ปีแรก - ปีท่ี 0.25 : ร้อยละ 93.0  

 ปีท่ี 0.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 97.0 

ชัน้ 2:  ปีแรก - ปีท่ี 2.25 : ร้อยละ 100.0 

 ปีท่ี 2.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 97.0 

ร้อยละ 88.9 - 92.5 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 4,584.64 ตารางเมตร 4,584.64 ตารางเมตร 

รายได้อ่ืน ร้อยละ 1.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ไมไ่ด้ประมาณการแยก 119,652.75 บาท/เดอืน 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

รายได้คา่ไอเย็น ไมไ่ด้ประมาณการแยก 59 บาท/ตร.ม./เดอืน 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 2.0 ตอ่ปี 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 18.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 20.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 24.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 26.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 67.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 67.0 

ของรายได้คา่เชา่ 

และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

โครงการ 

ร้อยละ 12.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ 4,763,000 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 
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คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 1.7 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.7 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 3.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

และรายได้ 

คา่เช่าอ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.1 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

83,793.84 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 2.8 

ของรายได้คา่เชา่ 

และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission 

fee) 

ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

-1 เดือนสําหรับผู้ เช่าใหม่ทํา

สญัญา 3 ปี 

-0.5 เดือนสําห รับผู้ เช่า ท่ีต่อ

สญัญาเช่า 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคิดลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 9.5 

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 313.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 301.00 
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โครงการ The Scene 
 

ETC KTAC 

ระยะเวลาประมาณการ 30 ปี 30 ปี 

วนัท่ีประเมิน 11 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 

รายได้  

อตัราคา่เช่าเฉลีย่ (Average 

rental rate) ปี 2562 

ชัน้ 1: 750.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

ชัน้ 2: 540.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

Foodzone: 880.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

583.00 บาท/ตร.ม./เดือน 

อตัราการเติบโตของคา่เช่า • 3 เดือนแรก : ไมม่ีการเพ่ิมขึน้ของอตัราคา่เช่า 

• ตัง้แตเ่ดือนท่ี 4 : ร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราการเชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ 

(Occupancy rate) 

ชัน้ 1: ปีแรก - ปีท่ี 1.25 : ร้อยละ 91.0 

 ปีท่ี 1.25 เป็นต้นไป : ร้อยละ 94.0 

ชัน้ 2: ร้อยละ 97.0 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

Foodzone: ร้อยละ 50.0 ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

ร้อยละ 84.4 - 92.1 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

พืน้ท่ีให้เชา่สทุธิ (NLA) 6,716.52 ตารางเมตร1 6,557.00 ตารางเมตร1 

รายได้พืน้ท่ีเช่าอ่ืน (Non-NLA) ร้อยละ 21.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

843,300.00 บาท/เดอืน 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 3.3 ตอ่ปี 

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง ร้อยละ 12.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ร้อยละ 12.3 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายได้คา่ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

รายได้จากคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ 29.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ และรายได้คา่เชา่

อ่ืนๆ 

ร้อยละ 46.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

รายจ่าย  

คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค ร้อยละ 95.0 

ของรายได้จากคา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 95.0 

ของรายได้จากคา่

สาธารณปูโภค 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

โครงการ 

ร้อยละ 8.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

คา่บํารุงทรัพย์สนิ ไมไ่ด้ประมาณการแยก 
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ETC KTAC 

คา่ใช้จา่ยในการซอ่มบํารุง

ประจําปี 

ร้อยละ 1.8 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 1.6 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่ใช้จา่ยในการทําการตลาด

และจดักิจกรรม 

ร้อยละ 2.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ  

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ร้อยละ 2.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

และรายได้คา่เชา่อ่ืนๆ 

ภาษีโรงเรือน ร้อยละ 5.0 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

ไมไ่ด้ประมาณการแยก 

ภาษีปา้ย ไมไ่ด้ประมาณการแยก 77,420 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี 

คา่ประกนัภยั ร้อยละ 0.2 

ของต้นทนุก่อสร้างอาคารทดแทนใหม ่

ปรับเพ่ิมอตัรา ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

263,898.38 บาท/ปี  

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 0.2 ตอ่ปี 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ไมไ่ด้ประมาณการแยก ร้อยละ 2.5 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

คา่บริหารโครงการ (PM Fee) ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive 

fee) 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 7.0 

ของกําไรจากการดาํเนินงาน 

คา่นายหน้า (Commission 

fee) 

ร้อยละ 4.2 

ของรายได้คา่เชา่และคา่บริการ 

- 1 เดือนสาํหรับผู้ เช่าใหมทํ่า

สญัญา 3 ปี 

- 0.5 เดือนสาํหรับผู้ เชา่ท่ีตอ่

สญัญาเชา่ 3 ปี 

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

ร้อยละ 3.0 

ของรายได้ทัง้หมด 

คา่เช่าท่ีดินตามสญัญาเชา่ ร้อยละ 11.6 

ของรายได้ทัง้หมด 

ปีท่ี   1-5: 8,100,000 บาท/ปี 

ปีท่ี 6-10: 9,900,000 บาท/ปี 

ปรับเพ่ิม ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี จน

หมดอายสุญัญา 

อัตราคดิลด  

อตัราคิดลด (Discount rate) ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 

หมายเหต:ุ 1ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระมีสมมติฐานเก่ียวกบัพืน้ที่ให้เชา่สทุธิแตกตา่งกนั โดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระรายที่ 1 รวมพืน้ที่ให้เชา่สทุธิ

ประมาณ 160 ตารางเมตร ซึ่งปัจจบุนัเป็นสํานักงานของเจ้าของทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงเป็นพืน้ที่ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยแล้ว

เสร็จก่อนกองทรัสต์เข้าลงทนุ 
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ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 490.00 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 497.00 

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 (บุคคลอ่ืน) ที่ประเมินตามการดําเนินงาน

ของทรัพย์สิน (Asset Level) สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

 

ราคาประเมิน (ล้านบาท) 

ETC KTAC 

โครงการ Amorini 291.00 298.00 

โครงการ I’m Park 295.00 286.00 

โครงการ Plearnary 670.00 650.00 

โครงการ SPRM 506.00 518.00 

โครงการ SPRS 211.00 218.00 

โครงการ SPRP 313.00 301.00 

โครงการ The Scene 490.00 497.00 

(3) วิธีคดิลดกระแสเงนิสดโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

การประเมินมูลค่าตามการดาํเนินงานของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (Asset Level) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

สามารถสร้างได้เป็นระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2592 หรือตามอายุสญัญาเช่า

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้วคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average 

Cost of Capital: WACC) เพ่ือคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยประกอบด้วย

โครงการดงันี ้

(1) โครงการ Amorini 

(2) โครงการ I’m Park 

(3) โครงการ Plearnary 

(4) โครงการ SPRM 

(5) โครงการ SPRS 

(6) โครงการ SPRP 

(7) โครงการ The Scene 

สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ครัง้ท่ี 1 ของแตล่ะโครงการมีดงันี ้
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รายได้ 

รายได้หลกัของแตล่ะโครงการประกอบด้วยรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี รายได้คา่บริการ รายได้จากการให้บริการไอเย็น รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง รายได้คา่บริการปา้ยโฆษณา และ

รายได้คา่สาธารณปูโภค สมมติฐานตา่งๆ เป็นดงัตอ่ไปนี ้

 โครงการ 

Amorini 

โครงการ 

I'm Park 

โครงการ 

Plearnary 

โครงการ 

SPRM 

โครงการ 

SPRS 

โครงการ 

SPRP 

โครงการ 

The Scene 

อตัราการเชา่พืน้ที่ (ร้อยละ) 98 97 89 83 91 93 98 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ที่ (ร้อยละ) 4.00 3.001 3.00 4.00 4.00 3.50 4.00 

พืน้ที่ให้เชา่สทุธิ (ตร.ม.) 5,092.37 6,572.40 10,347.44 9,722 3,412.88 4,584.64 6,716.52 

คา่เชา่และคา่บริการเฉลี่ย (บาท/ตร.ม.) 402.67 617.64 585.97 464.23 550.69 481.26 759.00 

คา่เชา่พืน้ที่สว่นกลาง (พนับาท) 4,000.00 550.00 18,000.00 3,000.00 200.00 5,000.00 7,100.00 

อตัราการขึน้คา่เชา่พืน้ทีส่ว่นกลาง (ร้อยละ) 1 1 1 1 1 1 1 

คา่บริการปา้ยโฆษณา (พนับาท) 400.00 120.00 440.00 300.00 90.00 155.00 1,200.00 

อตัราการขึน้คา่บริการปา้ยโฆษณา (ร้อยละ) 3 3 3 3 3 3 3 

คา่บริการไอเย็นเฉลี่ย (บาท/ตร.ม.) - - 203.17 - - 104.57 - 

รายได้คา่สาธารณปูโภค 

(ร้อยละของรายได้คา่เชา่) 

80 39 30 26 26 27 54 

หมายเหต:ุ 1อตัราการขึน้ค่าเช่าพืน้ที่ของโครงการ I’m Park ใช้วิธีการพิจารณาอตัราการขึน้ค่าเช่าในช่วงปี 2558 - 2560 เน่ืองจากในช่วงระหว่างปี 2560 – 2561 มีการปรับลดค่าเช่าต่อตารางเมตรทัง้โครงการเพ่ือจงูใจ 

ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ ส่งผลให้ค่าเช่าพืน้ที่เฉลี่ยช่วงปี 2561 ปรับตวัลดลง ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่เป็นเหตกุารณ์ที่ไม่ได้เกิดขึน้บอ่ยครัง้ อีกทัง้อตัราการขึน้ค่าเช่าพืน้ที่ในอดีตมีความ

สมเหตสุมผลอนัเช่ือได้วา่อตัราการขึน้คา่เชา่ในอนาคตจะเทา่กบัอตัราการขึน้คา่เชา่ในอดีตที่ร้อยละ 3.00 

(1) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ และรายได้ค่าบริการ 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย คา่เช่าพืน้ท่ีร้านค้าและคา่บริการแบบคงท่ีและขัน้บนัได คา่เช่าพืน้ท่ีร้านค้าและคา่บริการแบบผนัแปรตามยอดขาย และคา่เช่าพืน้ท่ีร้านค้าและ

คา่บริการประเภทพืน้ท่ีชัว่คราว (Kiosk) ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ี และอตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีดงันี ้
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อตัราการเช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราการเช่าพืน้ท่ีตลอดช่วงอายุของ

สญัญาเช่าเท่ากับร้อยละ 83 – 98 อ้างอิงจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่า

ปัจจบุนั ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 

อตัราการขึน้คา่เช่าพืน้ท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการขึน้คา่เช่าตลอดช่วงอายสุญัญาเช่าท่ี

ร้อยละ 3.00 – 4.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของ

ทรัพย์แตล่ะโครงการ ปี 2559-2561 

อัตราการขึน้ค่าบริการ

เฉลีย่ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณอตัราการขึน้ค่าบริการตลอดช่วงอายุสญัญา

บริการท่ีร้อยละ 3.00 – 4.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีต

เจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ ปี 2559-2561 

(2) รายได้จากการให้บริการไอเยน็ 

รายได้จากการให้บริการไอเย็น เป็นรายได้ท่ีจัดเก็บจากผู้ เช่ารายย่อยท่ีใช้บริการระบบไอเย็นของ

โครงการ โดยอตัราค่าบริการถกูระบใุนสญัญาบริการของแต่ละห้องเช่า ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ

การรายได้จากการให้บริการไอเย็นโดยอ้างอิงจากสญัญาบริการ ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยปรับคา่บริการขึน้

ร้อยละ 5 ต่อปี อ้างอิงจากสญัญาบริการท่ีโครงการทํากบัผู้ เช่ารายย่อยท่ีกําหนดอตัราการขึน้ค่าบริการไอเย็น

ร้อยละ 15 สําหรับการต่ออายสุญัญาบริการท่ีมีอาย ุ3 ปี และผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แตล่ะ

ราย ปี 2559-2561 

(3) รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนกลาง 

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ีสว่นกลาง เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้บริการพืน้ท่ีสว่นกลางของ

โครงการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณค่าเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากผลการ

ดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แตล่ะรายปี 2559-2561 

(4) รายได้ค่าบริการป้ายโฆษณา 

รายได้คา่บริการปา้ยโฆษณา เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากการให้บริการพืน้ท่ีติดตัง้ปา้ยโฆษณาในพืน้ท่ีของ

โครงการ อาทิ บริเวณทางเข้าศนูย์การค้า บริเวณหน้าโถงลิฟต์ บริเวณบนัไดเลื่อน เป็นต้น ซึ่งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณค่าบริการป้ายโฆษณาแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของ

ทรัพย์แตล่ะรายปี 2559-2561 

(5) รายได้ค่าสาธารณูปโภค 

รายได้คา่สาธารณปูโภค เป็นรายได้ท่ีจดัเก็บจากผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีการใช้สาธารณปูโภคของโครงการใน

อตัราท่ีระบไุว้ในสญัญาบริการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณรายได้ค่าสาธารณปูโภคเป็นสดัสว่นร้อย

ละของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการดงัตาราง อ้างอิงจากผลการดําเนินงานในอดีตของเจ้าของทรัพย์แต่ละ

รายปี 2559-2561 
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ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 

ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุคา่เช่าคงท่ี และต้นทนุคา่เช่าผนัแปร ซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุคา่เช่าตา่งๆ ดงันี ้

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 
โครงการ 

Amorini 

โครงการ 

I'm Park 

โครงการ 

Plearnary 

โครงการ 

SPRM 

โครงการ 

SPRS 

โครงการ 

SPRP 

โครงการ 

The Scene 

ต้นทนุคา่เชา่คงที ่ 2.30 ล้านบาทตอ่ปี1 3.92 ล้านบาทตอ่ปี1 5.58 ล้านบาทตอ่ปี1 6.20 ล้านบาทตอ่ปี1 3.42 ล้านบาทตอ่ปี1 4.10 ล้านบาทตอ่ปี1 2.20 ล้านบาทตอ่ปี1 

ต้นทนุคา่สาธารณปูโภค4 ร้อยละ 70 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 80 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 75 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 65 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 70 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 60 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ร้อยละ 85 ของรายได้

คา่สาธารณปูโภค 

ต้นทนุคา่เชา่ผนัแปร ร้อยละ 4 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 4 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2 ของรายได้

รวมของโครงการ 

คา่ใช้จา่ยบริหารคงที่ 0.09 ล้านบาทตอ่ปี1 0.48 ล้านบาทตอ่ปี1 0.80 ล้านบาทตอ่ปี1 0.10 ล้านบาทตอ่ปี1 0.05 ล้านบาทตอ่ปี1 0.05 ล้านบาทตอ่ปี1 0.30 ล้านบาทตอ่ปี1 

คา่ใช้จา่ยบริหารผนัแปร ร้อยละ 2 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 5 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 2 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

คา่เชา่พืน้ที่ - 5.70 ล้านบาทตอ่ปี2 - - - - 14.52 ล้านบาทตอ่ปี3 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ร้อยละ 2 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 5 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 6 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 1 ของรายได้

รวมของโครงการ 

สํารองเพ่ือปรับปรุงรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

ร้อยละ 3 ของรายได้

รวมของโครงการ 

หมายเหต:ุ 1ปรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.80 ตอ่ปี อ้างอิงจากอตัราเงินเฟอ้คาดการณ์ปี 2565 

 2คงที่ตลอดอายสุญัญา 
 3อตัราคา่เชา่เฉลี่ยเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 
 4รวมต้นทนุสําหรับพืน้ทีส่ว่นกลางซึง่ไมไ่ด้รับรายได้คา่สาธารณปูโภค 
 5อ้างอิงจากงบการเงินย้อนหลงั 3 ปีของแตล่ะโครงการ 
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ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับ 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ธรรมเนียมในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี ของรายได้รวมทัง้หมดจากโครงการ 

คา่ธรรมเนียมพิเศษ ไมเ่กินร้อยละ 10.00 ตอ่ปีของกําไรจากการดาํเนินงานก่อนหกั

สาํรองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สนิ 

คา่นายหน้า ไมเ่กิน 3 เดือนของรายได้คา่เช่าพืน้ท่ี และ/หรือคา่บริการพืน้ท่ี 

สาํหรับการเข้าทําสญัญาใหม ่ หรือการตอ่อายสุญัญาเดิมเพ่ือ

การเช่า หรือการให้บริการพืน้ท่ี รวมถงึการนําทรัพย์สนิของ

กองทรัสต์จดัหาประโยชน์ สาํหรับกําหนดระยะเวลาตาม 3 ปี 

และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

อัตราการคดิลดกระแสเงนิสด (Discount Rate) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average Cost of 

Capital: WACC) เป็นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยคํานวณตาม

โครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ BKER รายละเอียดการคํานวณเช่นเดียวกบัหวัข้อก่อนหน้า (หวัข้อ 3.1.1.3 

วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

จากสมมติฐานข้างต้น จะได้ผลการคํานวณอตัราคิดลดสําหรับกองทรัสต์ BKER เท่ากบัร้อยละ 8.02 

ซึง่จะนําไปใช้เป็นอตัราคิดลดในการคํานวณกระแสเงินสดสทุธิท่ีโครงการ Amorini, โครงการ I’m Park, โครงการ 

Plearnary, โครงการ SPRM, โครงการ SPRS, โครงการ SPRP และโครงการ The Scene คาดว่าจะได้รับจาก

การลงทนุ 

จากข้อมลูและสมมติฐานท่ีกําหนดข้างต้น จะสามารถคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีประเมินตามกระแสเงินสดสทุธิของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ได้ดงันี ้

โครงการที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) 

โครงการ Amorini 333.00 

โครงการ I’m Park 316.41 

โครงการ Plearnary 905.25 

โครงการ SPRM 598.47 

โครงการ SPRS 242.42 

โครงการ SPRP 354.82 

โครงการ The Scene 610.98 

มูลค่ายุติธรรมรวม 3,361.35 
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สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

โครงการ 

มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) 

วิธีมูลค่าตามบัญช ี

ประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สินอิสระ 

ประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงนิอสิระ 

โครงการ Amorini 100.65 291.00 – 298.00 333.00 

โครงการ I’m Park 329.41 286.00 – 295.00 316.41 

โครงการ Plearnary 668.02 650.00 – 670.00 905.25 

โครงการ SPRM 249.30 506.00 – 518.00 598.47 

โครงการ SPRS 43.25 211.00 – 218.00 242.42 

โครงการ SPRP 116.79 301.00 – 313.00 354.82 

โครงการ The Scene 104.64 490.00 – 497.00 610.98 

โครงการ Amorini 100.65 291.00 – 298.00 333.00 

โครงการ I’m Park 329.41 286.00 – 295.00 316.41 

โครงการ Plearnary 668.02 650.00 – 670.00 905.25 

โครงการ SPRM 249.30 506.00 – 518.00 598.47 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่ ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก

พิจารณามูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คํานึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน

อนาคตของทรัพย์สินดงักล่าว สําหรับวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมด้วยเหตผุลดงันี ้

วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ: ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทัง้  

2 ราย พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของทรัพย์สิน โดยกําหนดสมมติฐานอ้างอิงจาก

แหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสม เช่น ข้อมูลผลการดําเนินงานของโครงการคอมมิวนิตีม้อลล์ในอดีต และข้อมูลทาง

การเงินท่ีได้รับจากเจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ เป็นต้น 

วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึง

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของทรัพย์สนิ โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในอดีต ข้อมลูอตุสาหกรรม 

ข้อมลูท่ีได้รับจากเจ้าของทรัพย์แตล่ะโครงการ และข้อมลูท่ีได้รับจากผู้จดัการกองทรัสต์ BKER 

จากการพิจารณาข้างต้น ช่วงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แต่ละโครงการ 

และราคาในการเข้าทํารายการในแตล่ะโครงการเป็นดงันี ้
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โครงการที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ช่วงมูลค่ายุติธรรม 

(ล้านบาท) 

ราคาในการเข้าทาํรายการ 

(ล้านบาท) 

โครงการ Amorini 291.00 – 356.20 ไมเ่กิน 320.00 

โครงการ I’m Park 286.00 – 316.41 ไมเ่กิน 310.00 

โครงการ Plearnary 650.00 – 874.99 ไมเ่กิน 700.00 

โครงการ SPRM 506.00 – 633.50 ไมเ่กิน 545.00 

โครงการ SPRS 211.00 – 255.78 ไมเ่กิน 230.00 

โครงการ SPRP 301.00 – 397.90 ไมเ่กิน 330.00 

โครงการ The Scene 490.00 – 615.25 ไมเ่กิน 525.00 

รวม 2,735.00 – 3,486.12 ไม่เกิน 2,960.00 

ซึ่งราคาในการเข้าทํารายการในแต่ละโครงการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ ที่ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทาํรายการในครัง้นีจึ้งเป็นราคาที่เหมาะสม 

3.1.2.2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของ SCBAM เห็นควรให้ดําเนินการการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยมอบหมายให้

ผู้จดัการกองทนุดําเนินการจดัให้มีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ และการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงักลา่ว อีกทัง้ กําหนดให้วนัท่ี 3 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการเข้า

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) โดยเง่ือนไขข้างต้นนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมของกองทนุรวม CRYSTAL 

นอกจากนี ้การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER นี ้มีเง่ือนไขในการลงมติว่า หากท่ี

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAMจะไม่เสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเหลือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และใน

กรณีท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุอนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะดําเนินการเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามลําดบั

ตอ่ไป โดย SCBAM และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จะเข้าทํารายการตา่ง ๆ  ใน

วาระนี ้ตอ่เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิตามเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชมุในวาระอ่ืน ๆ ทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 13.2 

(เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม) 
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3.2. การได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งประเมินมูลค่าที่ระดับกองทรัสต์ (REIT Level) 

3.2.1. ความเหมาะสมของราคา 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิท่ีกองทรัสต์ BKER จะได้รับจากการลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2592 หรือตามอายุสญัญาเช่า

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้วคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average 

Cost of Capital: WACC) เพ่ือคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยประกอบด้วย

โครงการดงันี ้

(1) โครงการ CDC (สว่นท่ีเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

(2) โครงการ CDC (สว่นท่ีขยายสทิธิการเช่าฯ) 

(3) โครงการ TC (สว่นท่ีเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

(4) โครงการ TC (สว่นท่ีขยายสทิธิการเช่าฯ) 

(5) โครงการ TCR 

(6) โครงการ Amorini 

(7) โครงการ I’m Park 

(8) โครงการ Plearnary 

(9) โครงการ SPRM 

(10) โครงการ SPRS 

(11) โครงการ SPRP 

(12) โครงการ The Scene 

สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ครัง้ท่ี 1 ของแตล่ะโครงการมีดงันี ้

รายได้ 

รายได้หลักของแต่ละโครงการประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี รายได้ค่าบริการ รายได้จากการ

ให้บริการไอเย็น รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีส่วนกลาง รายได้ค่าบริการป้ายโฆษณา และรายได้ค่าสาธารณูปโภค 

สมมติฐานตา่งๆ เป็นไปตามหวัข้อ 3.1.1.1.3. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (การได้มาซึง่

ทรัพย์สินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) และ 3.1.2.1.3 วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

(การได้มาซึง่ทรัพย์สนิจากบคุคลอ่ืน) 

ดอกเบีย้รับ 

ประมาณการดอกเบีย้รับใช้สมมติฐานอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.50 อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝาก

ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ 
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ต้นทุนค่าเช่า 

ต้นทุนค่าเช่า ประกอบด้วย ต้นทุนค่าเช่าคงท่ี และต้นทุนค่าเช่าผนัแปร สมมติฐานต่างๆ เป็นไปตาม

หวัข้อ 3.1.1.1.3. วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (การได้มาซึง่ทรัพย์สินจากบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกนั) และ 3.1.2.1.3 วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบคุคล

อ่ืน) 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทรัสต์ BKER 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER 

และคา่ใช้จ่ายสว่นเพ่ิมของกองทรัสต์ BKER 

ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการและบริหาร

กองทรัสต์ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม (TAV) แต่ไม่

น้อยกวา่ 25 ล้านบาทตอ่ปี โดยมีอตัราการเพ่ิมร้อยละ 3 ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล

ผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์จะได้รับค่าธรรมเนียมในการดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน

ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินรวม (TAV) แต่ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน

บาทตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับคา่ธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงันี ้

(1) ค่าธรรมเนียมในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี

ของรายได้จากการดําเนินงานของแตล่ะโครงการ 

(2) ค่าธรรมเนียมพิเศษไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปีของกําไรขัน้ต้นจาก

อสงัหาริมทรัพย์หลงัปรับปรุงของแตล่ะโครงการ 

(3) คา่นายหน้าไม่เกิน 3 เดือนของรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี และ/หรือค่าบริการ

พืน้ท่ี สําหรับการเข้าทําสญัญาใหม่ หรือการต่ออายสุญัญาเดิมเพ่ือ

การเช่า หรือการให้บริการพืน้ท่ี รวมถึงการนําทรัพย์สินของกองทรัสต์

จัดหาประโยชน์ สําหรับกําหนดระยะเวลาตาม 3 ปี และแปรผนัตาม

ระยะเวลาของสญัญา 

ค่าธรรมเนียมพิเศษจากอัตรา

ผลต อ บ แ ท น ท่ี สูงกว่าอัตรา

อ้างอิง 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษท่ีร้อยละ 30 ต่อปีของสว่น

ตา่งระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงและผลตอบแทนอ้างอิง 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่า

สนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ BKER 

ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อัตราค่าธรรมเนียมรายปีท่ีกองทุนต้องชําระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยสามารถสรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้ทัง้นี ้อตัราค่าธรรมเนียมขัน้

ตํ่าต้องไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท แตไ่มเ่กิน 3,000,000 บาท 
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ประเภทค่าใช้จ่าย สมมติฐาน 

X = ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

อัตราค่าธรรมเนียม  

(ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 

X ≤ 200 0.035 

200 < X ≤ 1,000 0.030 

1,000 < X ≤ 5,000 0.025 

5,000 < X ≤ 10,000 0.020 

X > 10,000 0.010 
 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องกบักองทรัสต์ BKER 

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินมูลค่า ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ

บญัชี คา่ท่ีปรึกษา และคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการทัว่ไป เป็นต้น 
 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER 

ประเภทค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 200,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ 

ร้อยละ 0.01 

ของมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดท่ีเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมการการยื่นคําขอเข้าจดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

50,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

ร้อยละ 0.05 

ของทนุชําระแล้ว ขัน้ตํา่ 100,000 บาท 

แตไ่มเ่กิน 3,000,000 บาท 

คา่ตรวจสอบบญัชีสาํหรับประมาณการปีแรก 2,100,000 บาท 

คา่ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 7,300,000 บาท 

คา่ท่ีปรึกษาทางการเงินและคา่จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ ร้อยละ 1.00  

ของมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ 

คา่โฆษณาและคา่ใช้จ่ายทางการตลาด 10,000,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดสทิธิการเช่า ร้อยละ 1.00  

ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์สทิธิการเช่า 

อากรแสตมป์ ร้อยละ 0.10  

ของราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์สทิธิการเช่า 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ไมเ่กินร้อยละ 0.10  

ของมลูคา่ของหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด 
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จากข้อมลูและสมมตฐิานข้างต้น สามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ 2 กรณี ได้ดงันี ้

 อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหน่วย1 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดระยะเวลา 30 ปี ร้อยละ 9.54 

หมายเหต:ุ  1อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยเป็นการคํานวณบนสมมติฐานที่ผู้ ถือหน่วยมีต้นทนุหน่วยลงทนุ 9.5 บาท (ราคาปิด

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัย้อนหลงั 3 เดือน) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการอตัราผลตอบแทนในกรณีที่กองทรัสต์ BKER ลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ที่ 1 โดยไมมี่

การกู้ยืมเงินเพ่ิมเติม จะได้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยที่ร้อยละ 9.38 (Asset Level) และ 8.59 (REIT Level) 

หากมีการเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER โดยมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบ

การจดัหาผลประโยชน์และมีการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วย

ลงทุนตลอดระยะเวลา 30 ปีเท่ากับร้อยละ 9.54 เทียบกับกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมิได้มีการแปลงสภาพ มิได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และมิได้มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ตลอดระยะเวลา  

23 ปี 9 เดือนเทา่กบัร้อยละ 8.68 

จากข้อสรุปข้างต้น ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ BKER หลงัการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จดัหาผลประโยชน์และมีการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 สงูกว่าผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วย CRYSTAL 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงันัน้ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 มีความ

เหมาะสม 

3.2.2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของ SCBAM เห็นควรให้ดําเนินการการแปลง

สภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยมอบหมายให้

ผู้จดัการกองทนุดําเนินการจดัให้มีการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL ภายหลงัการแปลงสภาพ และการเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ

เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงักลา่ว อีกทัง้ กําหนดให้วนัท่ี 3 เมษายน 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการเข้า

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) โดยเง่ือนไขข้างต้นนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยเดิมของกองทนุรวม CRYSTAL 

นอกจากนี ้การแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER นี ้มีเง่ือนไขในการลงมติว่า หาก 

ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAMจะไม่เสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเหลือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และ 

ในกรณีท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนมุตัิเร่ืองท่ีเสนอในวาระนี ้SCBAM จะดําเนินการเสนอวาระอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามลาํดบั

ตอ่ไป โดย SCBAM และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จะเข้าทํารายการตา่ง ๆ  ใน

วาระนี ้ตอ่เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิตามเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชมุในวาระอ่ืน ๆ ทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 13.2 

(เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม) 
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4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สนิของทรัสต์ และรายการที่เกี่ยว

โยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงวตัถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ

ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์กับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการของกองทรัสต์ โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลเน่ืองจากกองทรัสต์ BKER จะได้รับ

ผลประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

• กองทรัสต์ BKER มีสทิธิในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 อยา่งเต็มท่ี 

• ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีคณุภาพ 

• ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีผู้ เช่ารายยอ่ยท่ีมีศกัยภาพและมีความหลากหลาย 

• กองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึน้จากการเข้าทํารายการดงักลา่ว ซึ่งอาจสง่ผลให้กองทรัสต์มีสภาพคลอ่งใน

การซือ้ขาย และมีความนา่สนใจตอ่นกัลงทนุมากขึน้ 

สําหรับความเหมาะสมของราคา ช่วงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกันอยู่ระหว่าง 4,090.00 – 4,809.31 ล้านบาท (Asset Level) ซึ่งราคาในการเข้าทํารายการท่ีไม่เกิน 4,325.00 ล้าน

บาท อยู่ในช่วงมลูค่ายตุิธรรมดงักลา่ว และช่วงมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากบคุคลอ่ืนอยู่

ระหว่าง 2,735.00 – 3,361.35 ล้านบาท (Asset Level) ซึ่งราคาในการเข้าทํารายการท่ีไม่เกิน 2,960.00 ล้านบาท อยู่

ในช่วงมลูค่ายตุิธรรมดงักลา่ว นอกจากนีอ้ตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากเดิมร้อยละ 8.68 เป็นร้อยละ 

9.54 ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทาํรายการดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม 

ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน CRYSTAL ควรอนุมัติ

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงในการทํารายการดงักลา่วขึน้อยู่กบัการตดัสินใจสว่นบคุคลของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ นอกจากนี ้ขอแนะนําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุศกึษาข้อมลูในเอกสารทัง้หมดท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือใช้วิจารณญาณและดลุพินิจในการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงท่ีเหมาะสม 
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ง. ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยง

กันกับผู้จัดการของกองทรัสต์  และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

1. ลักษณะของรายการ 

1.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจะมาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

พาณิชย์และ/หรือสถาบนัการเงินโดยอาจรวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“BBL”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ   

ทรัสตีของกองทรัสต์ จํานวนรวมไม่เกิน 2,875 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 25 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์  

(จากวงเงินกู้รวมไมเ่กิน 4,025 ล้านบาท อ้างอิงจากร่างสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่) นอกจากนี ้กองทรัสต์

อาจพิจารณาเบิกวงเงินกู้ ระยะสัน้โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือชําระภาษีหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้วงเงินท่ีเหลือเพ่ือเป็นแหลง่เงินสําหรับการลงทนุเพ่ิมเติมใน

อนาคต โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 

และสภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

1.2. วันที่เกิดรายการ 

การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ จะขึน้อยูก่บัเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) การอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL เพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CRYSTAL และการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

(2) การได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL จาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(3) ความสาํเร็จในการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL โดยการก่อสทิธิในทางทรัพย์สินแก่ทรัสตี และเมื่อได้

มีการลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว 

(4) ความสาํเร็จในการเข้าทําและการปฏิบตัิตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม

ครัง้ท่ี 1 และ 

(5) การได้รับเงินทุนท่ีเพียงพอจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ และการกู้ ยืมเงินเพ่ือการลงทนุใน

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

1.3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

(1) กรณีที่เป็นการทาํธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

คู่สัญญา 

ผู้ให้กู้  BBL 

ผู้กู้  กองทรัสต์ BKER  
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ลักษณะความสัมพันธ์ 

BBL เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (“BBLAM”) โดยถือหุ้น

ในอตัราร้อยละ 74.99  

(2) กรณีที่เป็นการทาํธุรกรรมที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ 

คู่สัญญา 

ผู้ให้กู้  SCB 

ผู้กู้  กองทรัสต์ BKER 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

SCB เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั (“SCBAM”) โดยถือหุ้น

ในอตัราร้อยละ 100 

1.4. ขนาดของรายการ 

การกู้ ยืมเงินจํานวนรวมไม่เกิน 2,875 ล้านบาท  ทําให้ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 70.43 ของมูลค่าสินทรัพย์

สทุธิของกองทนุรวม CRYSTAL ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562  ซึง่มีรายละเอียดการคํานวณดงันี ้

ขนาดของรายการ = มลูคา่รายการ x 100 = 2,875,000,000 x 100 = ร้อยละ 70.43 

  สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม  4,081,876,137   

การทําธุรกรรมดงักล่าวมีขนาดรายการตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของ

กองทนุรวม CRYSTAL  หากเป็นการกู้ยืมเงินจาก BBL จะเข้าข่ายเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลท่ีเก่ียว

โยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  ดงันัน้ ต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี

มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ  อย่างไรก็ตาม หากเป็นการกู้ยืมเงินจาก SCB จะเข้าข่ายเป็นการทําธุรกรรมท่ีขดัแย้งกบัประโยชน์

ของกองทรัสต์  ต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ  และจะต้อง

ไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

1.5. สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาเง่ือนไขการกู้ ยืมเบือ้งต้นจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง  โดยเง่ือนไข

และข้อกําหนดการกู้ยืมเงินเบือ้งต้นจะเป็นไปตามกรอบเง่ือนไขการกู้ยืมตามตารางตอ่ไปนี ้
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(1) เงื่อนไขที่สาํคัญของร่างสัญญากู้ยมืเงนิ 

หัวข้อ สรุปสาระสาํคัญ 

ผู้ให้กู้ สถาบนัการเงินแหง่หนึง่ 

ผู้กู้  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (“กองทรัสต์ BKER) 

วงเงินกู้และ

วตัถปุระสงค์ 

วงเงินกู้ยืมและสนิเช่ือทัง้หมดจํานวนรวมไมเ่กิน 4,505 ล้านบาท แบง่เป็น 

วงเงินท่ี 1: วงเงินกู้ เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สนิไมเ่กินจํานวน 4,025 ล้านบาท 

วงเงินท่ี 2: วงเงินกู้ ระยะสัน้โดยออกตัว๋สญัญาใช้เงินสาํหรับเป็นเงินทนุหมนุเวยีนไมเ่กินจํานวน 380 

ล้านบาท 

วงเงินท่ี 3: วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนัสาํหรับสาธารณปูโภคจํานวนไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

อายสุญัญาเงินกู้ 10 ปี 

อตัราดอกเบีย้ ไมเ่กินอตัราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.0 ตอ่ปี  

หลกัประกนั 1. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัธุรกิจในสทิธิการเช่าโครงการ 

2. จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสทิธิเรียกร้องในลกูหนีแ้หง่สทิธิของโครงการ 

3. ประกนัภยัประเภทคุ้มครองความเสีย่งทกุชนิดและประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

4. ข้อตกลงอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามท่ีได้กําหนดในสญัญา (หากมี) 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะร่วมกนัพิจารณาเง่ือนไขการกู้ยืมเงินให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานะทางการเงิน

และกระแสเงินสดของกองทรัสต์  และสภาวะตลาดเงินตลาดทุน  โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์   

ซึง่เง่ือนไขการกู้ยืมเงินจะไมด้่อยไปกวา่เง่ือนไขในตารางข้างต้น 

2. ความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสต ี

2.1. วัตถุประสงค์และความจาํเป็นในการเข้าทาํรายการ 

กองทรัสต์ BKER ต้องการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 7,285  

ล้านบาท  โดยจดัสรรแหลง่เงินทนุจาก 

(1) การเพ่ิมทนุของกองทรัสต์โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหมข่องกองทรัสต์จํานวนรวมไม่ตํ่ากว่า 

506.60 ล้านหนว่ย โดยจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1: เสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม CRYSTAL ท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(Right Offering) ในจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกและเสนอขายใน

ครัง้นี ้(ไมร่วมหนว่ยทรัสต์ท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ) 

สว่นท่ี 2: เสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพ่ือการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แกบ่คุคล

ท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือผู้ขาย ผู้ เช่า ผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม

ในครัง้ท่ี 1 ให้แก่กองทรัสต์  และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกบับคุคลดงักล่าว ในจํานวนไม่เกินร้อยละ 

10 ของหน่วยทรัสต์ทัง้หมดท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้(ไม่รวมหน่วยทรัสต์ท่ีออกเพ่ือรองรับการ

แปลงสภาพ) 
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ส่วนท่ี 3: เสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ให้แก่

ประชาชนทัว่ไปตามท่ีเห็นสมควร (Public Offering) ในจํานวนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ 2 ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ

จําหนา่ยหลกัทรัพย์ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

(2) การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใดในจํานวนรวมไมเ่กิน  2,875 ล้านบาทหรือ

ประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์  โดยอาจจะกู้ยืมเงินจาก BBL ซึ่งเป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  และ/หรือ SCB ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี  

2.2. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ 

2.2.1. ข้อดขีองการเข้าทาํรายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสต ี

(1) การเจรจาข้อตกลงเข้าทาํรายการเป็นไปอย่างราบร่ืน 

หากกองทรัสต์ BKER กู้ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  และ/หรือทรัสตี  จะทํา

ให้การเจรจาเข้าทํารายการกบับคุคลดงักลา่วเป็นไปอยา่งราบร่ืน  และสง่ผลให้เกิดผลประโยชน์กบัทัง้สองฝ่าย 

(2) มีโครงสร้างทางการเงนิที่ยดืหยุ่น 

หากกองทรัสต์ BKER กู้ยืมเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกันกับทรัสตีในจํานวนรวมไม่เกิน  2,875 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์  จะเป็นเงินทุนสนบัสนนุให้กองทรัสต์ BKER เข้าลงทนุในทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และเป็น

การเปิดโอกาสให้แกก่องทรัสต์มีโครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure) ท่ียืดหยุน่ภายหลงัจากลงทนุในทรัพย์สนิ

ท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

2.2.2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสต ี

(1) เกิดข้อสงสัยจากการทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์  และ/หรือทรัสต ี

การกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีอาจทําให้เกิดข้อสงสยัว่า

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีจะไม่สามารถเจรจาต่อรองอตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินได้อย่าง

เต็มท่ีเหมือนกบัการกู้ยืมเงินจากบคุคลภายนอก 

อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดให้มีการสง่เง่ือนไขท่ีสาํคญัของร่างสญัญาเงินกู้  (Term Sheet) 

จากสถาบนัการเงินอ่ืน และจะพิจารณาเลือกเง่ือนไขเงินกู้ ท่ีดีท่ีสดุ ซึ่งเง่ือนไขจะไม่ด้อยไปกวา่เง่ือนไขท่ีได้รับใน

ปัจจุบัน อีกทัง้การเข้าทํารายการดงักล่าวจะต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและสอบทานโดยคณะกรรมการของ

ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นอยา่งดีก่อนท่ีจะมีมติให้เข้าทํารายการ  
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2.2.3. ความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

(1) ความเสี่ยงต่อการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หากผู้ จัดการกองทรัสต์ตกลงกู้ เงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  

ในอนาคตอาจมีประเด็นขดัแย้งระหวา่งกองทรัสต์ BKER และเจ้าหนี ้ ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตอีาจไม่

มีความเป็นกลางในการเจรจาระหวา่งกองทรัสต์กบัเจ้าหนีไ้ด้ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตจีะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสจุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผู้มี

วิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม  และให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง   

3. ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

การกู้ยืมเงินจาก BBL เข้าข่ายเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ต้องได้รับอนมุตัิ

จากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยมาประชุมและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ   

ในขณะท่ีการกู้ ยืมเงินจาก SCB เข้าข่ายเป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

ดงันัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ  และต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 

4 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  เง่ือนไขดงักล่าวข้างต้นนัน้เป็นไปตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี  

สร. 27/2557 เ ร่ืองหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําท่ีเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงเป็นการรักษาผลประโยชน์

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER 

คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL เห็นว่าธุรกรรมการกู้ยืมเงินดงักลา่วซึ่งเป็นรายการกบับคุคลท่ี

เก่ียวข้องกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีมิได้เป็นการขดัต่อร่างสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องพิจารณาเข้าทํารายการให้เป็นไปตามการค้า

ปกติ (Arm’s length Basis) และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนัของกองทรัสต์กับบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกบัการกู้ยืมเงินสาํหรับการลงทนุในทรัพย์สนิท่ี

จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งอาจเป็นการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี  โดย

มีความเห็นวา่การทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล  หากเง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน อตัราดอกเบีย้ การชําระคืนเงินต้น

และดอกเบีย้ เป็นไปตามทางการค้าปกติและไมทํ่าให้กองทรัสต์เสยีประโยชน์   

ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อ้างอิงจากสมมติฐานเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจาก BBL พบว่า  หากกองทรัสต์ BKER สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมได้ตลอด

ระยะเวลาสทิธิการเช่า  อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะสงูขึน้จากเดิมร้อยละ 8.68 ตอ่ปี เป็นร้อยละ 9.54 ตอ่ปี  

อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ได้รับเง่ือนไขจากสถาบันการเงินอ่ืนท่ีเป็นผลประโยชน์แก่กองทรัสต์มากกว่า  

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาเข้าทํารายการกบัสถาบนัการเงินนัน้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 
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สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER โดยกองทรัสต์ BKER จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CRYSTAL  ซึ่ง

ประกอบด้วย สิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาท่ีกองทุนรวม CRYSTAL เป็นคู่สัญญาและมีผลอยู่ในปัจจุบัน  ตลอดจน

อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมท่ีลงทุนอยู่ในปัจจุบันจํานวน 2 โครงการคือ โครงการ CDC และ 

โครงการ TC โดยกองทรัสต์จะชําระคา่ตอบแทนจากการรับโอนทรัพย์สิน  ภาระหนีส้นิ  สทิธิและหน้าท่ีตา่งๆ ให้แก่กองทนุ

รวมเป็นหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต์ BKER  ซึ่งอัตราสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Swap Ratio) ของกองทุนรวม 

CRYSTAL กบัหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ BKER ท่ีผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวมจะได้รับ คือ 1 หนว่ยลงทนุ ตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์  

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการแปลงสภาพจะทําให้กองทรัสต์ได้รับผลประโยชน์หลายด้าน เช่น 

สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้หลากหลายขึน้  สามารถเพ่ิมเพดานในการกู้ยืม  มีโครงสร้างการอนมุตัิเทียบเทา่บริษัท

มหาชนสําหรับการเข้าทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไป  รวมถึงการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์

ของสาํนกังาน กลต. และมีความเป็นสากลเทียบเทา่กบัตา่งประเทศ เป็นต้น 

ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์แล้ว จะมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์

ในทรัพย์สินของกองทนุรวม CRYSTAL  โดยการเปลี่ยนผู้ ให้บริการกบัผู้ เช่ารายย่อยจาก KER เป็นกองทรัสต์โดยตรง ซึ่ง

การเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ข้างต้น  จะสง่ผลให้การจดัเก็บผลประโยชน์ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม กลา่วคือ ในปัจจุบนั KER ได้รับรายได้คา่บริการ รายได้ค่าสาธารณปูโภค และรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีสว่นกลางจาก 

ผู้ เช่ารายย่อยในโครงการ CDC และ TC  พร้อมรับภาระต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้ดงักล่าว  ซึ่งกองทุนรวม CRYSTAL 

ได้รับคา่ตอบแทนจากการให้เช่าเหมางานระบบจาก KER ในลกัษณะท่ีเป็นคา่ตอบแทนคงท่ีและคา่ตอบแทนผนัแปร  และ

ได้รับคา่ตอบแทนจากการให้เช่าพืน้ท่ีสว่นกลางในลกัษณะท่ีเป็นคา่ตอบแทนคงท่ี  ทัง้นี ้ภายหลงัจากการแปลงสภาพและ

เปลีย่นแปลงรูปแบบในการจดัหาผลประโยชน์แล้วจะทําให้กองทรัสต์ได้รับรายได้คา่บริการ รายได้คา่สาธารณปูโภค  และ

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีส่วนกลางจากผู้ เช่ารายย่อย  ตลอดจนรับภาระต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับรายได้ดังกล่าวโดยตรง  ทัง้นี ้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์จะสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่

กองทรัสต์  และบริหารจดัการผู้ เช่ารายยอ่ยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยในระยะยาว 

นอกจากนี ้กองทรัสต์ BKER จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งมีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 7,285  

ล้านบาท  ประกอบด้วย การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดของ

คอมมิวนิตีม้อลล์ (Community Mall) รวมทัง้สิน้ 10 โครงการ  รวมถึงการขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใน

ทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL มายงักองทรัสต์รวมทัง้สิน้ 2 โครงการ โดยจะมีแหลง่เงินทนุจากการเพ่ิมทนุ

โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์จํานวนรวมไม่เกิน 506.60 ล้านหน่วย และการกู้ ยืมเงินจาก

ธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใดในจํานวนรวมไม่เกิน 2,875 ล้านบาทหรือประมาณไม่เกินร้อยละ 25 ของ

มลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์  ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ กองทรัสต์จะได้รับประโยชน์จากการเข้า

ลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีจะเข้าลงทุนมีคณุภาพโดยตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพและกระจายตวัใน

หลากหลายพืน้ท่ีทําให้กองทรัสต์สามารถมีอํานาจในการตอ่รองกบัผู้ เช่ารายยอ่ยสงูขึน้  นอกจากนี ้ทกุโครงการมีอตัราการ

เช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่ารายย่อยไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  ตลอดจน ผู้ เช่าพืน้ท่ีมีความหลากหลายทําให้รายได้ของกองทรัสต์มีการ

กระจายตวัมากขึน้และลดการพึง่พิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึง่หรือผู้ เช่ารายใดรายหนึง่ 
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ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 นัน้ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยผู้ประเมนิราคาทรัพย์สนิอิสระ และวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นวิธีท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ

ทรัพย์สนิ  โดยสรุปการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เป็นไปตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

เจ้าของทรัพย์สนิ โครงการ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิที่จะ 

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (Asset Level) 

มูลค่าที่กองทรัสต์

เข้าลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมโดยผู้

ประเมินทรัพย์สนิอิสระ 

มูลค่ายุติธรรมโดยที่

ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ 

สว่นท่ีขยายระยะเวลาสทิธิการเชา่ 

CDC 240.00 – 279.00 288.47 ไมเ่กิน 255.00 

TC 170.00 – 185.00 193.25 ไมเ่กิน 180.00 

รวม 410.00 – 464.00 481.72 ไม่เกิน 435.00 

ลงทนุทรัพย์สนิเพ่ิมเติม 

CDC 960.00 – 994.00 1,152.97 ไมเ่กิน 1,015.00 

TC 1,100.00 – 1,102.00 1,244.71 ไมเ่กิน 1,165.00 

TCR 1,620.00 – 1,646.00 1,929.91 ไมเ่กิน 1,710.00 

รวม 3,680.00 – 3,742.00 4,327.59 ไม่เกิน 3,890.00 

รวมทัง้สิน้ 4,090.00 – 4,206.00 4,809.31 ไม่เกิน 4,325.00 

บคุคลอ่ืน ลงทนุทรัพย์สนิเพ่ิมเติม 

Amorini 291.00 – 298.00 333.00 ไมเ่กิน 320.00 

I’m Park 286.00 – 295.00 316.41 ไมเ่กิน 310.00 

Plearnary 650.00 – 670.00 905.25 ไมเ่กิน 700.00 

SPRM 506.00 – 518.00 598.47 ไมเ่กิน 545.00 

SPRS 211.00 – 218.00 242.42 ไมเ่กิน 230.00 

SPRP 301.00 – 313.00 354.82 ไมเ่กิน 330.00 

 The Scene 490.00 – 497.00 610.98 ไมเ่กิน 525.00 

 รวม 2,735.00 – 2,809.00 3,361.35 ไม่เกิน 2,960.00 

รวมทัง้สิน้ 6,825.00 – 7,015.00 8,170.66 ไม่เกิน 7,285.00 

จากการพิจารณาข้างต้น ช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

กองทรัสต์อยูร่ะหวา่ง 4,090.00 – 4,809.31 ล้านบาท ซึง่ราคาในการเข้าทํารายการท่ีไมเ่กิน 4,325.00 ล้านบาท อยูใ่นช่วง

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทํารายการได้มาซ่ึง

ทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็นราคาที่เหมาะสม  และช่วงมลูคา่ยตุิธรรมของทรัพย์สนิ

ท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของบคุคลอ่ืนอยูร่ะหวา่ง 2,735.00 – 3,361.35 ล้านบาท ซึง่ราคาในการเข้าทํารายการท่ีไมเ่กิน 

2,960.00 ล้านบาท อยู่ในชว่งมลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่ว ดงันัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้า

ทาํรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่นเป็นราคาที่เหมาะสม 
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ในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยจากการแปลงสภาพ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหา

ผลประโยชน์ และได้มาซึ่งทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระ 

(Discounted Cashflow Approach) สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

   หน่วย : ร้อยละ 

แปลงสภาพ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
อัตราผลตอบแทน  

(IRR) 

X X X 8.68 

/ X X 8.55 

/ / X 9.05 

/ / / 9.54 

หมายเหต ุ: อตัราผลตอบแทนที่แสดงเป็นการคํานวณที่ระดบักองทนุรวมหรือกองทรัสต์ (Fund Level/REIT Level) 

จากการพิจารณาข้างต้น  หากกองทนุรวม CRYSTAL แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ีไม่เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะทําให้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยลดลงจาก

ร้อยละ 8.68 เป็นร้อยละ 8.55 ดงันัน้ การเข้าทํารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ BKER โดยท่ี

มิได้มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์และลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จึงไมส่มเหตสุมผล 

อยา่งไรก็ตาม หากกองทนุรวม CRYSTAL แปลงสภาพและเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ โดยท่ีมิได้ลงทนุใน

ทรัพย์สินเพ่ิมเติมจะทําให้อัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 8.55 เป็นร้อยละ 9.05 ทัง้นี ้อัตรา

ผลตอบแทนดงักลา่วพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของทรัพย์สินท่ีอยู่ภายใต้กองทนุ CRYSTAL เท่านัน้ นอกจากนีท่ี้

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ท่ีระดบัสินทรัพย์ 

(Asset Level) โดยมีมลูคา่ยตุิธรรมของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้จาก 4,006 ล้านบาทเป็น 4,033 ล้านบาท 

และหากกองทรัสต์ BKER ลงทนุในทรัพย์สนิเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะทําให้อตัราผลตอบแทนเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 9.54  

นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการพิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั 

ผู้จดัการกองทรัสต์หรือทรัสตีดงักลา่ว และมีความเห็นวา่การทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล หากเง่ือนไขในการ

กู้ยืมเงิน รวมถึงอตัราดอกเบีย้ การชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ และการให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน เป็นไป

ตามทางการค้าปกติและไมทํ่าให้กองทรัสต์ BKER เสยีประโยชน์ ในการพิจารณาถึงผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหนว่ย อ้างอิงจาก

สมมติฐานเง่ือนไขการกู้ยืมเงินท่ีคาดวา่จะได้รับจาก BBL  พบวา่อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุสงูขึน้จากเดิมร้อย

ละ 8.68 ต่อปีเป็นร้อยละ 9.54 ต่อปี อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ BKER ได้รับเง่ือนไขจากสถาบันการเงินอ่ืนท่ีเป็น

ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ BKER มากกว่า ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาเข้าทํารายการกบัสถาบนัทางการเงินนัน้ เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั 

ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าควรอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL 

เป็นกองทรัสต์ BKER เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ และลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ

การทาํธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตี 

อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงคะแนนเสียงในการทํารายการดงักลา่วขึน้อยู่กบัการตดัสินใจสว่นบคุคลของผู้ ถือ

หน่วย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระขอแนะนําให้ผู้ ถือหน่วยศกึษาข้อมูลในเอกสารทัง้หมดท่ีแนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยเพ่ือใช้วิจารณญาณและดลุพินิจในการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงท่ีเหมาะสม 
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 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเท่ียงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยง

ผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีพงึกระทํา โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

ทัง้นี ้ในการให้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศยัข้อมลูและเอกสารท่ีเผยแพร่

ต่อสาธารณชนทัว่ไป ข้อมลูจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อตุสาหกรรม รวมถึงข้อมลูและเอกสารตา่งๆ ท่ีได้รับจากทาง 

บริษัท บทวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทนุ สรุปรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ รวมถึงการสมัภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมูลท่ี 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ นอกจากนี ้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีนําเสนอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในครัง้นี ้

เป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกับเป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ การลงทนุใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และการทําธุรกรรมระหว่างทรัสต์กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีเทา่นัน้ โดยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตัง้อยูบ่นสมมติฐานท่ีสภาพเศรษฐกิจและข้อมลูท่ีเกิดขึน้

ขณะจดัทํารายงานเท่านัน้ ซึ่งหากปัจจยัดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเห็นของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

 

                                                                                             ขอแสดงความนบัถือ 
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เอกสารแนบที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ 4.6 ใน 

ไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของปี 2561 ทรงตวัเมื่อเทียบกบั 

ไตรมาสท่ีสองของปี 2561 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.3 โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

o การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 5 และเร่งขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย

มีปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 

o การลงทนุรวม ขยายตวัร้อยละ 3.9 เร่งตวัขึน้จากร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุภาคเอกชน

ขยายตวัร้อยละ 3.9 เร่งขึน้จากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สว่นการลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 4.2 

ตอ่เน่ืองจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 

o การสง่ออกสินค้า มลูค่าการสง่ออก 63,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากร้อยละ 

12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่า  

o ภาคการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 4.3 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 10.2 ในไตรมาสก่อนหน้า การขยายตวัดงักลา่ว

ได้รับปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญจากสภาพอากาศ รวมทัง้ปริมาณนํา้ชลประทาน และปริมาณนํา้ฝนท่ี

เอือ้อํานวยตอ่การผลติ 

o อตุสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.6 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้

ของดชันีผลผลติอตุสาหกรรม 

o การขนสง่และคมนาคม ขยายตวัร้อยละ 6.2 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบั

การชะลอตวัลงของจํานวนนกัท่องเท่ียว และการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศ รวมทัง้การชะลอตวัลงของ

ผลผลติอตุสาหกรรม นอกจากนี ้บริการโทรคมนาคมขยายตวัร้อยละ 12.1 สอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้ของผล

ประกอบการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.5 ถงึร้อยละ 4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุท่ีสาํคญั 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การใช้จา่ยภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้

อยา่งตอ่เน่ืองตามการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้ 

2. การปรับตวัดีขึน้ของการลงทนุรวม โดยการลงทนุภาครัฐมแีนวโน้มเร่งตวัขึน้ตามความคืบหน้าของ

โครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดตีอ่เน่ือง 

3. การปรับตวัดีขึน้ของภาคการทอ่งเท่ียว 

4. การขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกท่ีสามารถสนบัสนนุการขยายตวัของการสง่ออกได้

อยา่งตอ่เน่ือง 

5. การเปลีย่นแปลงทิศทางการค้า การผลติ และการลงทนุระหวา่งประเทศ ซึง่คาดวา่จะสง่ผลบวกตอ่

เศรษฐกิจไทย 

ทัง้นี ้คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวั

ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉลีย่อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อย

ละ 5.8 ของ GDP (ท่ีมา: ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 – 2562 สํานักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ณ 19 พ.ย. 2561) 

2. อัตราเงนิเฟ้อ 

 
ที่มา: กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ณ 31 มกราคม 2562 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในไตรมาสท่ีสามของปี 2561 เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เร่งขึน้จากร้อยละ 1.3 ในไตรมาสท่ีสองของปี 

2561 โดยดชันีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไมม่ีแอลกอฮอล์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4 และดชันีราคาหมวดท่ีไมใ่ช่อาหารและ

เคร่ืองดื่มเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.2 โดยอตัราเงินเฟอ้พืน้ฐานอยูท่ี่เฉลีย่ร้อยละ 0.8 เทา่กบัไตรมาสก่อนหน้า 
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3. อัตราดอกเบีย้นโยบาย 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 31 มกราคม 2562 

สําหรับอตัราดอกเบีย้นโยบาย ตามรายงานนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) มีมติให้ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจมีความชดัเจนเพียงพอ ความจําเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายในระดบัท่ีผ่านมาจึง

น้อยลง และควรปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน (ท่ีมา: รายงานนโยบาย

การเงิน ฉบบัเดือนธนัวาคม 2561 ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

4. ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีก 

 
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ 31 มกราคม 2562 

ในไตรมาส 3 ของปี 2561 ดชันีการค้าปลีกปรับตวัสงูขึน้ตามการบริโภคของภาคเอกชนท่ีขยายตวัเป็นผลจาก

กําลงัซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้  ซึ่งการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยงัคงขยายตวัดีอย่างต่อเน่ืองในทุกภูมิภาคสะท้อนจากยอดขาย

รถยนต์นัง่สว่นบคุคลประเภทอีโคคาร์ และรถกระบะท่ีเติบโตดีจากกําลงัซือ้ของกลุม่ผู้มีรายได้ประจํา  สาํหรับการใช้จ่ายใน

หมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวได้ต่อเน่ืองแต่ยังคงจํากัดอยู่ในสินค้าบางประเภทและบางพืน้ท่ี เช่น เสือ้ผ้าแฟชั่น 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งยอดขายท่ีเติบโตได้ดียังคงกระจุกตัวใน

กรุงเทพมหานครและเขตหวัเมืองใหญ่  ในขณะท่ียอดขายในหมวดสนิค้าอปุโภคบริโภคขยายตวัเลก็น้อยจากโครงการบตัร
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สวสัดิการแห่งรัฐ  อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่ายโดยซือ้สินค้าตามความจําเป็น  มีความถ่ีในการซือ้

สินค้าลดลง  และเลือกซือ้สินค้าราคาถกูเพ่ิมขึน้  (ท่ีมา: รายงานแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3 ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย) 

5. แนวโน้มธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ (Modern Trade) 

อัตราการเติบโตของธุรกิจร้านค้าปลีกตามประเภทธุรกิจ 

  2557 2558 2559 2560 2561-2563 F 

ห้างสรรพสินค้า 3.4 3.0 2.8 2.8 3.0 - 4.0 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต 2.6 1.8 2.0 2.0 2.0 - 4.0 

ซเูปอร์มาร์เก็ต 6.5 8.5 8.0 8.3 8.5 - 9.5 

ร้านสะดวกซือ้ 4 2.8 3.0 3.2 3.0 - 4.0 

ร้านขายสินค้าเฉพาะอยา่ง 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 - 3.8 

อัตราการเติบโตธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3.2 2.8 3.0 3.1 4.0 - 6.0 

ที่มา: สมาคมค้าปลีกไทยและประมาณการโดยศนูย์วิจยักรุงศรี ณ กนัยายน 2561 

ในปี 2561 - 2563 ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่มีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองจาก 1.) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตใน

อตัราร้อยละ 4 - 6 ตอ่ปี  โดยคาดการณ์วา่การบริโภคภาคเอกชนจะเตบิโตท่ีร้อยละ 3 - 4 ตอ่ปี  2.) การเติบโตของภาคการ

ท่องเท่ียว  3.) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และ 4.) การขยายตวัของชุมชนเมือง  ตามท่ีองค์การสหประชาชาติ 

(UN) ประเมินวา่ระดบัความเป็นเมืองของประเทศไทยจะเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 49.2 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 51.4 ในปี 2563  

อยา่งไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมอ่าจมีปัจจยัท่ีมาชะลอตวั ได้แก่ 1.) กําลงัซือ้ท่ีฟืน้ตวัช้า 2.) การแขง่ขนั

ท่ีมีแนวโน้มรุนแรง ทัง้จากธุรกิจค้าปลกีในกลุม่เดียวกนั  ธุรกิจค้าปลกีข้ามกลุม่ท่ีมีลกูค้าเปา้หมายเดียวกนั  และคูแ่ขง่ราย

ใหม่จากในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดจากร้านค้าออน์ไลน์ (E-Commerce) โดย

สมาคมผู้ ค้าปลกีไทยคาดวา่ในอีก 5 ปีข้างหน้ายอดขายออนไลน์จะมีสดัสว่นเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 5 ของยอดค้าปลกีรวมจาก

ปี 2560  จากปัจจัยข้างต้น คาดว่าในปี 2561 - 2563  ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่จะเติบโตเฉลี่ยในอตัราร้อยละ 4 - 6 ต่อปี  

โดยซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นประเภทธุรกิจค้าปลีกท่ีคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตสงูท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 8.5 - 9.5 ต่อปี เป็นผล

จากรูปแบบร้านค้าและจดุแข็งด้านคณุภาพของสินค้า  รวมทัง้ความได้เปรียบจากขนาดและมีสาขารองรับในชมุชนใหญ่ๆ 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุม่ได้ดีและคาดวา่ธุรกิจยงัสามารถทํากําไรได้ตอ่เน่ือง (ท่ีมา: ศนูย์วิจยั

กรุงศรี)  
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ที่มา: รายงานวิจยัจาก Colliers International 

6. แนวโน้มอุตสาหกรรมพืน้ที่ค้าปลีกในในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อุปทานพืน้ที่ค้าปลกี 

 

ในไตรมาส 3 ของปี 2561 มีพืน้ท่ีค้าปลีกเปิดให้บริการใหม่ประมาณ 15,100 ตารางเมตร  และอีกประมาณ 

641,203 ตารางเมตร มีกําหนดแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ส่งผลให้มีพืน้ท่ีค้าปลีกรวมทัง้หมดใน

กรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบประมาณ 7,968,326 ตารางเมตร ทัง้นี ้โครงการพืน้ท่ีค้าปลีกท่ีเปิดให้บริการใหม่ในปี 

2561 โดยหลกัเป็นศนูย์การค้า และคอมมนิูตีม้อล์ อยา่งไรก็ตาม พืน้ท่ีค้าปลกีใหมม่ีอตัราการขยายตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปี

ก่อนหน้าเน่ืองจากปัจจัยจากราคาท่ีดินท่ีสงูขึน้ และการขยายตวัของร้านค้าออนไลน์ (ท่ีมา: รายงานวิจัยจาก Colliers 

International) 

อุปสงค์พืน้ที่ค้าปลีก 

อัตรากการเช่าแยกทาํเลท่ีตัง้ ณ ไตรมาส 3 ของปี 2561 

 

ในไตรมาส 3 ของปี 2561 อตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ในทกุทําเลใกล้เคียงกบัไตรมาสก่อนซึง่สงูกวา่ร้อยละ 97 พืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครรอบนอกมีอตัราการเช่าสงูท่ีสดุเน่ืองจากมีไฮเปอร์มาร์เก็ตและศนูย์การค้าจํานวนมากท่ีมีอตัราการเช่า

คอ่นข้างสงู (ท่ีมา: รายงานวิจยัจาก Colliers International)  
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แนวโน้มอุตสาหกรรม 

ธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลกีให้เช่าในปี 2561 – 2563 มีทิศทางดีขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ  โดยการลงทนุโครงสร้าง

พืน้ฐานของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองรวมถถงึธุรกิจพืน้ท่ีค้าปลกี ขณะเดียวกนัภาคการทอ่งเท่ียว

มีแนวโน้มเติบโตดีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้สอยซึง่เป็นผลดีตอ่การเติบโตของพืน้ท่ีค้าปลกีในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การ

แข่งขนัทางธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ เน่ืองจากผู้ประกอบการยงัคงพฒันาโครงการพืน้ท่ีค้าปลีกใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง คาดวา่

ใน 3 ปีข้างหน้าจะมีพืน้ท่ีค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมขึน้อีก 900,000 ตารางเมตร  ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของ

อปุทานอาจสง่ผลให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีลดลงเล็กน้อย แต่คาดว่ายงัคงสงูกว่าร้อยละ 90 เน่ืองจากความต้องการเช่าพืน้ท่ี

เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ จําหนา่ยสนิค้าแบรนด์ตา่งชาติ 

สําหรับรายได้จากการการให้เช่าพืน้ท่ีประเภทคอมมนิูตีม้อลล์มีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองทา่มกลางการแข่งขันท่ี

รุนแรงขึน้ โดยธุรกิจยงัถกูกดดนัจากอปุทานสะสมหลงัการเร่งเปิดตวัโครงการใหมใ่นช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัการเข้า

สู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างง่ายเน่ืองจากพืน้ท่ีค้าปลีกขนาดเล็กใช้เงินลงทนุไมส่งูมาก และหาทําเลเพ่ือ

พฒันาโครงการได้ง่าย โดยผู้ประกอบการจะเน้นทําเลในแถบปริมณฑลและชานเมืองท่ีราคาท่ีดินไม่สงู ทัง้นี ้คาดว่าพืน้ท่ี

คอมมนิูตีม้อลล์จะเพ่ิมขึน้ไมม่ากเหมือนช่วงท่ีผ่านมา และกําลงัซือ้เร่ิมกระเตือ้งขึน้ตามทิศทางเศรษฐกิจทําให้รายได้ของ

ธุรกิจคอมมนิูตีม้อลล์ยงัเติบโตได้ (ท่ีมา: ศนูย์วิจยักรุงศรี) 
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เอกสารแนบที่ 2 ข้อมูลโดยสรุปของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

คริสตัล รีเทล โกรท 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท  (“กองทุนรวม CRYSTAL”) เป็นกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีระบเุฉพาะเจาะจงไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ซึ่งจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 โดยไม่มีการ

กําหนดอายโุครงการ กองทนุรวม CRYSTAL มีเงินทนุจดทะเบียนและได้รับเงินลงทนุจากผู้ ถือหน่วยแล้วทัง้จํานวนคิดเป็น 

4,080.26 ล้านบาท (390,000,000 หน่วย  หน่วยละ 10.4622 บาท 15)  โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม CRYSTAL  เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้เร่ิมซือ้ขายได้ตัง้แต่วนัท่ี 7 มิถนุายน 2556 เป็นต้นไป  

กองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทุนรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป  โดยจะนําเงินท่ีได้จากการ

ระดมทนุไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สนิของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุรวม CRYSTAL ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556  ประกอบด้วย  

1. โครงการเดอะคริสตลั (“The Crystal”) โดยการเช่าท่ีดินบางสว่นประมาณ 15 ไร่ 0 งาน 40.60 ตารางวา และ

พืน้ท่ีอาคารบางสว่นประมาณ 33,257.55 ตารางเมตร จากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“เกียรติสหมิตร”) ซึง่

เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง  พร้อมซือ้เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์และงานระบบตา่งๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัโครงการจากบริษัท เค.อี.รีเทล จํากดั (“KER”) และเกียรติสหมิตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบดงักล่าว  รวมถึงการเช่าพืน้ท่ีจอดรถจํานวน 159 คนั  และการได้มาซึ่ง

สทิธิการใช้ท่ีจอดรถในพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ไมไ่ด้เข้าลงทนุจํานวน 223 คนั 

2. โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยการเช่าท่ีดินบางสว่นประมาณ 42 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา และ

พืน้ท่ีอาคารบางส่วนประมาณ 84,760.31 ตารางเมตร จากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“เบญจกิจ

พฒันา”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลกูสร้าง  พร้อมซือ้เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์และงาน

ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการจาก KER และเบญจกิจพฒันาซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ 

อปุกรณ์และงานระบบดงักลา่ว  รวมถึงการเช่าพืน้ท่ีจอดรถจํานวน 384 คนั  และการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ท่ี

จอดรถในพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ไมไ่ด้เข้าลงทนุจํานวน 220 คนั   

                                                   
15 CRYSTAL ลดทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วโดยลดมลูคา่ท่ีตราไว้จากเดมิ 10.5627 บาทตอ่หุ้นเป็น 10.4622 บาทตอ่หุ้น  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 มกราคม 

2562  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยลงทนุ (ท่ีมา: www.set.or.th ข้อมลูในวนัท่ี 3 มกราคม 2562) 

http://www.set.or.th/
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2. ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ ณ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหน่วย สัดส่วน 

1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 79,097,600 20.28% 

2 สํานกังานประกนัสงัคม 73,946,400 18.96% 

3 บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 39,000,000 10.00% 

4 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 23,574,900 6.04% 

5 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั 22,216,800 5.70% 

6 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  18,822,700 4.83% 

7 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 18,629,500 4.78% 

8 ธนาคารออมสิน  14,242,000 3.65% 

9 บริษัท อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 13,176,900 3.38% 

10 กองทนุเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั 4,922,400 1.26% 

11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 82,370,800 21.12% 

  รวม 390,000,000 100.0% 

ที่มา: www.set.or.th 

3. ผลการดาํเนินงานในอดีตของทรัพย์สินของกองทุนรวม CRYSTAL 

  2559 2560 2561  

โครงการ The Crystal       

พืน้ท่ีให้เชา่รวม (ตารางเมตร) 31,370 31,263 31,250 

อตัราการเชา่ (ร้อยละ) 97.0 96.6 91.9 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 705.00 614.00 686.99 

รายได้รวม (ล้านบาท) 238.59 226.13 224.96 

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม (ล้านบาท) (29.41) (32.51) (32.78) 

โครงการ CDC    

พืน้ท่ีให้เชา่รวม (ตารางเมตร) 13,666 13,882 13,786 

อตัราการเชา่ (ร้อยละ) 97.0 95.5 98.4 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 1,014.79 909.01 947.54 

รายได้รวม (ล้านบาท) 154.20 154.14 151.70 

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยรวม (ล้านบาท) (16.83) (19.63) (20.57) 
ที่มา ข้อมลูจาก SCBAM 

หมายเหต ุ พืน้ที่ให้เช่ารวม อตัราการเช่า และอตัราค่าและค่าบริการเฉลี่ยตามตารางข้างต้นเป็นข้อมลูที่คํานวณจากพืน้ที่ให้เช่าสุทธิ (NLA)  

ที่รวมพืน้ที่ Kiosk และพืน้ที่ ATM ในขณะที่พืน้ที่ให้เชา่ อตัราการเชา่ และอตัราคา่เชา่และคา่บริการเฉลีย่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์รับ

โอนมาจากกองทนุรวม CRYSTAL และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ที่แสดงอยู่ในรายงานฉบบันีจ้ะคํานวณจากพืน้ที่ให้เชา่

สทุธิที่ไม่รวมพืน้ที่ Kiosk และพืน้ที่ ATM 
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4. ข้อมูลทางการเงนิของกองทุนรวม CRYSTAL 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  และ  

31 ธนัวาคม 2561  งบกําไรขาดทนุสาํหรับปี 2559 2560 และ 2561 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพย์        

เงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์1   4,209.00    4,112.00    4,021.00   94.9% 95.1% 95.2% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1   141.90    130.26    116.05   3.2% 3.0% 2.7% 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร   69.53    63.30    71.77   1.6% 1.5% 1.7% 

ลกูหนีจ้ากการให้เชา่พืน้ที ่   6.79    6.83    4.09   0.2% 0.2% 0.1% 

ลกูหนีจ้ากการให้เชา่เหมางานระบบ   7.11    7.72    8.10   0.2% 0.2% 0.2% 

ลกูหนีจ้ากการให้เชา่พืน้ทีส่ว่นกลาง   1.59    1.77    1.84   0.0% 0.0% 0.0% 

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้   0.19    0.01    0.42   0.0% 0.0% 0.0% 

ลกูหนีเ้งินมดัจําคา่เชา่พืน้ที ่   0.26    0.78    0.73   0.0% 0.0% 0.0% 

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า   0.48    0.43    0.61   0.0% 0.0% 0.0% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน   0.05    0.11    0.11   0.0% 0.0% 0.0% 

รวมสินทรัพย์   4,436.89    4,323.21    4,224.73   100.0% 100.0% 100.0% 

หนีสิ้น        

เจ้าหนีอ่ื้น   9.71    10.15    10.44   0.2% 0.2% 0.2% 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย   12.29    17.02    12.60   0.3% 0.4% 0.3% 

รายได้รับลว่งหน้า   0.93    1.22    0.81   0.0% 0.0% 0.0% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน   -      1.20    1.14   0.0% 0.0% 0.0% 

เงินมดัจําคา่เชา่พืน้ที่   107.44    103.17    100.73   2.4% 2.4% 2.4% 

รวมหนีสิ้น   130.37    132.76    125.72   2.9% 3.1% 3.0% 

สินทรัพย์สุทธิ        

ทนุจดทะเบียน 

และทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
  4,134.00    4,134.00    4,080.26   93.2% 95.6% 96.6% 

กําไรสะสม   172.53    56.44    18.76   3.9% 1.3% 0.4% 

รวมสินทรัพย์สุทธิ   4,306.53    4,190.44    4,099.01   97.1% 96.9% 97.0% 

รวมหนีสิ้นและสินทรัพย์สุทธิ   4,436.89    4,323.21    4,224.73   100.0% 100.0% 100.0% 

หมายเหต:ุ 1 เป็นมลูคา่ยตุิธรรม 
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561  2559 2560 2561 

รายได้จากการลงทุน        

รายได้คา่เชา่พืน้ที ่   280.23    267.80    262.05   71.1% 70.3% 69.4% 

รายได้คา่เชา่เหมางานระบบ   85.92    86.71    89.80   21.8% 22.8% 23.8% 

รายได้คา่เชา่พืน้ที่สว่นกลาง   18.77    19.52    20.31   4.8% 5.1% 5.4% 

รายได้ดอกเบีย้   1.40    0.56    0.91   0.4% 0.1% 0.2% 

รายได้อ่ืน   7.81    6.16    4.44   2.0% 1.6% 1.2% 

รวมรายได้   394.13    380.76    377.51   100.0% 100.0% 100.0% 

ค่าใช้จ่าย        

ต้นทนุคา่เชา่   43.83    43.61    45.30   11.1% 11.5% 12.0% 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ   10.11    9.87    9.69   2.6% 2.6% 2.6% 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   1.15    1.12    1.10   0.3% 0.3% 0.3% 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน   1.38    1.35    1.32   0.3% 0.4% 0.4% 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์   25.72    24.46    23.77   6.5% 6.4% 6.3% 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   0.99    1.21    1.09   0.3% 0.3% 0.3% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร   2.85    9.01    8.67   0.7% 2.4% 2.3% 

รวมค่าใช้จ่าย   86.02    90.63    90.94   21.8% 23.8% 24.1% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   308.11    290.13    286.57   78.2% 76.2% 75.9% 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน        

รายการกําไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ   1.74    0.40    1.64   0.4% 0.1% 0.4% 

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ   54.32  (105.53)   (110.00)  13.8% (27.7%) (29.1%) 

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึน้ 

และที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 
  56.07  (105.14)   (108.35)  14.2% (27.6%) (28.7%) 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน   364.18  185.00    178.22   92.4% 48.6% 47.2% 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์รวม 4,323.31 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 

113.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6  จากการลดลงของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายตุิธรรม

จํานวน 97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 11.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 8.2  และเงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 6.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.0   

ณ 31 ธนัวาคม 2561 กองทนุรวม CRYSTAL มีสนิทรัพย์รวม 4,224.73 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 98.47 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.3  จากการลดลงของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรมจํานวน 91 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.2  และเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 14.21 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

10.9   
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สดัส่วนของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรมและเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมลูค่า

ยตุิธรรมต่อสินทรัพย์รวมของทัง้ 3 ปีไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95 ตอ่ปีและร้อยละ 3.0 ต่อปี

ตามลาํดบั 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวม 132.76 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 2.40  

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.8  จากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยค้างจา่ยจํานวน 4.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.5  และ

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนจํานวน 1.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 100  อย่างไรก็ตาม เงินมดัจําคา่เช่าพืน้ท่ีลดลงจํานวน 4.27 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 จากการลดลงของคา่เช่าตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั   

ณ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีหนีส้ินรวม 125.72 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 7.04  

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจํานวน 4.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.9  และ

เงินมดัจําคา่เช่าพืน้ท่ีจํานวน 2.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.4   

สดัสว่นของเงินมดัจําคา่เช่าพืน้ท่ีตอ่สินทรัพย์รวมของทัง้ 3 ปีไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั  เฉลี่ยคิดเป็นร้อย

ละ 2.4  ตอ่ปี 

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจํานวน 4,190.44 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 

จํานวน 116.08 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.7447 บาท  ลดลงจากปีก่อน

จํานวน 0.2977 บาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวม CRYSTAL มีสินทรัพย์สุทธิจํานวน 4,099.01 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 

จํานวน 91.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 และมสีนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 10.5103 บาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 

0.1157 บาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CRYSTAL ลดลงจากปีก่อนจํานวน 17.98 ล้านบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 5.8  โดยรายได้รวมลดลงจํานวน  13.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.4  สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของ

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี  จากการลดลงของคา่เช่าตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโครงการ CDC  อย่างไรก็

ตาม คา่ใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึน้จํานวน 4.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4  จากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายทางการตลาดของทัง้ 

2 โครงการเน่ืองจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตรเมื่อเดือนตลุาคม ปี 2560 นอกจากนี ้รายการขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุเพ่ิมขึน้จํานวน 159.85 

ล้านบาท  เกิดจากผลขาดทนุในการสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิ  จึงทําให้การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานลดลง

จากปี 2559 ร้อยละ 49.2 

สาํหรับปี 2561 ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม CRYSTAL ลดลงจากปีก่อนจํานวน 3.56 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.2 โดยรายได้รวมลดลงจํานวน 3.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของรายได้คา่

เช่าพืน้ท่ี สาเหตหุลกัมาจากโครงการ CDC เป็นหลกั แม้ว่าคา่ใช้จ่ายรวมไม่แตกตา่งจากปีก่อน นอกจากนี ้รายการขาดทนุ

สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนเพ่ิมขึน้จํานวน 4.47 ล้านบาท จึงทําให้การเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน

ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 3.7 
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เอกสารแนบที่ 3 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เค.อี. รีเทล จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“KER”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2549 เพ่ือประกอบธุรกิจในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ และบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์  ตัง้อยูท่ี่ 1420/1 โครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคารอี ถนนประดิษฐ์

มนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 

200 ล้านบาท มีบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นหลกั (ร้อยละ 75) 

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เค.อี. รีเทล จาํกัด ณ วันที่ 27 เมษายน  2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 1,499,000 149,900,000.00  75.0% 

2 บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั 499,000 49,900,000.00  25.0% 

3 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 2,000 200,000.00  0.1% 

  รวม 2,000,000 200,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เค.อี. รีเทล จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

2 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 

3 น.ส. มยรีุ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

4 นาย กวินทร์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

5 นาย วรวิศิษย์ ชตุิเชษฐพงศ์ 

6 นาย ยทุธนา ภูป่ระกาย 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เค.อี. รีเทล จาํกดั 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมนุเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  4.80   23.38  

 
1.1%  4.6%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  60.40   69.60  
 

14.2%  13.7%  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  40.35   76.75  
 

9.5%  15.1%  

สินค้าคงเหลือ  0.32    -    
 

0.1%  0.0%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  10.43   14.63  
 

2.4%  2.9%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  116.31   184.36  
 

27.3%  36.4%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
     

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  23.50   23.50  
 

5.5%  4.6%  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  30.00   49.98  
 

7.0%  9.9%  

อาคารและอปุกรณ์  253.82   246.19  
 

59.6%  48.6%  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.21   0.63  
 

0.1%  0.1%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  2.23   2.20  
 

0.5%  0.4%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  309.76   322.51  
 

72.7%  63.6%  

รวมสินทรัพย์  426.07   506.86   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      
หนีส้ินหมนุเวียน 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  75.50   70.64  

 
17.7%  13.9%  

เงินกู้ยืมระยะสัน้  128.00   66.00  
 

30.0%  13.0%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  12.46   13.44  
 

2.9%  2.7%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  215.96   150.08  
 

50.7%  29.6%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
     

หนีส้ินไมห่มนุเวียน  105.51   107.34  
 

24.8%  21.2%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  105.51   107.34  
 

24.8%  21.2%  

รวมหนีส้ิน  321.46   257.42  
 

75.4%  50.8%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  100.00   200.00  

 
23.5%  39.5%  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  4.61   49.44  
 

1.1%  9.8%  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  104.61   249.44  
 

24.6%  49.2%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  426.07   506.86   100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560  2559 2560 

รายได้      
รายได้จากการบริการ  536.14   572.53  

 
96.8%  95.8%  

รายได้จากการขาย  7.07   12.93  
 

1.3%  2.2%  

รายได้อ่ืน  10.61   12.26  
 

1.9%  2.1%  

รวมรายได้  553.82   597.72   100.0%  100.0%  

      

ค่าใช้จ่าย      
ต้นทนุการให้บริการ  383.72   376.22  

 
69.3%  62.9%  

ต้นทนุขาย  4.24   8.31  
 

0.8%  1.4%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  13.22   11.13  
 

2.4%  1.9%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  124.46   137.52  
 

22.5%  23.0%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  525.63   533.19   94.9%  89.2%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  28.19   64.53   5.1%  10.8%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (7.74)  (8.59) 
 

(1.4%) (1.4%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (4.94)  (11.11) 
 

(0.9%) (1.9%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  15.51   44.83   2.8%  7.5%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  KER มีสนิทรัพย์รวม 506.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 80.79 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 19 จากการเพ่ิมขึน้ของเงินให้กู้ยมืระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 36.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

90.2  เงินลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 19.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6 จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมอีก  

1 บริษัท  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 18.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 386.7 และลกูหนีก้ารค้าและ

ลกูหนีอ่ื้นจํานวน 9.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 จากรายการรายได้ค้างรับเป็นหลกั 

รายการหลกัของสนิทรัพย์ คือ อาคารและอปุกรณ์ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 48.6 ของสนิทรัพย์รวม 

ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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หนีส้นิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  KER มีหนีส้นิรวม 257.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 64.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 19.9 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.4 

เน่ืองจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมในระหวา่งปี 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ หนีส้นิไม่หมนุเวียน โดยรายการหลกัเป็นเงินประกนัคา่บริการ จํานวน 103.34 ล้าน

บาท ณ 31 ธันวาคม 2560 หนีส้ินไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนร้อยละ 21.2 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ซึ่งไม่

เปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560  KER มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 249.44 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน 

2,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาทซึ่งออกและชําระแล้วทัง้หมด คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท  และกําไรสะสม

จํานวน 49.44 ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2560  ผลการดําเนินงานของ  KER กําไรเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 29.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

189.1 โดยรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 43.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 จากรายได้จากการให้บริการจํานวน 36.39 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 จากการให้บริการในโครงการ TC เฟส 3 มากขึน้  อย่างไรก็ตาม ต้นทนุการให้บริการลดลงจํานวน 

7.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2  แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้ 13.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 จาก

คา่ใช้จ่ายพนกังานเป็นหลกั และคา่ใช้จ่ายทางภาษีเพ่ิมขึน้จํานวน 6.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 125 
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เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เบญจกจิพัฒนา จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั (“BJK”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2526  BJK เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบั

การให้เช่าและการดําเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัง้อยู่ท่ีถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 100 ล้านบาท มีนายกวินทร์ เอ่ียมสกุลรัตน์ และนายกวีพนัธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ เป็นผู้ ถือ

หุ้นหลกั (ร้อยละ 18)   

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เบญจกิจพฒันา จาํกดั ณ วนัที่ 27 เมษายน  2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 นาย กวินทร์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 180,000 18,000,000.00  18.0% 

2 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 180,000 18,000,000.00  18.0% 

3 นาย เกียรติ เอ่ียมสกลุรัตน์ 172,500 17,250,000.00  17.3% 

4 นาย กฤษฏิ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 122,500 12,250,000.00  12.3% 

5 นาย กษิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 122,500 12,250,000.00  12.3% 

6 นางสาว มยรีุ เอ่ียมสกลุรัตน์ 122,500 12,250,000.00  12.3% 

7 นางสาว ธนิศา ควรผดงุ 50,000 5,000,000.00  5.0% 

8 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 50,000 5,000,000.00  5.0% 

  รวม 1,000,000 100,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เบญจกิจพัฒนา จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย เกียรติ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

2 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

3 น.ส. มยรีุ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

4 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 

5 นาย กวินทร์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เบญจกิจพัฒนา จาํกดั 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมนุเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  0.36   2.33  

 
0.0%  0.1%  

เงินลงทนุชัว่คราว  26.55    -    
 

0.7%  0.0%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  22.03   88.41  
 

0.6%  2.3%  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  340.10   377.30  
 

8.7%  9.7%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  0.95   3.56  
 

0.0%  0.1%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  389.99   471.60  
 

10.0%  12.2%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
     

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  25.83   27.30  
 

0.7%  0.7%  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  159.80   60.00  
 

4.1%  1.5%  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   -     187.40  
 

0.0%  4.8%  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  837.24   837.24  
 

21.4%  21.6%  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  2,460.04   2,265.78  
 

62.9%  58.5%  

โครงการระหวา่งการก่อสร้าง  16.05    -    
 

0.4%  0.0%  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  20.43   19.52  
 

0.5%  0.5%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  2.80   2.78  
 

0.1%  0.1%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  3,522.18   3,400.01  
 

90.0%  87.8%  

รวมสินทรัพย์  3,912.17   3,871.61   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      
หนีส้ินหมนุเวียน 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  27.60   29.22  

 
0.7%  0.8%  

เงินกู้ยมืระยะสัน้  668.30   675.30  
 

17.1%  17.4%  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย   -     7.02  
 

0.0%  0.2%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  695.90   711.55  
 

17.8%  18.4%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  720.05   656.94  
 

18.4%  17.0%  

รายได้รอการตดับญัชี  2,205.07   2,106.79  
 

56.4%  54.4%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน  30.97   28.87  
 

0.8%  0.7%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  2,956.10   2,792.60  
 

75.6%  72.1%  

รวมหนีส้ิน  3,652.00   3,504.15  
 

93.3%  90.5%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  100.00   100.00  

 
2.6%  2.6%  

กําไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  16.22   17.69  
 

0.4%  0.5%  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  143.96   249.77  
 

3.7%  6.5%  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  260.17   367.46  
 

6.7%  9.5%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,912.17   3,871.61   100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560  2559 2560 

รายได้      
รายได้จากการขาย   -     360.00  

 
0.0%  53.8%  

รายได้จากการให้บริการ  147.91   145.13  
 

60.8%  21.7%  

รายได้เงินปันผล  63.44   60.91  
 

26.1%  9.1%  

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  5.03   63.11  
 

2.1%  9.4%  

รายได้อ่ืน  26.77   40.33  
 

11.0%  6.0%  

รวมรายได้  243.14   669.48   100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย      
ต้นทนุขาย   -     185.29  

 
0.0%  27.7%  

ต้นทนุบริการ  84.40   83.49  
 

34.7%  12.5%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  45.97   209.40  
 

18.9%  31.3%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  130.37   478.17   53.6%  71.4%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  112.77   191.32   46.4%  28.6%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (63.48)  (69.39) 
 

(26.1%) (10.4%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   -     (16.11) 
 

0.0%  (2.4%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  49.28   105.82   20.3%  15.8%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  BJK มีสนิทรัพย์รวม 3,871.61 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่นจํานวน 40.56 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 1 จากการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 194.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 เน่ืองจาก

รายการขายท่ีดิน และคา่เสือ่มราคาสะสมสาํหรับปี 2560 เป็นหลกั และการลดลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 99.80 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 จากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท อย่างไรก็ตาม เงินลงทนุในบริษัท

ยอ่ยเพ่ิมขึน้ทัง้จํานวน (187.40 ล้านบาท) จากการลงทนุใน 2 บริษัท และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จํานวน 66.37 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 301.3 จากลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นหลกั 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 58.5 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  BJK มีหนีส้ินรวม 3,504.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 147.85 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 4.0 จากการลดลงของรายได้รอการตดับญัชีจํานวน 98.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 และเงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 63.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 อยา่งไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะสัน้และภาษีเงินได้ค้าง

จ่ายเพ่ิมขึน้จํานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากการกู้ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมเติม และ 7.02 ล้านบาททัง้

จํานวนซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปี 2560 ตามลาํดบั 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ รายได้รอการตดับญัชี ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 54.4 ของหนีส้ินและ

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560  BJK มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 367.46 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน 

1,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100.00 บาทซึ่งออกและชําระแล้วทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 100 ล้านบาท  กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้

ของหลกัทรัพย์เผ่ือขายจํานวน 17.69 ล้านบาท และกําไรสะสมจํานวน 249.77 ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560  ผลการดําเนินงานของ  BJK กําไรเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 56.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

114.7 โดยรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 426.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 175.3 จากรายได้จากการขายทัง้จํานวน (360 ล้าน

บาท) จากการขายท่ีดินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน (58.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 1155.66) เป็นผลจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้จากเงินกู้ยืมท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และรายได้อ่ืน (13.56 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 50.7) เป็นหลกั  อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายเพ่ิมขึน้ทัง้จํานวน (185.29 ล้านบาท) จากการขายท่ีดินท่ี

กล่าวไว้ข้างต้น  และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้จํานวน 163.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 355.5 จากการปรับ

โครงสร้างการลงทนุภายในกลุม่ สง่ผลให้เกิดขาดทนุจากการขายเงินลงทนุบางธุรกิจ
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เอกสารแนบที่ 5 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เกียรตสิหมิตร จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั (“KSM”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2518 เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการให้เชา่ 

การขาย การซือ้และการดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ ตัง้อยู่ท่ี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เกียรติสหมิตร จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 100 ล้านบาท มีบริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นหลกั (ร้อยละ 25)   

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เกียรติสหมิตร จาํกัด ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 บริษัท เบญจกิจพฒันา จํากดั 250,000 25,000,000.00  25.0% 

2 นาย กวินทร์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 135,000 13,500,000.00  13.5% 

3 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 135,000 13,500,000.00  13.5% 

4 นาย เกียรติ เอ่ียมสกลุรัตน์ 129,375 12,937,500.00  12.9% 

5 นาย กฤษฏิ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 91,875 9,187,500.00  9.2% 

6 นาย กษิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 91,875 9,187,500.00  9.2% 

7 นางสาว มยรีุ เอ่ียมสกลุรัตน์ 91,875 9,187,500.00  9.2% 

8 นางสาว ธนิศา ควรผดงุ 37,500 3,750,000.00  3.8% 

9 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 37,500 3,750,000.00  3.8% 

  รวม 1,000,000 100,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เกียรตสิหมิตร จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย เกียรติ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

2 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

3 น.ส. มยรีุ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

4 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 

5 นาย กวินทร์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เกียรติสหมิตร จาํกดั 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมนุเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  0.81   2.20  

 
0.0%  0.1%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  23.79   21.67  
 

1.1%  1.0%  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   -     29.00  
 

0.0%  1.4%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  2.57   2.43  
 

0.1%  0.1%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  27.17   55.29  
 

1.2%  2.6%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
   

  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  0.13   0.16  
 

0.0%  0.0%  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม  137.30   87.40  
 

6.2%  4.1%  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  414.15   414.15  
 

18.8%  19.6%  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  1,623.75   1,555.72  
 

73.6%  73.5%  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  3.84   2.90  
 

0.2%  0.1%  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.00   0.00  
 

0.0%  0.0%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.58   0.55  
 

0.0%  0.0%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  2,179.75   2,060.87  
 

98.8%  97.4%  

รวมสินทรัพย์  2,206.92   2,116.16   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      
หนีส้ินหมนุเวียน 

     
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   -     117.00  

 
0.0%  5.5%  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  77.41   60.78  
 

3.5%  2.9%  

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี  35.10   46.80  
 

1.6%  2.2%  

เงินกู้ยืมระยะสัน้  142.50   85.50  
 

6.5%  4.0%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  0.08   0.08  
 

0.0%  0.0%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  255.09   310.15  
 

11.6%  14.7%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
   

  

เงินกู้ยืมระยะยาว  538.70   518.10  
 

24.4%  24.5%  

รายได้รอการตดับญัชี  1,366.46   1,314.86  
 

61.9%  62.1%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน  33.46   31.13  
 

1.5%  1.5%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  1,938.62   1,864.09  
 

87.8%  88.1%  

รวมหนีส้ิน  2,193.71   2,174.24  
 

99.4%  102.7%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
  

ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  100.00   100.00  
 

4.5%  4.7%  

กําไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  (0.12)  (0.09) 
 

(0.0%) (0.0%) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (86.67)  (157.99) 
 

(3.9%) (7.5%) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  13.21   (58.08) 
 

0.6%  (2.7%) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,206.92   2,116.16   100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560  2559 2560 

รายได้      
รายได้จากการให้บริการ  95.91   96.31  

 
70.0%  73.5%  

รายได้เงินปันผล  31.36   30.11  
 

22.9%  23.0%  

รายได้อ่ืน  9.66   4.57  
 

7.1%  3.5%  

รวมรายได้  136.94   130.99   100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย    
  

ต้นทนุบริการ  78.24   81.13  
 

57.1%  61.9%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  38.86   83.14  
 

28.4%  63.5%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  117.11   164.27   85.5%  125.4%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  19.83   (33.28)  14.5%  (25.4%) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (30.68)  (38.04) 
 

(22.4%) (29.0%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   -      -    
 

0.0%  0.0%  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (10.85)  (71.32)  (7.9%) (54.5%) 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  KSM มีสินทรัพย์รวม 2,116.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 90.76 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 4.1 จากการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวน 68.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 

เน่ืองจากคา่เสือ่มราคาสะสมสาํหรับปี 2560 เป็นหลกั และเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 49.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 36.3 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัท อย่างไรก็ตาม เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้จากปีก่อนทัง้

จํานวน (29 ล้านบาท) จากการให้กู้ยืมเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 3 บริษัท 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 73.5 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  KSM มีหนีส้ินรวม 2,174.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 19.46 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 0.9 แม้วา่เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้จากปีก่อนทัง้จํานวน (117 ล้านบาท) จากการกู้ยืมในรูป

ของตัว๋สญัญาใช้เงิน อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจํานวน 57 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 และ 20.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลาํดบัจากการจ่ายคืนเงินกู้  รายได้รอการตดั

บญัชีลดลงจํานวน 51.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงจํานวน 16.63 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 21.5 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ รายได้รอการตดับญัชี ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 62.1 ของหนีส้ินและ

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560  KSM มีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบจํานวน 58.08 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 

1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100.00 บาทซึง่ออกและชําระแล้วทัง้หมด คิดเป็นมลูคา่ 100 ล้านบาท  ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้

ของหลกัทรัพย์เผ่ือขายจํานวน 0.09 ล้านบาท และขาดทนุสะสมจํานวน 157.99 ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2560  ผลการดําเนินงานของ  KSM ขาดทนุเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 60.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 557.5  เน่ืองจากรายได้รวมลดลง 5.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 จากรายได้อ่ืนเป็นหลกั ประกอบกบัคา่ใช้จ่าย

ในการบริหารเพ่ิมขึน้จํานวน 44.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113.9  จากการปรับโครงสร้างการลงทุนภายในกลุ่ม 

สง่ผลให้เกิดขาดทนุจากการขายเงินลงทนุบางธรุกิจ
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เอกสารแนบที่ 6 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เดอะ คริสตลั ราชพฤกษ์ รีเทล จํากัด (“TCRRT”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 กันยายน 2555  เพ่ือประกอบ

ธุรกิจให้เช่า และดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ ตัง้อยูท่ี่ถนนราชพฤกษ์ ตําบลบางขนนุ อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ SB Furniture House และ นางสรญา ชวาลดิฐ โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 50 ล้านบาท มีบริษัท เอสบี ราชพฤกษ์ จํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นหลกั (ร้อยละ 53)   

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จาํกัด ณ วันที่ 27 เมษายน  2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 บริษัท เอสบี ราชพฤกษ์ จํากดั 264,997 26,499,700.00  53.0% 

2 บริษัท เค.อี.รีเทล จํากดั 234,996 23,499,600.00  47.0% 

3 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 1 100.00  0.0% 

4 นาย เกียรติ เอ่ียมสกลุรัตน์ 1 100.00  0.0% 

5 นาย ไกรสีห์ ชวาลดิฐ 1 100.00  0.0% 

6 นาย พิเดช ชวาลดิฐ 1 100.00  0.0% 

7 นางสาว มยรีุ เอ่ียมสกลุรัตน์ 1 100.00  0.0% 

8 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 1 100.00  0.0% 

9 นาง สรญา ชวาลดิฐ 1 100.00  0.0% 

  รวม 500,000 50,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย เกียรติ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

2 นาย กวีพนัธ์ เอ่ียมสกลุรัตน์ 

3 นาง ศภุานวิต เอ่ียมสกลุรัตน์ 

4 นาง สรญา ชวาลดิฐ 

5 นาย ไกรสีห์ ชวาลดิฐ 

6 นาย พิเดช ชวาลดิฐ 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ รีเทล จาํกัด 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมนุเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  3.55   4.32  

 
0.4%  0.5%  

เงินลงทนุชัว่คราว  57.40   56.84  
 

6.3%  6.5%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  44.14   42.43  
 

4.8%  4.9%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  1.74   3.00  
 

0.2%  0.3%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  106.83   106.60  
 

11.7%  12.2%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
     

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  798.35   748.75  
 

87.3%  86.0%  

อปุกรณ์  9.15   15.27  
 

1.0%  1.8%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.09   0.09  
 

0.0%  0.0%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  807.60   764.11  
 

88.3%  87.8%  

รวมสินทรัพย์  914.43   870.71   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      
หนีส้ินหมนุเวียน 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  31.77   31.67  

 
3.5%  3.6%  

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  49.50   66.00  
 

5.4%  7.6%  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  1.70   2.27  
 

0.2%  0.3%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  4.96   5.55  
 

0.5%  0.6%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  87.93   105.49  
 

9.6%  12.1%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  580.00   514.00  
 

63.4%  59.0%  

รายได้รอการตดับญัชี  10.13   9.74  
 

1.1%  1.1%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน  118.39   81.58  
 

12.9%  9.4%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  708.52   605.32  
 

77.5%  69.5%  

รวมหนีส้ิน  796.45   710.82  
 

87.1%  81.6%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  50.00   50.00  

 
5.5%  5.7%  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  67.98   109.89  
 

7.4%  12.6%  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  117.98   159.89  
 

12.9%  18.4%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  914.43   870.71   100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560  2559 2560 

รายได้      
รายได้จากการให้บริการ  262.42   248.75  

 
98.1%  97.5%  

รายได้อ่ืน  5.19   6.47  
 

1.9%  2.5%  

รวมรายได้  267.60   255.22   100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย    
  

ต้นทนุการให้บริการ  158.98   143.34  
 

59.4%  56.2%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  3.06   4.83  
 

1.1%  1.9%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  27.05   26.07  
 

10.1%  10.2%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  189.09   174.23   70.7%  68.3%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  78.51   80.99   29.3%  31.7%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (28.71)  (28.71) 
 

(10.7%) (11.2%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (10.03)  (10.37) 
 

(3.7%) (4.1%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  39.77   41.92   14.9%  16.4%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  TCRRT มีสินทรัพย์รวม 870.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 43.72 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 4.8 จากการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวน 49.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 

เน่ืองจากค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับปี 2560 เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 6.12 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 66.8 จากรายการซือ้เพ่ิมในระหวา่งปี 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัส่วนร้อยละ 86 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  TCRRT มีหนีส้ินรวม 710.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 85.63 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 10.8 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 49.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 

เน่ืองจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ในระหวา่งปี และหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 36.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.1 

จากการจ่ายคืนเงินประกนัผลงานผู้ รับเหมาในระหวา่งปี 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 81.6 

ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560  TCRRT มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 159.89 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 

500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งออกและชําระแล้วทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 50 ล้านบาท  และกําไรสะสมจํานวน 

109.89 ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560  ผลการดําเนินงานของ  TCRRT  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 2.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

5.4  แม้วา่รายได้รวมลดลง 12.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 จากรายได้การให้บริการจํานวน 13.67 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 5.2 เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม ต้นทนุการให้บริการลดลงจํานวน 15.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 
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เอกสารแนบที่ 7 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (”AMR”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 11 มิถุนายน 2533  เพ่ือประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัการค้าอสงัหาริมทรัพย์และให้เช่าพืน้ท่ีสําหรับจําหน่ายสินค้า ตัง้อยู่ท่ีถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันา

ยาว กรุงเทพมหานคร ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 140 ล้านบาท มีนางสาวอารยา โตวชิรกลุ เป็นผู้ ถือหุ้นหลกั (ร้อยละ 49.4)   

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด ณ วนัที่ 11 กันยายน 2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 นางสาว อารยา โตวชิรกลุ 692,294 69,229,400.00  49.4% 

2 นาย ฉัตร วิศวพลานนท์ 350,000 35,000,000.00  25.0% 

3 นาย สิริวฒัน์ โตวชิรกลุ 350,000 35,000,000.00  25.0% 

4 นาง อภิญญา วิศวพลานนท์ 7,706 770,600.00  0.6% 

  รวม 1,400,000 140,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 น.ส. อารยา โตวชิรกลุ 

2 นาง อภิญญา วิศวพลานนท์ 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมนุเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  0.80   1.05  

 
0.4%  0.5%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  5.96   5.68  
 

2.6%  2.6%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  0.77   0.01  
 

0.3%  0.0%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  7.52   6.74  
 

3.3%  3.1%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
     

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  214.24   206.83  
 

95.2%  95.7%  

อปุกรณ์  0.60   0.70  
 

0.3%  0.3%  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.01   0.01  
 

0.0%  0.0%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  2.71   1.82  
 

1.2%  0.8%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  217.57   209.35  
 

96.7%  96.9%  

รวมสินทรัพย์  225.09   216.09   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      
หนีส้ินหมนุเวียน 

     
เงินเบิกเกินบญัชี  5.82   3.76  

 
2.6%  1.7%  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  8.23   6.93  
 

3.7%  3.2%  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั   -     5.00  
 

0.0%  2.3%  

เงินกู้ยมืระยะยาว - สว่นที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี  15.60   16.20  
 

6.9%  7.5%  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย   -     0.02  
 

0.0%  0.0%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  13.45   13.26  
 

6.0%  6.1%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  43.09   45.17  
 

19.1%  20.9%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
     

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ  65.05   52.76  
 

28.9%  24.4%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  65.05   52.76  
 

28.9%  24.4%  

รวมหนีส้ิน  108.14   97.93  
 

48.0%  45.3%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  140.00   140.00  

 
62.2%  64.8%  

หกั ลกูหนีค้า่หุ้น  (0.50)  (0.50) 
 

(0.2%) (0.2%) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (22.55)  (21.34) 
 

(10.0%) (9.9%) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  116.95   118.16  
 

52.0%  54.7%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  225.09   216.09   100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 
 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560  2559 2560 

รายได้      
รายได้จากการให้บริการ  43.50   40.45   93.8%  93.9%  

รายได้อ่ืน  2.88   2.62   6.2%  6.1%  

รวมรายได้  46.38   43.07   100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย      
ต้นทนุการให้บริการ  28.99   27.29   62.5%  63.4%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  0.91   0.63   2.0%  1.5%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  8.62   8.50   18.6%  19.7%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  38.52   36.42   83.1%  84.6%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  7.86   6.65   16.9%  15.4%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (5.30)  (4.65)  (11.4%) (10.8%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (0.24)  (0.79)  (0.5%) (1.8%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  2.32   1.21   5.0%  2.8%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  AMR มีสินทรัพย์รวม 216.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 9.00 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 4.0 จากการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวน 7.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 จากค่า

เสือ่มราคาสะสมสาํหรับปี 2560 เป็นหลกั 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 95.7 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560  AMR มีหนีส้ินรวม 97.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 10.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 9.4 จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 11.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.0 เน่ืองจากการจ่ายชําระ

คืนเงินกู้ ในระหวา่งปี 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ยืมระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 31.9 ของหนีส้ินและสว่น

ของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560  AMR มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 118.16 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจํานวน 

1,400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100.00 บาทซึง่ออกและชําระแล้วทัง้หมด คิดเป็นมลูคา่ 140 ล้านบาท  อยา่งไรก็ตาม มีลกูหนี ้

คา่หุ้นจํานวน 0.50 ล้านบาท และขาดทนุสะสมจํานวน 21.34 ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สาํหรับปี 2560  ผลการดําเนินงานของ AMR  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 1.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.8  

โดยรายได้รวมลดลง 3.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 จากรายได้การให้บริการจํานวน 3.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 7 เป็นหลกั ในขณะท่ีต้นทนุการให้บริการลดลงจํานวน 1.70 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 5.9
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เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั (“GUL”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2544  เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการ

ซือ้ขาย เช่า ให้เช่าซือ้ อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด ตัง้อยู่ท่ีซอย จุฬาฯ 9 แขวง วงัใหม่ เขต ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัง้อยู่

บนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

100 ล้านบาท มีนางสรันทิพย์ เลศิปัญญาโรจน์ เป็นผู้ ถือหุ้นหลกั (ร้อยละ 96)   

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จาํกดั ณ วนัที่ 30 เมษายน  2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 นาง สรันทิพย์ เลิศปัญญาโรจน์ 959,999 95,999,900.00  96.0% 

2 นาย สวุรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 29,000 2,900,000.00  2.9% 

3 นางสาว นฤมล สทิธ์ิบรูณะ 5,000 500,000.00  0.5% 

4 นาย ศิริพงศ์ สิทธ์ิบรูณะ 2,500 250,000.00  0.3% 

5 นางสาว อรกลุ สิทธ์ิบรูณะ 2,500 250,000.00  0.3% 

6 นาง สวุรรณา พชัรภิญโญพงศ์ 1,000 100,000.00  0.1% 

7 นางสาว ปริฉัตร ลาภพิทกัษ์พงษ์ 1 100.00  0.0% 

  รวม 1,000,000 100,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย สวุรรณ เลิศปัญญาโรจน์ 

2 นาง สรันทิพย์ เลิศปัญญาโรจน์ 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จาํกดั 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมนุเวียน 

     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  8.78   7.56  

 
1.3%  0.9%  

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ  18.10   147.99  
 

2.6%  18.3%  

ลกูหนีอ่ื้น  15.95   173.05  
 

2.3%  21.4%  

เงินมดัจํา  0.98   0.00  
 

0.1%  0.0%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  43.81   328.61  
 

6.3%  40.7%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
     

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  137.20   136.41  
 

19.6%  16.9%  

ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์  347.43   329.60  
 

49.6%  40.8%  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  172.07   13.07  
 

24.6%  1.6%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  0.27   0.24  
 

0.0%  0.0%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  656.96   479.32  
 

93.7%  59.3%  

รวมสินทรัพย์  700.77   807.92   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      
หนีส้ินหมนุเวียน 

     
เงินเบิกเกินบญัชีสถาบนัการเงิน   -     1.42  

 
0.0%  0.2%  

ตัว๋สญัญาใช้เงิน  40.00    -    
 

5.7%  0.0%  

เจ้าหนีก้ารค้า  20.18   113.32  
 

2.9%  14.0%  

เจ้าหนีอ่ื้น  11.55   3.79  
 

1.6%  0.5%  

สว่นของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งปี  22.68   22.68  
 

3.2%  2.8%  

รายได้รับลว่งหน้าไมเ่กิน 1 ปี  10.40    -    
 

1.5%  0.0%  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย   -     1.14  
 

0.0%  0.1%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  14.52   30.52  
 

2.1%  3.8%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  119.33   172.87  
 

17.0%  21.4%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
     

รายได้รับลว่งหน้าเกิน 1 ปี  232.49   214.43  
 

33.2%  26.5%  

เงินกู้ยืมระยะยาว  200.84   286.67  
 

28.7%  35.5%  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ  39.80   28.30  
 

5.7%  3.5%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน  24.22   19.79  
 

3.5%  2.4%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน  497.34   549.18  
 

71.0%  68.0%  

รวมหนีส้ิน  616.68   722.06  
 

88.0%  89.4%  

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  100.00   100.00  

 
14.3%  12.4%  

ขาดทนุสะสม  (15.91)  (14.13) 
 

(2.3%) (1.7%) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  84.09   85.87  
 

12.0%  10.6%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  700.77   807.92   100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560  2559 2560 

รายได้      
รายได้จากการให้บริการ  49.98   47.71  

 
54.8%  10.5%  

รายได้จากการเชา่  34.26   38.69  
 

37.6%  8.5%  

รายได้อ่ืน  6.92   368.13  
 

7.6%  81.0%  

รวมรายได้  91.17   454.54   100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย    
  

ต้นทนุขาย  62.83   425.64  
 

68.9%  93.6%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  2.23   3.01  
 

2.4%  0.7%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  10.79   16.67  
 

11.8%  3.7%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  75.85   445.31   83.2%  98.0%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  15.32   9.23   16.8%  2.0%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (0.00)  (5.22) 
 

(0.0%) (1.1%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   -     (2.24) 
 

0.0%  (0.5%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  15.31   1.78   16.8%  0.4%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 GUL มีสินทรัพย์รวม 807.92 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 107.15 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.3 จากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าจํานวน 129.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 717.5 จากรายการเช็ค

รับลว่งหน้า และลกูหนีอ่ื้นจํานวน 157.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 984.8 จากรายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

กนัเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนลดลง จํานวน 158.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.4 จากการขายสิทธิ

การเช่าโครงการท่ี GUL ได้ลงทนุไว้ 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัส่วนร้อยละ 40.8 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

หนีส้ิน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 GUL มีหนีส้ินรวม 722.06 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 105.38 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 17.1 จากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 93.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 461.6 และเงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากกรรมการจํานวน 85.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.7 อย่างไรก็ตาม ตัว๋สญัญาใช้เงินลดลงทัง้จํานวน (40 

ล้านบาท) จากการจ่ายชําระคืน และรายได้รับลว่งหน้าลดลงจํานวน 28.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7  

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัส่วนร้อยละ 35.5 ของ

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่เพ่ิมขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั (จากร้อยละ 28.7 เป็นร้อยละ 35.5) 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 GUL มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 85.87 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100.00 บาทซึ่งออกและชําระแล้วทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 100 ล้านบาท และขาดทนุสะสมจํานวน 14.13 

ล้านบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560  ผลการดําเนินงานของ GUL  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 13.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.4 

โดยรายได้รวมเพ่ิมขึน้จํานวน 363.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 398.6  สาเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้อ่ืน

จํานวน 361.21 ล้านบาท จากรายการขายโครงการท่ี GUL ได้ลงทนุไว้ และต้นทนุขายเพ่ิมขึน้จํานวน  362.81 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 577.5 เป็นต้นทนุท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดกบัโครงการท่ีถกูขายตามท่ีกลา่วข้างต้น จํานวน 353.69 ล้านบาท 

นอกจากนีค้า่ใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 5.21 ล้านบาท
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เอกสารแนบที่ 9 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั (“PNM”) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจศนูย์การค้า

และให้เช่าสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจการ ตัง้อยู่ท่ี ถนนวชัรพล ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ปริญสิริจํากัด 

(มหาชน) โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 70 ล้านบาท มีบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  เร่ิมดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ในเดือนตลุาคม 2557  

นอกจากนี ้PNM ได้มีการจดัตัง้บริษัทในเครือคือ บริษัท เพลนิ แลนด์ จํากดั ประกอบธุรกิจสวนสนกุและศนูย์การ

เรียนรู้สําหรับเด็ก และ บริษัท อีทเทอร่ี จํากัด ประกอบธุรกิจภตัตาคารร้านอาหาร ซึ่งเปิดดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์เดือน

ตลุาคม 2557 เช่นเดียวกนั 

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จาํกดั ณ วนัที่ 26 เมษายน 2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 บริษัท ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) 699,997 69,999,700.00  100.0% 

2 นาย ชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 1  100.00  0.0% 

3 นาย ชาไว โกวิทจินดาชยั 1  100.00  0.0% 

4 น.ส. พชัรี โกวิทจินดาชยั 1  100.00  0.0% 

  รวม 700,000  70,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เพลนินาร่ี มอลล์ จาํกัด 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 น.ส. สิริลกัษณ์ โกวิทจินดาชยั 

2 นาย สญัญา สวุรรณพิบลูย์ 

3 นาย พบพรรณ ป้อมหลกัทอง 

4 นาย ชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 

5 นาย ขวญัชาย มงคลกิจทวผีล 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จาํกัด 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 และ 31 

ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุสาํหรับปี 2559 2560 และ 2561 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมนุเวียน 
  

     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  28.09   20.33   6.70   3.4%  2.7%  0.9%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  21.21   15.72   20.98   2.6%  2.1%  2.9%  

เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เก่ียวข้องกนั  45.00   26.50   26.50   5.4%  3.5%  3.7%  

สินค้าคงเหลือ  1.65   1.51   1.20   0.2%  0.2%  0.2%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  95.95   64.05   55.39   11.6%  8.4%  7.7%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  2.00   1.00   1.00   0.2%  0.1%  0.1%  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  605.50   583.12   575.55   72.9%  76.2%  79.9%  

อาคารและอปุกรณ์  113.80   102.17   75.49   13.7%  13.4%  10.5%  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  1.07   0.91   0.75   0.1%  0.1%  0.1%  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  0.28    -      -     0.0%  0.0%  0.0%  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนั  4.30   4.31   4.33   0.5%  0.6%  0.6%  

สินทรัพย์อ่ืน  7.21   9.65   8.04   0.9%  1.3%  1.1%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  734.15   701.16   665.16   88.4%  91.6%  92.3%  

รวมสินทรัพย์  830.10   765.21   720.56   100.0%  100.0%  100.0%  

หนีสิ้น        

หนีส้ินหมนุเวียน 
  

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  136.98   71.56   82.26   16.5%  9.4%  11.4%  

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน  21.11   10.42   10.42   2.5%  1.4%  1.4%  

คา่เชา่ตามสญัญาค้างจา่ย  48.26   61.72   75.19   5.8%  8.1%  10.4%  

เงินกู้ยืมระยะสัน้กิจการที่เก่ียวข้องกนั  214.00   239.00   280.50   25.8%  31.2%  38.9%  

สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่จะครบกําหนด

ภายใน 1 ปี  57.60   60.87   67.65  
 

6.9%  8.0%  9.4%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  0.88   0.82   0.88   0.1%  0.1%  0.1%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  478.82   444.40   516.90   57.7%  58.1%  71.7%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาว  404.75   392.70   325.05   48.8%  51.3%  45.1%  

เงินประกนัตามสญัญา  34.77   31.39   30.07   4.2%  4.1%  4.2%  

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน  0.25   0.31   0.39   0.0%  0.0%  0.1%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  439.76   424.40   355.51   53.0%  55.5%  49.3%  

รวมหนีส้ิน  918.58   868.80   872.41   110.7%  113.5%  121.1%  

สว่นของผู้ ถือหุ้น        

ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  70.00   70.00   70.00   8.4%  9.1%  9.7%  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (158.48)  (173.59)  (221.85)  (19.1%) (22.7%) (30.8%) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  (88.48)  (103.59)  (151.85)  (10.7%) (13.5%) (21.1%) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  830.10   765.21   720.56   100.0%  100.0%  100.0%  
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งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561  2559 2560 2561 

รายได้        
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 135.67  132.36  122.35  

 
90.8%  72.7%  93.0%  

รายได้จากการขายสินค้า  4.58   4.79   4.75  
 

3.1%  2.6%  3.6%  

รายได้อ่ืน  9.09   44.99   4.50  
 

6.1%  24.7%  3.4%  

รวมรายได้  149.34   182.13   131.59  
 

100.0%  100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย 
       

ต้นทนุบริการ  84.37   83.65   81.54  
 

56.5%  45.9%  62.0%  

ต้นทนุขายสินค้า  1.71   1.97   1.80  
 

1.1%  1.1%  1.4%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  4.86   3.35   2.31  
 

3.3%  1.8%  1.8%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  45.63   70.18   56.21  
 

30.6%  38.5%  42.7%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  136.57   159.14   141.86  
 

91.5%  87.4%  107.8%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 12.76   22.99  (10.27) 
 

8.5%  12.6%  (7.8%) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (37.37)  (37.82)  (38.00) 
 

(25.0%) (20.8%) (28.9%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   -     (0.28)   -    
 

0.0%  (0.2%) 0.0%  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (24.61)  (15.11)  (48.27) 
 

(16.5%) (8.3%) (36.7%) 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 PNM มีสินทรัพย์รวม 765.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 64.89 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 7.8  จากการลดลงของเงินให้กู้ ยืมบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 18.50 ล้านบาท เน่ืองจากการตัง้สํารองหนี ้

สงสยัจะสญูในระหวา่งปี ประกอบกบัการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และอาคารและอปุกรณ์ จํานวน 22.37 

ล้านบาท และ 11.63 ล้านบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากการตดัคา่เสือ่มราคาสาํหรับปีเป็นหลกั 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 76.2 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

ณ 31 ธันวาคม 2561 PNM มีสินทรัพย์รวม 720.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 44.66 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 5.8 จากการลดลงของอาคารและอปุกรณ์จํานวน 26.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 จากการจําหนา่ย

อาคารในระหวา่งปีเป็นหลกั และเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจํานวน 13.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสดัสว่นร้อยละ 79.9 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งมีนยัสาํคญั 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 PNM มีหนีส้นิรวม 868.80 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 49.78 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 5.4  จากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 65.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.8 และเงินประกันผลงาน
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จํานวน 10.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6 รวมถึงการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมสว่นท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 

ปี) จํานวน 8.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2  อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าตามสญัญาค้างจ่ายและเงินกู้ ยืมจากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกันเพ่ิมขึน้ จํานวน 13.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9 และ 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 

ตามลาํดบั  

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ยืมระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 51.3 ของหนีส้ินและสว่น

ของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 PNM มีหนีส้นิรวม 872.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 3.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.4 จากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจํานวน 41.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 

จากการกู้ยืมเพ่ิมในระหว่างปี  ค่าเช่าตามสญัญาค้างจ่ายจํานวน 13.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.8 และเจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 10.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.0 อย่างไรก็ตาม เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงจํานวน 

67.65 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนในระหวา่งปี 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ยืมระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสดัสว่นร้อยละ 45.1 ของหนีส้ินและสว่น

ของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งมีนยัสาํคญั (จากร้อยละ 51.3 เป็นร้อยละ 45.1) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 PNM มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน ติดลบ 103.59 ล้านบาท  ติดลบเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

จํานวน 15.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 เน่ืองจากผลการดําเนินงานขาดทนุในระหวา่งปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 PNM มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน ติดลบ 151.85 ล้านบาท  ติดลบเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

จํานวน 48.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6 เน่ืองจากผลการดําเนินงานขาดทนุในระหวา่งปี 2561 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560 ผลการดําเนินงานของ PNM เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 9.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6  

แม้วา่รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลงจํานวน  3.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4  สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลง

ของค่าเช่าตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั อย่างไรก็ตาม รายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้จํานวน 35.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

394.8 จากการได้รับเงินค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า  ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้จํานวน 24.55 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสูญสําหรับลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนั  

สาํหรับปี 2561 ผลการดําเนินงานของ PNM ลดลงจากปีก่อนจํานวน 33.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 219.5 

แม้วา่คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 13.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.9 อยา่งไรก็ตาม รายได้รวมลดลง 50.54 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 เน่ืองจากการลดลงของรายได้อ่ืนจํานวน 40.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.0 และ

รายได้จากการให้เช่าและบริการจํานวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 เป็นหลกั 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

275 

เอกสารแนบที่ 10 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“PSMK”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม  2549 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจให้เชา่อาคารและให้บริการทางธุรกิจ ตัง้อยูท่ี่ รังสติคลอง 2 ถนนรามคําแหง และ ถนนราชพฤกษ์  ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินท่ี

เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 260 

ล้านบาท มีบริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  เร่ิมดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ในปี 2549  

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 2,599,997  259,999,700.00  100.0% 

2 นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 1  100.00  0.0% 

3 นาย พิพิธ พิชยัศรทตั 1  100.00  0.0% 

4 นาย สจัจา เจนธรรมนกุลุ 1  100.00  0.0% 

  รวม 700,000  70,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 

2 นาย ณพน เจนธรรมนกุลู 

3 นาง สพุรรณี ตณัไชยศรีนคร 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เพียวสัมมากร ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 และ  

31 ธนัวาคม 2561  งบกําไรขาดทนุสาํหรับปี 2559 2560 และ 2561 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมนุเวียน 
  

     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  3.19   1.74  0.39  0.7%  0.4%  0.1%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  12.78   12.85  17.70  2.8%  2.8%  3.1%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  1.02   1.93  3.06  0.2%  0.4%  0.5%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  16.99   16.53  21.15  3.8%  3.6%  3.7%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  418.80   422.61  532.45  92.6%  92.4%  93.6%  

อปุกรณ์  8.70   13.15  14.07  1.9%  2.9%  2.5%  

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยรอเรียกคืน  6.36   3.41  -  1.4%  0.7%  0.0%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  1.52   1.43  1.30  0.3%  0.3%  0.2%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  435.39   440.61  547.82  96.2%  96.4%  96.3%  

รวมสินทรัพย์  452.38   457.13  568.97  100.0%  100.0%  100.0%  

หนีสิ้น   
 

    

หนีส้ินหมนุเวียน 
  

     

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน  9.18    -    12.67  2.0%  0.0%  2.2%  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  13.09   20.95  23.53  2.9%  4.6%  4.1%  

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายใน 1 ปี  36.79   44.15  47.59 
 

8.1%  9.7%  8.4%  

สว่นของคา่เชา่รับลว่งหน้าทีค่รบกําหนด

ภายใน 1 ปี  3.53   2.38  2.37 
 

0.8%  0.5%  0.4%  

สว่นของเงินประกนัการเชา่รับที่ถึง

กําหนดชําระภายใน 1 ปี  11.07   17.89  28.77 
 

2.4%  3.9%  5.1%  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย   -     2.74  1.73  0.0%  0.6%  0.3%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  1.65   1.43  1.74  0.4%  0.3%  0.3%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  75.31   89.54  118.40  16.6%  19.6%  20.8%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาว – สทุธิจากสว่นที่ถึง

กําหนดชําระภายใน 1 ปี  133.34   100.49  166.29 
 

29.5%  22.0%  29.2%  

คา่เชา่รับลว่งหน้า – สทุธิจากสว่นที่ถึง

กําหนดภายใน 1 ปี  3.04   2.01  1.47 
 

0.7%  0.4%  0.3%  

เงินประกนัการเชา่รับ – สทุธิจากสว่นที่

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี  30.87   25.06  15.24 
 

6.8%  5.5%  2.7%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  167.25   127.55  183.00  37.0%  27.9%  32.2%  

รวมหนีส้ิน  242.56   217.09  301.39  53.6%  47.5%  53.0%  
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 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

สว่นของผู้ ถือหุ้น        

ทนุจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ว  260.00   260.00  260.00  57.5%  56.9%  45.7%  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (50.18)  (19.96) 7.58  (11.1%) (4.4%) 1.3%  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  209.82   240.04  267.58  46.4%  52.5%  47.0%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  452.38   457.13  568.97  100.0%  100.0%  100.0%  

งบกาํไรขาดทุน 

 จาํนวนเงนิ  % ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561  2559 2560 2561 

รายได้   
     

รายได้จากการให้เชา่และบริการ  158.57   159.08   151.26   98.4%  98.8%  88.4%  

รายได้อ่ืน  2.55   1.98   19.77   1.6%  1.2%  11.6%  

รวมรายได้  161.12   161.06   171.03   100.0%  100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย    
 

   
ต้นทนุการให้เชา่และบริการ  116.91   107.39   118.53   72.6%  66.7%  69.3%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  2.11   1.40   1.21   1.3%  0.9%  0.7%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  16.86   7.32   7.45   10.5%  4.5%  4.4%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 135.88  116.11   127.18   84.3%  72.1%  74.4%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  25.24   44.95   43.85   15.7%  27.9%  25.6%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (10.21)  (7.48)  (9.74)  (6.3%) (4.6%) (5.7%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   -     (7.25)  (6.57)  0.0%  (4.5%) (3.8%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  15.02   30.23   27.54   9.3%  18.8%  16.1%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 PSMK มีสนิทรัพย์รวม 457.13 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 4.75 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.1  จากการเพ่ิมขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและอปุกรณ์จํานวน 3.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.9 และ 4.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2 ตามลําดบั ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและภาษีเงินได้

หกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืนลดลง จํานวน 1.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 และ 2.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.4 

ตามลาํดบั 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 92.4 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

ณ 31 ธันวาคม 2561 PSMK มีสินทรัพย์รวม 568.97 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 111.84 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 24.5 จากการเพ่ิมขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 109.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.0 

เน่ืองจากการลงทนุในพืน้ท่ีใหม ่โดยเป็นการซือ้ท่ีดินและก่อสร้างอาคารเป็นหลกั 

รายการหลกัของสินทรัพย์ คือ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสดัสว่นร้อยละ 93.6 ของ

สนิทรัพย์รวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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หนีส้นิ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 PSMK มีหนีส้ินรวม 217.09 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 25.47 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 10.5  จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 25.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 

เป็นหลกั  

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 31.6 

ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึ่งลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 อย่างมีนยัสําคญั (จากร้อยละ 37.6 เป็นร้อยละ 

31.6) 

ณ 31 ธันวาคม 2561 PSMK มีหนีส้ินรวม 301.39 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 84.30 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 38.8 จากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 69.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

47.9 เน่ืองจากการกู้ยืมเงินเพ่ิมเป็นหลกั 

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสดัสว่นร้อยละ 37.6 

ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึ่งเพ่ิมขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 อย่างมีนยัสําคญั (จากร้อยละ 31.6 เป็นร้อยละ 

37.6) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 PSMK มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 240.04 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน จํานวน 30.23 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 เน่ืองจากผลการดาํเนินงานกําไรในระหวา่งปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 PSMK มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 267.58 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน จํานวน 27.54 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 เน่ืองจากผลการดาํเนินงานกําไรในระหวา่งปี 2561 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560 ผลการดําเนินงานของ PSMK เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 15.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

101.2  แม้ว่ารายได้จากการให้เช่าและบริการไมเ่ปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนกั (ลดลง 0.06 ล้านบาท) แต่ PSMK มีต้นทนุ

การให้เช่าและบริการลดลงจํานวน 9.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจํานวน 

9.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.6 อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 7.25 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปีก่อนทัง้จํานวน 

สําหรับปี 2561 ผลการดําเนินงานของ PSMK ลดลงจากปีก่อนจํานวน 2.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 

แม้ว่ารายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้จํานวน 17.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 897.3 เน่ืองจากคา่ชดเชยและคา่ปรับท่ีเรียกเก็บจากผู้

เช่าท่ี SPRM จํานวน 11 เดือน ซึ่งมีการขอยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้เช่าและบริการ

ลดลงจํานวน 7.82 ล้านบาท จากการยกเลกิสญัญาเช่าตามท่ีกลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้รายได้รวมเพ่ิมขึน้จํานวน 9.97 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ในขณะท่ีต้นทุนการให้เช่าและบริการเพ่ิมขึน้จํานวน 11.13 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.4 เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาของอาคารท่ี SPRM ซึ่งมีการปรับปรุงเสร็จในปี 2561 และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ให้บริการในอาคารดงักลา่ว
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เอกสารแนบที่ 11 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ฟ้าบันบาลทรัพย์ จาํกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยทั่วไป 

บริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จํากัด (“FBS”) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2545 เพ่ือประกอบธุรกิจให้เช่าช่วง

อสงัหาริมทรัพย์ ตัง้อยู่ท่ี 1373 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีทนุ

จดทะเบียนชําระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 86 ล้านบาท มีนาย ประสิทธ์ิ เสาวรัติธาดา เป็นผู้ ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 50.5  

2. ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จาํกดั ณ วนัที่ 19 เมษายน 2561 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) สัดส่วน 

1 นาย ประสิทธ์ิ เสาวรัติธาดา 4,341,748        43,417,480.00  50.5% 

2 นาย เมธา องัวฒันาพานิช 1,252,427        12,524,270.00  14.6% 

3 นาย สมศกัดิ์ อธิศยัตระกลู 918,447          9,184,470.00  10.7% 

4 นาย ฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ 834,952          8,349,520.00  9.7% 

5 นาย ชาญ อิทธิถาวร 667,960          6,679,600.00  7.8% 

6 นาย ประวตัิ เกลียวปิยะ 292,233          2,922,330.00  3.4% 

7 นาย พิเชษฐ บญุยไวโรจน์ 292,233          2,922,330.00  3.4% 

  รวม 8,600,000     86,000,000.00  100.0% 

ที่มา: www.bol.co.th 

3. กรรมการของบริษัท ฟ้าบนัดาลทรัพย์ จาํกดั 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ 

1 นาย ฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ 

2 นาย ประสิทธ์ิ เสาวรัติธาดา 

4. ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จาํกัด 

รายงานท่ีแสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560  งบกําไร

ขาดทนุสาํหรับปี 2559 และ 2560 ท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 จาํนวนเงนิ  % ของสินทรัพย์รวม 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมนุเวียน 
  

   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  3.35   3.58   0.8%  0.9%  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  22.98   23.74   5.5%  6.3%  

สินค้าคงเหลือ  113.56   113.56   27.0%  29.9%  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้   -     2.11   0.0%  0.6%  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  3.73   3.41   0.9%  0.9%  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  143.62   146.40   34.2%  38.6%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน      

เงินฝากที่มีภาระผกูพนั  1.50   1.50   0.4%  0.4%  

เงินลงทนุชัว่คราว  0.01   0.01   0.0%  0.0%  

อาคารและอปุกรณ์  250.86   230.93   59.7%  60.8%  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  24.52   0.69   5.8%  0.2%  

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  276.89   233.14   65.8%  61.4%  

รวมสินทรัพย์  420.51   379.54   100.0%  100.0%  

หนีสิ้น      

หนีส้ินหมนุเวียน 
  

   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  130.25   122.47   31.0%  32.3%  

เงินกู้ยืมระยะสัน้  132.07   87.72   31.4%  23.1%  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  0.01   0.05   0.0%  0.0%  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  5.83   7.48   1.4%  2.0%  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน  268.16   217.72   63.8%  57.4%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียน      

เงงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั  7.04   7.04   1.7%  1.9%  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน  24.07   25.00   5.7%  6.6%  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน  31.11   32.04   7.4%  8.4%  

รวมหนีส้ิน  299.28   249.76   71.2%  65.8%  

สว่นของผู้ ถือหุ้น      

ทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้ว  86.00   86.00   20.5%  22.7%  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม  35.23   43.78   8.4%  11.5%  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  121.23   129.78   28.8%  34.2%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  420.51   379.54   100.0%  100.0%  

หมายเหต:ุ 1 เป็นมลูคา่ยตุิธรรม 
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งบกาํไรขาดทุน 
 

จาํนวนเงนิ 
 

% ของรายได้รวม 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 
 

2559 2560 

รายได้ 
     

รายได้จากการให้บริการ  52.23   46.05  
 

55.6%  51.2%  

รายได้จากการให้เชา่  39.83   43.34  
 

42.4%  48.2%  

รายได้อ่ืน  1.89   0.57  
 

2.0%  0.6%  

รวมรายได้  93.95   89.96  
 

100.0%  100.0%  

ค่าใช้จ่าย 
     

ต้นทนุการให้บริการ  57.32   63.57  
 

61.0%  70.7%  

คา่ใช้จา่ยในการขาย  5.54   4.52  
 

5.9%  5.0%  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  11.46   11.06  
 

12.2%  12.3%  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  74.32   79.15  
 

79.1%  88.0%  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 19.64   10.81  
 

20.9%  12.0%  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (1.85)   -    
 

(2.0%) 0.0%  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (4.19)  (2.26) 
 

(4.5%) (2.5%) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  13.59   8.55  
 

14.5%  9.5%  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 FBS มีสินทรัพย์รวม 379.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 40.97 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 9.7  จากการลดลงของอาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 19.92 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 7.9 และ 23.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.2 ตามลาํดบั เน่ืองจากการตดัคา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย

สาํหรับปีเป็นหลกั  

รายการหลกัของสนิทรัพย์ คือ อาคารและอปุกรณ์ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 60.8 ของสนิทรัพย์รวม 

ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 

หนีส้นิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 FBS มีหนีส้นิรวม 249.76 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 45.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 16.5  จากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 7.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6  และ 

25.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.6 เป็นหลกั  

รายการหลกัของหนีส้ิน คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีสดัสว่นร้อยละ 32.3 ของหนีส้ิน

และสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 FBS มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 129.78 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน จํานวน 8.55 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 เน่ืองจากผลการดําเนินงานกําไรในระหวา่งปี 2560 

ผลการดาํเนินงาน 

สําหรับปี 2560 ผลการดําเนินงานของ FBS ลดลงจากปีก่อนจํานวน 5.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 

เน่ืองจากรายได้จากการให้เช่าและบริการลดลงจํานวน  2.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9  สาเหตหุลกัเกิดจากการ

ลดลงของค่าเช่าตามสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ประกอบกับต้นทุนการให้เช่าและบริการเพ่ิมขึน้จํานวน 6.25 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 เป็นหลกั
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เอกสารแนบที่ 12 ประมาณการทางการเงนิของโครงการ 

กองทุน CRYSTAL ก่อนแปลงสภาพ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 260.06  269.12  277.68  288.62  297.98  306.16  317.48  326.59  334.97  346.02  356.45  364.59  375.83  385.07  393.38  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (7.78) (5.76) (6.71) (8.36) (6.68) (6.94) (9.57) (7.06) (7.98) (10.05) (8.17) (8.26) (11.30) (8.27) (9.22) 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 99.42  102.80  106.26  110.50  114.04  117.52  121.95  125.56  129.17  133.66  137.84  141.52  146.18  150.09  153.95  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 21.75  22.62  23.52  24.46  25.44  26.46  27.52  28.62  29.76  30.96  32.19  33.48  34.82  36.21  37.66  

รายได้อ่ืน 0.33  0.49  0.65  0.81  0.99  1.17  1.36  1.56  1.77  1.98  2.20  2.43  2.66  2.91  3.16  

รวมรายได้ 373.78  389.28  401.39  416.04  431.78  444.37  458.74  475.27  487.70  502.57  520.50  533.76  548.20  566.00  578.92  

ต้นทนุค่าเช่า 10.90  11.33  11.69  12.12  12.56  12.93  13.36  13.81  14.18  14.62  15.13  15.52  15.95  16.44  16.82  

รวมต้นทุน 10.90  11.33  11.69  12.12  12.56  12.93  13.36  13.81  14.18  14.62  15.13  15.52  15.95  16.44  16.82  

กําไรขัน้ต้น 362.88  377.95  389.71  403.91  419.23  431.44  445.38  461.46  473.52  487.94  505.37  518.25  532.25  549.56  562.10  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.88  8.16  8.41  8.71  9.00  9.26  9.56  9.86  10.12  10.42  10.76  11.03  11.34  11.66  11.93  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 24.11  24.29  24.96  25.66  25.72  26.27  26.89  26.77  27.21  27.72  27.41  27.65  27.98  27.37  27.38  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 11.21  11.68  12.04  12.48  12.95  13.33  13.76  14.26  14.63  15.08  15.62  16.01  16.45  16.98  17.37  

กําไรจากทรัพย์สิน 319.67  333.82  344.30  357.06  371.55  382.58  395.18  410.57  421.56  434.72  451.59  463.55  476.49  493.54  505.43  

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ 1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.06  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 20.37  20.67  20.95  21.20  21.43  21.64  21.81  21.95  22.05  22.11  22.12  22.09  22.00  21.84  21.62  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 1.21  1.23  1.24  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.24  1.22  1.20  1.17  1.13  1.09  1.04  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.57  

กําไรสุทธิ 295.41  309.24  319.43  331.93  346.19  357.01  369.43  384.69  395.59  408.71  425.59  437.62  450.68  467.93  480.14  

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 272.65  286.35  296.43  308.81  322.92  333.64  345.94  361.05  371.83  384.82  401.53  413.44  426.37  443.45  455.54  

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ (ร้อยละ) 7.36  7.73  8.00  8.34  8.72  9.01  9.34  9.74  10.04  10.39  10.84  11.16  11.51  11.97  12.30  
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กองทุน CRYSTAL ก่อนแปลงสภาพ 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 404.37  413.93  421.94  433.20  442.44  451.85  462.78  472.27  359.54  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (11.71) (9.38) (9.49) (12.97) (9.45) (10.96) (13.24) (10.66) (8.26) 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 158.68  162.86  166.76  171.77  176.01  180.57  185.67  190.18  144.19  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 39.17  40.73  42.36  44.06  45.82  47.65  49.56  51.54  38.65  

รายได้อ่ืน 3.42  3.69  3.97  4.25  4.55  4.85  5.17  5.49  5.78  

รวมรายได้ 593.93  611.83  625.54  640.31  659.37  673.97  689.93  708.83  539.90  

ต้นทนุค่าเช่า 17.27  17.76  18.16  18.62  19.13  19.57  20.06  20.57  15.62  

รวมต้นทุน 17.27  17.76  18.16  18.62  19.13  19.57  20.06  20.57  15.62  

กําไรขัน้ต้น 576.66  594.07  607.38  621.70  640.24  654.41  669.88  688.26  524.28  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12.24  12.57  12.85  13.17  13.52  13.82  14.17  14.51  11.36  

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 27.47  26.51  26.21  25.96  24.61  23.91  23.16  21.29  15.46  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 17.82  18.35  18.77  19.21  19.78  20.22  20.70  21.26  16.20  

กําไรจากทรัพย์สิน 519.13  536.63  549.55  563.36  582.33  596.45  611.85  631.19  481.27  

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ 1.01  0.94  0.87  0.79  0.70  0.59  0.47  0.33  0.15  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 21.33  20.95  20.48  19.92  19.25  18.46  17.53  16.47  15.42  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0.98  0.91  0.83  0.74  0.64  0.52  0.38  0.23  0.08  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1.49  1.39  1.29  1.16  1.02  0.85  0.67  0.46  0.20  

กําไรสุทธิ 494.32  512.43  526.08  540.74  560.74  576.04  592.80  613.71  465.42  

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 469.58  487.50  501.02  515.54  535.33  550.48  567.07  587.77  440.96  

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ (ร้อยละ) 12.67  13.16  13.52  13.91  14.45  14.86  15.31  15.86  11.90  

เงินลงทุนเร่ิมต้น (3,705.00)         

อัตราผลตอบแทนนักลงทุน (ร้อยละ) 8.68         
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กองทุน CRYSTAL หลังแปลงสภาพ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 260.06  269.12  277.68  288.62  297.98  306.16  317.48  326.59  334.97  346.02  356.45  364.59  375.83  385.07  393.38  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (7.78) (5.76) (6.71) (8.36) (6.68) (6.94) (9.57) (7.06) (7.98) (10.05) (8.17) (8.26) (11.30) (8.27) (9.22) 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 99.42  102.80  106.26  110.50  114.04  117.52  121.95  125.56  129.17  133.66  137.84  141.52  146.18  150.09  153.95  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 21.75  22.62  23.52  24.46  25.44  26.46  27.52  28.62  29.76  30.96  32.19  33.48  34.82  36.21  37.66  

รายได้อ่ืน 0.33  0.49  0.65  0.81  0.99  1.17  1.36  1.56  1.77  1.98  2.20  2.43  2.66  2.91  3.16  

รวมรายได้ 373.78  389.28  401.39  416.04  431.78  444.37  458.74  475.27  487.70  502.57  520.50  533.76  548.20  566.00  578.92  

ต้นทนุค่าเช่า 10.90  11.33  11.69  12.12  12.56  12.93  13.36  13.81  14.18  14.62  15.13  15.52  15.95  16.44  16.82  

รวมต้นทุน 10.90  11.33  11.69  12.12  12.56  12.93  13.36  13.81  14.18  14.62  15.13  15.52  15.95  16.44  16.82  

กําไรขัน้ต้น 362.88  377.95  389.71  403.91  419.23  431.44  445.38  461.46  473.52  487.94  505.37  518.25  532.25  549.56  562.10  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.88  8.16  8.41  8.71  9.00  9.26  9.56  9.86  10.12  10.42  10.76  11.03  11.34  11.66  11.93  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 23.97  24.11  24.74  25.41  25.45  25.97  26.55  26.41  26.83  27.31  26.98  27.20  27.51  26.89  26.88  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 11.21  11.68  12.04  12.48  12.95  13.33  13.76  14.26  14.63  15.08  15.62  16.01  16.45  16.98  17.37  

กําไรจากทรัพย์สิน 319.82  334.00  344.51  357.31  371.83  382.88  395.51  410.93  421.94  435.13  452.02  464.01  476.96  494.03  505.93  

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ 1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.08  1.07  1.02  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 28.56  28.89  29.20  29.47  29.69  29.86  29.98  30.04  30.03  29.96  29.79  29.55  29.20  28.74  28.18  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 4.70  4.74  4.77  4.79  4.80  4.80  4.78  4.75  4.69  4.63  4.53  4.42  4.28  4.11  3.91  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.58  1.51  

กําไรสุทธิ 283.88  297.68  307.85  320.37  334.66  345.54  358.07  373.46  384.53  397.86  415.01  427.36  440.80  458.53  471.31  

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 259.48  273.14  283.21  295.59  309.74  332.19  344.59  359.83  370.79  383.98  400.96  413.19  426.49  444.04  456.69  

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ (ร้อยละ) 7.00  7.37  7.64  7.98  8.36  8.97  9.30  9.71  10.01  10.36  10.82  11.15  11.51  11.98  12.33  
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กองทุน CRYSTAL หลังแปลงสภาพ 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 404.37  413.93  421.94  433.20  442.44  451.85  462.78  472.27  359.54  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (11.71) (9.38) (9.49) (12.97) (9.45) (10.96) (13.24) (10.66) (8.26) 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 158.68  162.86  166.76  171.77  176.01  180.57  185.67  190.18  144.19  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 39.17  40.73  42.36  44.06  45.82  47.65  49.56  51.54  38.65  

รายได้อ่ืน 3.42  3.69  3.97  4.25  4.55  4.85  5.17  5.49  5.78  

รวมรายได้ 593.93  611.83  625.54  640.31  659.37  673.97  689.93  708.83  539.90  

ต้นทนุค่าเช่า 17.27  17.76  18.16  18.62  19.13  19.57  20.06  20.57  15.62  

รวมต้นทุน 17.27  17.76  18.16  18.62  19.13  19.57  20.06  20.57  15.62  

กําไรขัน้ต้น 576.66  594.07  607.38  621.70  640.24  654.41  669.88  688.26  524.28  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12.24  12.57  12.85  13.17  13.52  13.82  14.17  14.51  11.36  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 26.96  26.00  25.69  25.44  24.09  23.40  22.67  20.81  14.63  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 17.82  18.35  18.77  19.21  19.78  20.22  20.70  21.26  16.20  

กําไรจากทรัพย์สิน 519.63  537.14  550.07  563.88  582.85  596.96  612.35  631.67  482.09  

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ 0.97  0.90  0.83  0.74  0.65  0.54  0.41  0.26  0.06  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 27.48  26.64  25.65  24.49  23.14  21.59  19.81  17.78  16.18  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 3.68  3.41  3.11  2.76  2.36  1.91  1.40  0.83  0.18  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1.43  1.33  1.22  1.09  0.94  0.77  0.58  0.36  0.08  

กําไรสุทธิ 486.07  504.86  519.27  534.79  555.76  572.16  590.14  612.43  465.58  

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 471.31  489.91  504.18  519.54  540.30  556.53  574.33  596.40  451.03  

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ (ร้อยละ) 12.72  13.22  13.61  14.02  14.58  15.02  15.50  16.10  12.17  

เงินลงทุนเร่ิมต้น (3,705.00)         

อัตราผลตอบแทนนักลงทุน (ร้อยละ) 8.55         
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กองทุน CRYSTAL  

ก่อนการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 260.06  269.12  277.68  288.62  297.98  306.16  317.48  326.59  334.97  346.02  356.45  364.59  375.83  385.07  393.38  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (7.78) (5.76) (6.71) (8.36) (6.68) (6.94) (9.57) (7.06) (7.98) (10.05) (8.17) (8.26) (11.30) (8.27) (9.22) 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 99.42  102.80  106.26  110.50  114.04  117.52  121.95  125.56  129.17  133.66  137.84  141.52  146.18  150.09  153.95  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 21.75  22.62  23.52  24.46  25.44  26.46  27.52  28.62  29.76  30.96  32.19  33.48  34.82  36.21  37.66  

รายได้อ่ืน 0.33  0.49  0.65  0.81  0.99  1.17  1.36  1.56  1.77  1.98  2.20  2.43  2.66  2.91  3.16  

รวมรายได้ 373.78  389.28  401.39  416.04  431.78  444.37  458.74  475.27  487.70  502.57  520.50  533.76  548.20  566.00  578.92  

ต้นทนุค่าเช่า 10.90  11.33  11.69  12.12  12.56  12.93  13.36  13.81  14.18  14.62  15.13  15.52  15.95  16.44  16.82  

รวมต้นทุน 10.90  11.33  11.69  12.12  12.56  12.93  13.36  13.81  14.18  14.62  15.13  15.52  15.95  16.44  16.82  

กําไรขัน้ต้น 362.88  377.95  389.71  403.91  419.23  431.44  445.38  461.46  473.52  487.94  505.37  518.25  532.25  549.56  562.10  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.88  8.16  8.41  8.71  9.00  9.26  9.56  9.86  10.12  10.42  10.76  11.03  11.34  11.66  11.93  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 24.11  24.30  24.96  25.66  25.73  26.28  26.89  26.78  27.22  27.73  27.41  27.65  27.98  27.38  27.38  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 11.21  11.68  12.04  12.48  12.95  13.33  13.76  14.26  14.63  15.08  15.62  16.01  16.45  16.98  17.37  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 319.67  333.81  344.29  357.06  371.55  382.58  395.18  410.56  421.55  434.72  451.58  463.55  476.49  493.54  505.43  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 292.82  280.09  264.61  251.37  239.60  225.99  213.82  203.48  191.38  180.78  172.02  161.74  152.29  144.49  135.54  
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กองทุน CRYSTAL  

ก่อนการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 404.37  413.93  421.94  433.20  442.44  451.85  462.78  472.27  359.54  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (11.71) (9.38) (9.49) (12.97) (9.45) (10.96) (13.24) (10.66) (8.26) 

รายได้ค่าเช่าเหมางานระบบ 158.68  162.86  166.76  171.77  176.01  180.57  185.67  190.18  144.19  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 39.17  40.73  42.36  44.06  45.82  47.65  49.56  51.54  38.65  

รายได้อ่ืน 3.42  3.69  3.97  4.25  4.55  4.85  5.17  5.49  5.78  

รวมรายได้ 593.93  611.83  625.54  640.31  659.37  673.97  689.93  708.83  539.90  

ต้นทนุค่าเช่า 17.27  17.76  18.16  18.62  19.13  19.57  20.06  20.57  15.62  

รวมต้นทุน 17.27  17.76  18.16  18.62  19.13  19.57  20.06  20.57  15.62  

กําไรขัน้ต้น 576.66  594.07  607.38  621.70  640.24  654.41  669.88  688.26  524.28  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12.24  12.57  12.85  13.17  13.52  13.82  14.17  14.51  11.36  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 27.48  26.52  26.22  25.97  24.61  23.92  23.17  21.30  15.46  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 17.82  18.35  18.77  19.21  19.78  20.22  20.70  21.26  16.20  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 519.12  536.62  549.54  563.35  582.32  596.44  611.84  631.18  481.26  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 127.52  120.74  113.26  106.36  100.70  94.48  88.78  83.89  59.89  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 4,005.67         
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กองทุน CRYSTAL  

หลังการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 260.06  269.12  277.68  288.62  297.98  306.16  317.48  326.59  334.97  346.02  356.45  364.59  375.83  385.07  393.38  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 160.47  165.70  171.01  177.84  183.20  188.36  195.34  200.62  205.84  212.70  218.88  223.97  230.94  236.29  241.45  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (12.89) (9.70) (11.66) (13.90) (11.15) (12.16) (15.77) (11.92) (13.78) (16.68) (13.67) (14.40) (18.58) (13.99) (15.84) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 52.13  54.00  55.59  57.85  59.76  61.29  63.62  65.49  67.05  69.34  71.41  72.94  75.25  77.14  78.69  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 9.73  9.89  10.12  10.29  10.47  10.67  10.86  11.03  11.25  11.42  11.62  11.81  12.00  12.18  12.39  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 9.90  10.00  10.10  10.20  10.30  10.40  10.51  10.61  10.72  10.83  10.93  11.04  11.15  11.26  11.38  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.39  0.41  0.42  0.43  0.44  0.46  0.47  0.49  0.50  0.51  0.53  0.55  0.56  0.58  0.60  

รายได้อ่ืน 0.34  0.50  0.67  0.84  1.03  1.22  1.42  1.63  1.85  2.07  2.30  2.55  2.79  3.05  3.31  

รวมรายได้ 480.13  499.91  513.91  532.17  552.03  566.40  583.94  604.54  618.40  636.22  658.45  673.05  689.95  711.58  725.36  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 30.74  31.62  32.36  33.26  34.16  34.93  35.82  36.76  37.52  38.44  39.46  40.26  41.17  42.18  42.96  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 61.05  63.21  65.13  67.75  69.98  71.81  74.52  76.68  78.57  81.21  83.65  85.48  88.16  90.36  92.23  

รวมต้นทุน 91.79  94.84  97.50  101.01  104.14  106.74  110.34  113.45  116.09  119.65  123.11  125.75  129.34  132.54  135.19  

กําไรขัน้ต้น 388.34  405.07  416.42  431.16  447.89  459.66  473.60  491.09  502.31  516.56  535.34  547.30  560.62  579.04  590.17  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.05  8.33  8.56  8.86  9.14  9.37  9.66  9.95  10.18  10.48  10.80  11.04  11.33  11.64  11.86  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 41.49  39.58  43.17  46.10  44.08  47.55  50.68  48.28  52.05  56.20  52.78  56.54  60.36  57.10  60.93  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 14.40  15.00  15.42  15.97  16.56  16.99  17.52  18.14  18.55  19.09  19.75  20.19  20.70  21.35  21.76  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 324.41  342.17  349.27  360.24  378.11  385.74  395.75  414.72  421.53  430.80  452.00  459.53  468.23  488.95  495.61  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 307.95  296.98  277.49  261.91  251.43  227.86  214.13  205.55  191.37  179.15  172.18  160.34  149.65  143.15  132.91  
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กองทุน CRYSTAL  

หลังการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ 

2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 404.37  413.93  421.94  433.20  442.44  451.85  462.78  472.27  359.54  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 248.26  253.86  258.78  265.80  271.18  277.07  283.90  289.43  220.19  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (19.40) (15.72) (16.45) (21.37) (15.92) (18.81) (21.91) (17.80) (14.02) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 80.96  82.92  84.41  86.73  88.62  90.34  92.61  94.54  71.91  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 12.57  12.75  12.95  13.14  13.31  13.54  13.70  13.89  10.55  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 11.49  11.61  11.72  11.84  11.96  12.08  12.20  12.32  12.44  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.61  0.63  0.65  0.67  0.69  0.71  0.73  0.76  0.78  

รายได้อ่ืน 3.59  3.87  4.16  4.45  4.76  5.07  5.40  5.73  6.03  

รวมรายได้ 742.46  763.85  778.16  794.46  817.04  831.86  849.40  871.14  667.42  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 43.90  44.91  45.73  46.67  47.73  48.59  49.59  50.65  38.68  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 94.86  97.13  98.92  101.62  103.82  105.90  108.52  110.77  84.28  

รวมต้นทุน 138.75  142.04  144.65  148.28  151.55  154.50  158.12  161.42  122.96  

กําไรขัน้ต้น 603.70  621.80  633.51  646.18  665.49  677.36  691.29  709.71  544.46  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12.15  12.46  12.68  12.98  13.29  13.54  13.85  14.16  10.81  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 65.27  61.23  65.54  69.73  66.52  70.38  74.25  70.27  56.82  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 22.27  22.92  23.34  23.83  24.51  24.96  25.48  26.13  20.02  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 504.01  525.20  531.94  539.64  561.16  568.49  577.71  599.15  456.81  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 123.81  118.17  109.64  101.88  97.04  90.05  83.83  79.63  56.85  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 4,032.93         
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โครงการ CDC (ส่วนท่ีขยายสิทธิการเช่าฯ) 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 69.78  282.34  287.21  293.26  298.70  303.84  309.63  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 49.80  201.09  204.42  208.62  212.72  216.20  220.25  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (3.90) (13.49) (12.25) (16.07) (13.70) (13.43) (16.52) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 11.03  44.61  45.38  46.34  47.19  48.01  48.92  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 3.55  14.28  14.45  14.68  14.84  15.03  15.24  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.51  6.09  6.16  6.22  6.28  6.34  6.41  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.07  0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35  

รวมรายได้ 131.84  535.21  545.69  553.36  566.36  576.33  584.27  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 8.27  33.61  34.25  34.78  35.52  36.16  36.71  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 14.18  57.37  58.36  59.59  60.70  61.74  62.92  

รวมต้นทุน 22.45  90.98  92.61  94.37  96.22  97.90  99.63  

กําไรขัน้ต้น 109.39  444.23  453.08  458.99  470.14  478.44  484.65  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.85  11.56  11.78  11.95  12.22  12.44  12.62  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 12.49  52.90  53.00  57.37  56.25  55.70  61.87  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 3.96  16.06  16.37  16.60  16.99  17.29  17.53  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 90.09  363.72  371.93  373.07  384.67  393.01  392.63  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 14.14  52.84  50.02  46.44  44.33  41.93  38.78  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 288.47       
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โครงการ TC (ส่วนท่ีขยายสิทธิการเช่าฯ) 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 51.18  209.19  213.64  216.07  221.37  225.87  228.25  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 24.50  100.26  102.40  103.37  106.00  108.14  109.08  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.10) (10.12) (6.25) (4.37) (10.77) (6.79) (4.48) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 13.15  53.74  54.88  55.51  56.87  58.03  58.64  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 1.57  6.35  6.41  6.48  6.54  6.61  6.67  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.11  0.47  0.49  0.50  0.52  0.53  0.55  

รวมรายได้ 89.41  359.89  371.58  377.56  380.53  392.38  398.70  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 17.29  70.54  72.12  73.01  74.62  76.23  77.12  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 14.16  57.88  59.11  59.79  61.25  62.50  63.16  

รวมต้นทุน 31.45  128.42  131.24  132.80  135.87  138.73  140.27  

กําไรขัน้ต้น 57.96  231.48  240.34  244.76  244.65  253.66  258.43  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.78  3.13  3.22  3.27  3.30  3.40  3.46  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 8.55  39.12  34.90  35.04  41.17  37.05  37.10  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 2.68  10.80  11.15  11.33  11.42  11.77  11.96  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 45.95  178.44  191.07  195.12  188.76  201.43  205.91  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 9.99  34.33  33.64  31.73  28.81  28.16  26.57  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 193.25       
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โครงการ CDC  

(ส่วนท่ีลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 36.96  37.43  38.16  38.69  39.04  39.83  40.36  40.71  41.44  42.09  42.90  44.39  45.02  45.32  46.18  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 63.46  63.99  64.52  64.93  65.25  70.12  73.06  73.86  74.39  75.04  77.60  79.20  79.88  80.14  80.82  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (0.93) (0.98) (1.22) (0.97) (0.87) (2.33) (1.28) (1.00) (1.49) (1.28) (1.63) (2.28) (1.11) (1.12) (2.01) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 23.28  23.57  24.03  24.36  24.59  25.09  25.42  25.64  26.10  26.51  27.02  27.96  28.35  28.54  29.09  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 18.57  18.66  18.73  18.78  18.81  19.62  19.85  19.98  20.04  20.10  20.94  21.17  21.28  21.30  21.37  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 5.15  5.20  5.25  5.31  5.36  5.41  5.47  5.52  5.58  5.63  5.69  5.75  5.80  5.86  5.92  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.16  0.17  0.17  0.18  0.19  0.19  0.20  0.20  0.21  0.22  0.22  0.23  0.23  0.24  0.25  

รวมรายได้ 146.65  148.05  149.64  151.28  152.36  157.94  163.07  164.92  166.26  168.30  172.73  176.40  179.46  180.29  181.61  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 12.15  12.34  12.53  12.73  12.92  13.22  13.52  13.74  13.94  14.17  14.46  14.73  15.00  15.20  15.43  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 29.94  30.32  30.91  31.34  31.62  32.26  32.69  32.98  33.56  34.09  34.75  35.95  36.47  36.71  37.41  

รวมต้นทุน 42.09  42.66  43.44  44.07  44.54  45.49  46.21  46.71  47.51  48.26  49.20  50.69  51.46  51.91  52.84  

กําไรขัน้ต้น 104.56  105.40  106.20  107.21  107.82  112.45  116.86  118.21  118.76  120.04  123.53  125.71  128.00  128.38  128.77  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.63  6.70  6.78  6.85  6.91  7.15  7.37  7.46  7.53  7.63  7.82  7.98  8.12  8.17  8.24  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 11.83  11.75  12.02  11.93  11.94  15.04  13.57  13.11  13.71  13.62  14.59  16.82  14.01  14.28  15.03  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 4.40  4.44  4.49  4.54  4.57  4.74  4.89  4.95  4.99  5.05  5.18  5.29  5.38  5.41  5.45  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 81.71  82.50  82.92  83.89  84.39  85.52  91.03  92.69  92.53  93.75  95.94  95.62  100.48  100.52  100.06  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 75.64  70.70  65.78  61.61  57.38  53.83  53.04  49.99  46.20  43.34  41.05  37.88  36.85  34.12  31.45  

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

294 

โครงการ CDC  

(ส่วนท่ีลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 
2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 46.70  46.95  47.89  66.14  70.11  71.49  71.97  72.34  73.16  73.61  74.05  74.75  75.36  75.64  76.46  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 87.37  90.37  91.68  112.43  116.42  122.42  125.37  126.00  126.59  126.94  127.41  128.03  128.58  128.90  129.66  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (2.28) (1.32) (2.22) (6.98) (1.57) (3.80) (1.68) (1.54) (2.25) (1.51) (1.73) (2.26) (1.91) (1.48) (2.74) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 29.41  29.57  30.16  41.65  44.15  45.03  45.33  45.56  46.08  46.36  46.64  47.08  47.46  47.64  48.16  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 23.35  23.76  23.84  39.72  42.92  44.02  44.28  44.31  44.37  44.43  44.49  44.58  44.63  44.68  44.85  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 5.98  6.04  6.10  6.16  6.22  6.29  6.35  6.41  6.48  6.54  6.61  6.67  6.74  6.81  6.87  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.26  0.26  0.27  0.28  0.29  0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  0.38  0.39  

รวมรายได้ 190.78  195.63  197.73  259.40  278.54  285.74  291.93  293.41  294.75  296.71  297.80  299.20  301.23  302.57  303.65  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 15.86  16.18  16.43  18.23  18.93  19.33  19.70  19.96  20.22  20.50  20.75  21.03  21.32  21.60  21.87  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 37.82  38.03  38.79  53.57  56.79  57.91  58.30  58.60  59.26  59.63  59.98  60.55  61.04  61.27  61.94  

รวมต้นทุน 53.68  54.21  55.23  71.80  75.72  77.24  78.00  78.56  79.48  80.12  80.73  81.57  82.36  82.87  83.81  

กําไรขัน้ต้น 137.10  141.42  142.50  187.60  202.82  208.50  213.93  214.85  215.27  216.59  217.07  217.63  218.87  219.70  219.85  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.63  8.84  8.94  11.45  12.24  12.55  12.82  12.90  12.97  13.07  13.13  13.21  13.31  13.38  13.45  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 18.04  16.83  17.31  36.81  23.08  27.26  24.17  23.57  24.07  23.70  23.93  24.60  23.99  24.21  25.72  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 5.72  5.87  5.93  7.78  8.36  8.57  8.76  8.80  8.84  8.90  8.93  8.98  9.04  9.08  9.11  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 104.71  109.88  110.32  131.55  159.14  160.12  168.18  169.59  169.39  170.92  171.07  170.84  172.54  173.03  171.57  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 30.46  29.59  27.51  30.36  34.00  31.67  30.80  28.75  26.58  24.83  23.01  21.27  19.88  18.46  16.95  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 1,152.97               
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โครงการ TC  

(ส่วนท่ีลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 55.19  56.07  58.58  60.51  61.42  63.91  65.91  66.69  69.25  71.28  71.99  74.57  76.68  77.26  79.95  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 57.91  58.49  60.82  62.41  63.03  65.30  66.95  67.51  69.83  71.45  72.04  74.27  76.04  76.50  78.82  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.69) (0.99) (4.55) (1.77) (1.23) (4.67) (2.20) (1.30) (4.80) (2.52) (1.40) (4.83) (3.15) (1.15) (5.57) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 44.75  45.46  47.50  49.06  49.80  51.82  53.44  54.07  56.15  57.80  58.37  60.46  62.18  62.64  64.82  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 7.66  7.81  8.20  8.51  8.65  9.03  9.35  9.49  9.87  10.18  10.34  10.70  11.03  11.17  11.54  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 16.88  17.05  17.22  17.39  17.56  17.74  17.92  18.10  18.28  18.46  18.64  18.83  19.02  19.21  19.40  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.37  0.38  0.39  0.41  0.42  0.43  0.44  0.46  0.47  0.48  0.50  0.51  0.53  0.54  0.56  

รวมรายได้ 181.07  184.27  188.15  196.52  199.66  203.57  211.81  215.01  219.05  227.13  230.46  234.52  242.33  246.18  249.53  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 15.41  15.68  15.98  16.42  16.71  17.02  17.47  17.76  18.09  18.54  18.85  19.19  19.64  19.98  20.31  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 44.05  44.75  46.76  48.30  49.03  51.01  52.61  53.23  55.28  56.90  57.46  59.52  61.21  61.67  63.81  

รวมต้นทุน 59.46  60.43  62.74  64.72  65.73  68.03  70.07  70.99  73.36  75.44  76.31  78.71  80.85  81.65  84.12  

กําไรขัน้ต้น 121.61  123.84  125.41  131.80  133.93  135.54  141.74  144.02  145.69  151.69  154.16  155.81  161.47  164.53  165.41  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.63  6.70  6.78  6.85  6.91  7.15  7.37  7.46  7.53  7.63  7.82  7.98  8.12  8.17  8.24  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 14.25  13.68  17.24  15.32  14.94  18.76  16.35  16.21  20.16  17.55  17.34  21.57  18.73  18.38  22.40  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 5.43  5.53  5.64  5.90  5.99  6.11  6.35  6.45  6.57  6.81  6.91  7.04  7.27  7.39  7.49  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 95.31  97.93  95.75  103.73  106.09  103.53  111.66  113.90  111.43  119.70  122.08  119.22  127.35  130.59  127.29  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 83.11  79.07  71.32  71.55  67.73  61.08  61.10  57.70  52.08  51.85  49.00  44.19  43.75  41.53  37.36  
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โครงการ TC  

(ส่วนท่ีลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 
2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 82.03  82.57  85.31  87.35  87.98  90.57  92.69  93.35  95.87  98.01  98.75  101.15  103.34  104.13  106.46  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 80.52  81.05  83.32  85.01  85.58  87.83  89.50  90.10  92.36  93.98  94.63  96.85  98.48  99.16  101.36  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (3.10) (1.37) (5.76) (3.48) (1.26) (6.28) (3.58) (1.37) (6.62) (3.52) (1.74) (6.73) (3.62) (2.09) (6.86) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 66.51  66.95  69.17  70.82  71.33  73.44  75.16  75.69  77.73  79.47  80.06  82.01  83.79  84.43  86.32  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 11.86  12.01  12.38  12.69  12.85  13.21  13.53  13.69  14.06  14.36  14.53  14.90  15.19  15.37  15.73  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 19.59  19.79  19.99  20.19  20.39  20.59  20.80  21.01  21.22  21.43  21.64  21.86  22.08  22.30  22.52  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.58  0.60  0.61  0.63  0.65  0.67  0.69  0.71  0.73  0.75  0.78  0.80  0.82  0.85  0.87  

รวมรายได้ 257.98  261.60  265.01  273.21  277.52  280.05  288.78  293.18  295.35  304.49  308.65  310.83  320.09  324.16  326.41  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 20.80  21.14  21.48  21.97  22.35  22.67  23.20  23.59  23.92  24.47  24.87  25.21  25.78  26.19  26.55  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 65.47  65.91  68.09  69.72  70.22  72.29  73.99  74.51  76.52  78.23  78.82  80.73  82.49  83.12  84.97  

รวมต้นทุน 86.27  87.05  89.57  91.69  92.57  94.97  97.18  98.10  100.44  102.70  103.68  105.94  108.26  109.31  111.52  

กําไรขัน้ต้น 171.71  174.55  175.44  181.52  184.95  185.08  191.60  195.07  194.91  201.79  204.97  204.89  211.83  214.85  214.89  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.63  8.84  8.94  11.45  12.24  12.55  12.82  12.90  12.97  13.07  13.13  13.21  13.31  13.38  13.45  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 20.49  19.39  23.77  22.03  20.39  25.20  23.18  21.59  26.60  24.43  22.65  28.12  25.52  23.86  28.89  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 7.74  7.85  7.95  8.20  8.33  8.40  8.66  8.80  8.86  9.13  9.26  9.32  9.60  9.72  9.79  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 134.86  138.48  134.78  139.84  143.99  138.92  146.94  151.80  146.48  155.16  159.93  154.24  163.40  167.88  162.76  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 36.74  34.98  31.43  30.72  29.43  26.27  25.73  24.61  21.93  21.49  20.51  18.26  17.91  17.03  15.25  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 1,244.71               

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

297 

โครงการ TCR 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 115.76  123.14  126.42  127.92  135.38  138.58  140.14  147.58  150.77  152.34  159.78  162.96  164.55  171.96  175.15  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 66.45  70.89  72.83  73.80  78.27  80.17  81.15  85.64  87.50  88.51  92.99  94.86  95.87  100.34  102.20  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (2.35) (8.64) (3.22) (2.55) (9.65) (3.37) (2.93) (10.48) (3.72) (3.19) (11.32) (4.06) (3.55) (12.06) (4.43) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 43.38  44.72  47.28  48.04  49.20  51.95  52.67  53.73  56.57  57.32  58.24  61.21  61.96  62.77  65.83  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 16.24  17.66  18.23  18.57  20.03  20.55  20.92  22.38  22.90  23.26  24.74  25.24  25.62  27.07  27.58  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 13.00  13.13  13.26  13.39  13.53  13.66  13.80  13.94  14.08  14.22  14.36  14.50  14.65  14.80  14.94  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.13  0.13  0.14  0.14  0.15  0.15  0.16  0.16  0.16  0.17  0.17  0.18  0.19  0.19  0.20  

รวมรายได้ 252.62  261.05  274.94  279.33  286.90  301.69  305.90  312.95  328.27  332.63  338.95  354.90  359.27  365.08  381.47  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 26.04  26.65  27.44  27.92  28.51  29.36  29.84  30.43  31.32  31.83  32.41  33.34  33.87  34.45  35.42  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 42.79  44.77  47.01  47.80  49.69  52.03  52.81  54.62  57.04  57.83  59.56  62.04  62.86  64.49  67.04  

รวมต้นทุน 68.83  71.41  74.45  75.72  78.20  81.39  82.65  85.06  88.35  89.66  91.97  95.38  96.72  98.94  102.46  

กําไรขัน้ต้น 183.79  189.64  200.48  203.61  208.71  220.30  223.24  227.89  239.91  242.97  246.99  259.52  262.55  266.13  279.01  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9.41  9.89  10.15  10.25  10.74  11.01  11.11  11.62  11.90  12.00  12.53  12.83  12.93  13.48  13.79  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 20.75  26.35  23.17  22.97  29.02  25.46  25.35  31.51  27.81  27.59  34.13  30.05  29.92  36.72  32.36  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 7.58  7.83  8.25  8.38  8.61  9.05  9.18  9.39  9.85  9.98  10.17  10.65  10.78  10.95  11.44  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 146.05  145.56  158.91  162.01  160.35  174.78  177.61  175.37  190.35  193.40  190.16  205.99  208.92  204.98  221.42  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 135.20  124.74  126.07  118.98  109.02  110.00  103.48  94.59  95.05  89.40  81.37  81.60  76.61  69.59  69.58  

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

298 

โครงการ TCR 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 176.76  184.15  187.33  188.99  196.33  199.53  201.18  208.53  88.00  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 103.25  107.68  109.54  110.61  115.03  116.90  117.97  122.37  51.64  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (3.86) (12.96) (4.59) (4.32) (13.59) (5.21) (4.36) (14.59) (2.59) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 66.61  67.26  70.50  71.22  71.82  75.07  75.93  76.29  33.06  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 27.98  29.42  29.91  30.34  31.75  32.28  32.68  34.10  14.38  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 15.09  15.24  15.40  15.55  15.71  15.86  16.02  16.18  2.72  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.20  0.21  0.21  0.22  0.23  0.23  0.24  0.25  0.04  

รวมรายได้ 386.03  391.00  408.30  412.61  417.27  434.66  439.65  443.14  187.25  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 35.97  36.55  37.57  38.14  38.73  39.77  40.38  40.96  17.35  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 67.89  69.40  72.07  72.90  74.35  77.05  77.95  79.25  34.05  

รวมต้นทุน 103.86  105.95  109.64  111.03  113.07  116.81  118.34  120.20  51.40  

กําไรขัน้ต้น 282.17  285.05  298.66  301.58  304.20  317.85  321.31  322.93  135.85  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13.90  14.47  14.79  14.90  15.50  15.83  15.94  16.57  11.16  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 32.03  39.47  34.60  34.29  42.01  36.95  36.44  44.71  16.33  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 11.58  11.73  12.25  12.38  12.52  13.04  13.19  13.29  5.62  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 224.66  219.38  237.02  240.01  234.17  252.03  255.74  248.36  102.74  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 65.36  59.08  59.09  55.40  50.03  49.85  46.83  42.10  16.86  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 1,244.71         

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

299 

โครงการ Amorini 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 10.50  10.80  10.96  11.38  11.68  11.83  12.26  12.55  12.71  13.13  13.43  13.58  14.00  14.30  14.46  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 14.71  15.12  15.31  15.91  16.32  16.50  17.10  17.51  17.70  18.29  18.70  18.89  19.49  19.90  20.09  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (0.98) (0.38) (0.35) (1.05) (0.41) (0.40) (1.13) (0.43) (0.46) (1.19) (0.48) (0.48) (1.28) (0.51) (0.50) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 19.31  20.35  20.64  20.90  21.98  22.26  22.49  23.60  23.86  24.09  25.22  25.50  25.66  26.84  27.13  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 4.00  4.04  4.08  4.12  4.16  4.20  4.25  4.29  4.33  4.37  4.42  4.46  4.51  4.55  4.60  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.40  0.41  0.42  0.44  0.45  0.46  0.48  0.49  0.51  0.52  0.54  0.55  0.57  0.59  0.61  

รวมรายได้ 47.95  50.35  51.06  51.69  54.17  54.86  55.45  58.01  58.66  59.22  61.83  62.51  62.96  65.67  66.38  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 4.61  4.76  4.84  4.91  5.08  5.15  5.23  5.40  5.47  5.55  5.72  5.80  5.88  6.06  6.14  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 13.52  14.25  14.45  14.63  15.38  15.58  15.74  16.52  16.71  16.86  17.65  17.85  17.96  18.79  18.99  

รวมต้นทุน 18.12  19.01  19.29  19.54  20.46  20.73  20.97  21.92  22.18  22.41  23.37  23.65  23.84  24.85  25.13  

กําไรขัน้ต้น 29.83  31.34  31.77  32.15  33.71  34.13  34.48  36.09  36.48  36.81  38.45  38.86  39.11  40.83  41.25  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.51  1.58  1.60  1.63  1.70  1.72  1.74  1.82  1.84  1.86  1.94  1.96  1.97  2.06  2.08  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 4.11  3.83  3.95  4.44  4.12  4.25  4.76  4.42  4.53  5.09  4.72  4.82  5.42  5.01  5.14  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 1.46  1.53  1.55  1.57  1.64  1.66  1.68  1.76  1.78  1.80  1.88  1.90  1.91  1.99  2.01  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 22.75  24.40  24.67  24.51  26.25  26.49  26.29  28.09  28.33  28.06  29.92  30.18  29.81  31.76  32.02  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 21.60  21.42  20.05  18.45  18.27  17.07  15.69  15.50  14.48  13.29  13.10  12.24  11.19  11.03  10.30  

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

300 

โครงการ Amorini 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 14.88  15.36  15.59  16.01  16.30  16.46  16.88  17.18  17.34  17.76  18.05  18.22  18.63  18.93  19.09  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 20.68  21.37  21.67  22.25  22.66  22.86  23.45  23.86  24.05  24.64  25.05  25.25  25.83  26.24  26.45  

หกั: ชว่งวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.38) (0.70) (0.53) (1.45) (0.58) (0.55) (1.53) (0.63) (0.59) (1.61) (0.66) (0.63) (1.69) (0.71) (0.64) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 27.24  28.71  29.25  29.32  30.58  30.89  30.91  32.19  32.51  32.49  33.81  34.14  34.08  35.43  35.77  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 4.64  4.69  4.74  4.78  4.83  4.88  4.93  4.98  5.03  5.08  5.13  5.18  5.23  5.29  5.34  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.62  0.64  0.66  0.68  0.70  0.72  0.74  0.77  0.79  0.81  0.84  0.86  0.89  0.92  0.94  

รวมรายได้ 66.69  70.09  71.37  71.60  74.50  75.26  75.38  78.35  79.14  79.17  82.22  83.03  82.98  86.09  86.94  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 6.21  6.43  6.55  6.61  6.81  6.90  6.97  7.17  7.27  7.34  7.55  7.65  7.71  7.93  8.04  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 19.07  20.10  20.48  20.53  21.41  21.62  21.64  22.54  22.76  22.75  23.67  23.90  23.86  24.80  25.04  

รวมต้นทุน 25.28  26.53  27.02  27.14  28.21  28.53  28.61  29.71  30.03  30.08  31.21  31.54  31.57  32.73  33.08  

กําไรขัน้ต้น 41.41  43.56  44.35  44.46  46.28  46.74  46.78  48.64  49.11  49.09  51.01  51.48  51.41  53.36  53.87  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.09  2.19  2.23  2.24  2.33  2.35  2.36  2.45  2.48  2.48  2.57  2.60  2.60  2.70  2.72  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5.73  6.32  5.52  6.13  5.69  5.81  6.48  5.97  6.12  6.81  6.34  6.34  7.13  6.67  6.61  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 2.02  2.13  2.16  2.17  2.26  2.28  2.29  2.38  2.40  2.40  2.49  2.52  2.52  2.61  2.64  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 31.57  32.92  34.43  33.91  36.00  36.29  35.64  37.85  38.12  37.40  39.60  40.03  39.16  41.39  41.90  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 9.41  9.07  8.78  8.01  7.87  7.34  6.68  6.56  6.12  5.56  5.45  5.10  4.62  4.52  4.23  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 333.00               

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

301 

โครงการ I’m Park 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 21.24  22.09  22.49  23.03  23.89  24.28  24.82  25.68  26.07  26.62  27.47  27.87  28.42  29.27  27.17  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 28.22  29.37  29.92  30.63  31.80  32.34  33.05  34.22  34.75  35.48  36.63  37.17  37.90  39.05  36.26  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.28) (1.15) (0.71) (1.34) (1.27) (0.73) (1.47) (1.32) (0.81) (1.58) (1.38) (0.91) (1.68) (1.48) (0.84) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 19.14  19.98  20.54  20.78  21.61  22.20  22.40  23.27  23.83  24.04  24.91  25.47  25.68  26.55  24.86  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 0.55  0.56  0.56  0.57  0.57  0.58  0.58  0.59  0.60  0.60  0.61  0.61  0.62  0.63  0.58  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.12  0.12  0.13  0.13  0.14  0.14  0.14  0.15  0.15  0.16  0.16  0.17  0.17  0.18  0.17  

รวมรายได้ 67.99  70.98  72.93  73.80  76.73  78.80  79.53  82.58  84.59  85.33  88.39  90.38  91.11  94.19  88.20  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 6.51  6.69  6.84  6.94  7.13  7.28  7.39  7.58  7.74  7.85  8.05  8.21  8.32  8.53  7.97  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 15.31  15.99  16.43  16.63  17.29  17.76  17.92  18.61  19.07  19.23  19.93  20.38  20.54  21.24  19.89  

รวมต้นทุน 21.82  22.68  23.27  23.57  24.42  25.04  25.31  26.20  26.81  27.08  27.98  28.59  28.86  29.77  27.86  

กําไรขัน้ต้น 46.17  48.30  49.66  50.23  52.31  53.76  54.22  56.38  57.78  58.24  60.42  61.79  62.24  64.42  60.34  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7.85  7.93  7.99  8.02  8.10  8.16  8.19  8.27  8.33  8.36  8.44  8.50  8.53  8.62  7.96  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5.94  5.54  5.59  6.46  6.06  6.05  7.03  6.51  6.59  7.59  6.99  7.04  8.13  7.48  6.92  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 2.04  2.13  2.19  2.21  2.30  2.36  2.39  2.48  2.54  2.56  2.65  2.71  2.73  2.83  2.65  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 30.34  32.70  33.90  33.54  35.85  37.18  36.62  39.13  40.32  39.74  42.33  43.54  42.85  45.50  42.82  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 28.09  28.02  26.89  24.63  24.37  23.40  21.33  21.10  20.13  18.37  18.11  17.25  15.71  15.45  13.54  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 316.41               
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โครงการ Plearnary 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 19.71  20.66  20.87  20.98  21.94  22.15  22.26  23.22  23.43  23.54  24.50  24.69  24.84  25.78  25.98  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 53.52  55.74  56.70  57.51  59.75  60.70  61.52  63.75  64.70  65.53  67.76  68.68  69.54  71.75  72.69  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (2.15) (4.82) (2.15) (2.25) (5.28) (2.28) (2.52) (5.56) (2.55) (2.72) (5.93) (2.63) (3.02) (6.20) (2.88) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 21.33  21.48  22.63  22.88  22.93  24.18  24.39  24.43  25.68  25.92  25.91  27.23  27.42  27.41  28.74  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 15.75  17.17  17.52  17.73  19.18  19.50  19.73  21.18  21.50  21.74  23.18  23.48  23.75  25.16  25.48  

รายได้คา่บริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 18.00  18.18  18.36  18.55  18.73  18.92  19.11  19.30  19.49  19.69  19.88  20.08  20.28  20.49  20.69  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.44  0.45  0.47  0.48  0.50  0.51  0.53  0.54  0.56  0.57  0.59  0.61  0.63  0.65  0.67  

รวมรายได้ 126.60  128.86  134.39  135.87  137.76  143.66  145.02  146.86  152.79  154.27  155.89  162.14  163.43  165.02  171.37  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 9.05  9.21  9.47  9.61  9.77  10.04  10.18  10.35  10.62  10.78  10.94  11.23  11.39  11.56  11.86  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 27.81  28.99  30.11  30.46  31.59  32.76  33.09  34.21  35.38  35.74  36.81  38.03  38.37  39.43  40.67  

รวมต้นทุน 36.86  38.20  39.58  40.07  41.35  42.80  43.27  44.55  46.01  46.52  47.75  49.26  49.76  50.98  52.53  

กําไรขัน้ต้น 89.74  90.66  94.82  95.80  96.40  100.87  101.74  102.31  106.79  107.75  108.13  112.88  113.67  114.04  118.84  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.03  8.18  8.51  8.61  8.73  9.08  9.17  9.30  9.65  9.75  9.86  10.23  10.33  10.43  10.81  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 10.65  11.44  10.58  11.33  12.25  11.23  12.12  12.93  11.99  12.84  13.71  12.65  13.61  14.46  13.42  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 3.80  3.87  4.03  4.08  4.13  4.31  4.35  4.41  4.58  4.63  4.68  4.86  4.90  4.95  5.14  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 67.26  67.19  71.70  71.79  71.29  76.24  76.10  75.68  80.56  80.53  79.89  85.13  84.82  84.20  89.46  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 62.27  57.58  56.89  52.72  48.47  47.99  44.34  40.82  40.23  37.23  34.19  33.72  31.11  28.58  28.11  
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โครงการ Plearnary 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 26.11  27.06  27.26  27.39  28.32  28.55  28.67  29.61  29.83  29.95  30.89  31.11  31.22  32.18  32.38  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 73.53  75.75  76.69  77.54  79.74  80.71  81.53  83.74  84.71  85.53  87.75  88.71  89.52  91.76  92.70  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (3.08) (6.69) (3.05) (3.29) (6.94) (3.41) (3.37) (7.42) (3.43) (3.70) (7.76) (3.62) (3.74) (8.28) (3.68) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 28.98  28.85  30.28  30.50  30.34  31.77  32.06  31.79  33.34  33.54  33.28  34.87  35.11  34.71  36.43  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 25.74  27.16  27.48  27.74  29.14  29.50  29.73  31.14  31.49  31.72  33.14  33.49  33.70  35.16  35.47  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 20.90  21.11  21.32  21.53  21.75  21.96  22.18  22.40  22.63  22.86  23.08  23.31  23.55  23.78  24.02  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.69  0.71  0.73  0.75  0.77  0.79  0.82  0.84  0.87  0.89  0.92  0.95  0.98  1.01  0.78  

รวมรายได้ 172.87  173.93  180.71  182.17  183.12  189.88  191.61  192.11  199.43  200.79  201.31  208.83  210.34  210.32  218.11  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 12.03  12.19  12.51  12.68  12.85  13.18  13.37  13.53  13.88  14.06  14.23  14.60  14.80  14.96  15.34  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 41.04  42.00  43.32  43.68  44.61  45.95  46.34  47.20  48.62  48.95  49.82  51.27  51.61  52.40  53.93  

รวมต้นทุน 53.07  54.19  55.83  56.37  57.46  59.12  59.70  60.72  62.50  63.01  64.05  65.87  66.41  67.36  69.27  

กําไรขัน้ต้น 119.80  119.74  124.88  125.80  125.66  130.76  131.91  131.39  136.93  137.78  137.26  142.96  143.93  142.96  148.84  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.92  11.00  11.40  11.51  11.58  11.99  12.11  12.16  12.60  12.70  12.75  13.20  13.31  13.33  13.80  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 14.26  15.26  14.09  15.01  15.95  14.86  15.73  16.82  15.43  16.53  17.55  16.18  17.20  18.39  16.82  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 5.19  5.22  5.42  5.47  5.49  5.70  5.75  5.76  5.98  6.02  6.04  6.26  6.31  6.31  6.54  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 89.44  88.27  93.96  93.82  92.63  98.22  98.32  96.64  102.92  102.53  100.92  107.32  107.11  104.93  111.68  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 26.02  23.77  23.43  21.65  19.79  19.43  18.00  16.38  16.15  14.89  13.57  13.36  12.34  11.19  11.03  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 905.25               
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โครงการ SPRM 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 20.55  20.82  21.26  22.42  22.69  23.12  24.29  24.56  24.99  26.16  26.43  26.85  28.03  28.29  28.72  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 34.52  35.18  35.86  37.99  38.64  39.32  41.45  42.11  42.78  44.92  45.57  46.24  48.39  49.03  49.71  

หกั: ชว่งวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (2.23) (0.75) (1.02) (2.45) (0.83) (1.11) (2.65) (0.90) (1.23) (2.87) (0.97) (1.32) (3.08) (1.06) (1.45) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 13.80  14.43  14.65  15.14  15.80  16.02  16.48  17.18  17.38  17.82  18.55  18.75  19.16  19.92  20.11  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 3.00  3.03  3.06  3.09  3.12  3.15  3.18  3.22  3.25  3.28  3.31  3.35  3.38  3.41  3.45  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  0.38  0.39  0.40  0.42  0.43  0.44  0.45  

รวมรายได้ 69.94  73.03  74.12  76.51  79.77  80.84  83.11  86.52  87.54  89.70  93.29  94.28  96.30  100.04  100.99  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 8.42  8.63  8.78  8.97  9.19  9.34  9.54  9.77  9.93  10.12  10.37  10.53  10.73  10.99  11.16  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 8.97  9.38  9.52  9.84  10.27  10.41  10.71  11.17  11.30  11.58  12.06  12.19  12.45  12.95  13.07  

รวมต้นทุน 17.39  18.01  18.30  18.81  19.46  19.75  20.25  20.93  21.22  21.70  22.43  22.72  23.18  23.94  24.23  

กําไรขัน้ต้น 52.55  55.02  55.82  57.70  60.31  61.09  62.86  65.59  66.32  67.99  70.87  71.56  73.12  76.10  76.76  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3.42  3.56  3.62  3.73  3.89  3.94  4.05  4.21  4.27  4.37  4.54  4.59  4.69  4.87  4.91  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 6.27  6.10  7.36  6.88  6.67  8.05  7.50  7.26  8.73  8.09  7.84  9.44  8.68  8.42  10.11  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 2.10  2.19  2.22  2.30  2.39  2.43  2.49  2.60  2.63  2.69  2.80  2.83  2.89  3.00  3.03  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 40.77  43.16  42.62  44.80  47.35  46.68  48.82  51.52  50.70  52.84  55.69  54.70  56.86  59.81  58.71  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 37.74  36.99  33.81  32.90  32.19  29.38  28.45  27.79  25.32  24.42  23.83  21.67  20.85  20.30  18.45  
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โครงการ SPRM 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 29.90  30.16  30.59  31.76  32.03  32.46  33.63  33.90  34.33  35.50  35.77  36.20  37.36  37.64  38.06  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 51.85  52.49  53.17  55.31  55.96  56.64  58.77  59.42  60.10  62.24  62.89  63.56  65.70  66.36  67.03  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (3.26) (1.12) (1.56) (3.48) (1.22) (1.65) (3.67) (1.30) (1.76) (3.90) (1.38) (1.83) (4.11) (1.49) (1.93) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 20.50  21.30  21.47  21.84  22.66  22.84  23.18  24.03  24.21  24.51  25.41  25.58  25.85  26.77  26.94  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 3.48  3.52  3.55  3.59  3.62  3.66  3.70  3.73  3.77  3.81  3.85  3.89  3.92  3.96  4.00  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.47  0.48  0.50  0.51  0.53  0.54  0.56  0.57  0.59  0.61  0.63  0.65  0.67  0.69  0.71  

รวมรายได้ 102.94  106.82  107.73  109.53  113.58  114.50  116.17  120.36  121.25  122.77  127.16  128.05  129.40  133.93  134.81  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 11.37  11.63  11.81  12.02  12.30  12.49  12.70  13.00  13.19  13.41  13.72  13.92  14.14  14.46  14.67  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 13.33  13.84  13.96  14.19  14.73  14.85  15.07  15.62  15.73  15.93  16.52  16.63  16.80  17.40  17.51  

รวมต้นทุน 24.69  25.48  25.77  26.21  27.03  27.34  27.77  28.62  28.92  29.34  30.23  30.55  30.94  31.87  32.19  

กําไรขัน้ต้น 78.25  81.35  81.96  83.32  86.54  87.16  88.40  91.74  92.32  93.43  96.93  97.50  98.46  102.06  102.62  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5.01  5.20  5.24  5.33  5.52  5.57  5.65  5.85  5.90  5.97  6.18  6.23  6.29  6.51  6.56  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 9.29  9.01  10.79  9.89  9.58  11.47  10.51  10.18  12.13  11.09  10.76  12.83  11.69  11.33  13.49  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 3.09  3.20  3.23  3.29  3.41  3.44  3.49  3.61  3.64  3.68  3.81  3.84  3.88  4.02  4.04  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 60.86  63.93  62.69  64.81  68.04  66.69  68.76  72.10  70.66  72.68  76.17  74.61  76.59  80.20  78.53  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 17.71  17.22  15.63  14.96  14.54  13.19  12.59  12.22  11.09  10.56  10.24  9.29  8.83  8.56  7.76  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 598.47               
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โครงการ SPRS 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 9.91  10.06  10.40  11.00  11.15  11.49  12.10  12.25  12.59  13.19  13.34  13.68  14.28  14.43  14.77  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 12.83  13.01  13.48  14.24  14.43  14.90  15.66  15.84  16.32  17.07  17.26  17.73  18.49  18.67  19.15  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (0.67) (0.27) (0.63) (0.73) (0.32) (0.67) (0.82) (0.33) (0.75) (0.87) (0.38) (0.79) (0.96) (0.39) (0.88) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 5.83  6.02  6.15  6.48  6.67  6.80  7.12  7.33  7.44  7.77  7.98  8.09  8.40  8.64  8.73  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 0.20  0.20  0.20  0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  0.22  0.22  0.22  0.22  0.23  0.23  0.23  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.09  0.09  0.10  0.10  0.10  0.10  0.11  0.11  0.11  0.12  0.12  0.12  0.13  0.13  0.14  

รวมรายได้ 28.19  29.11  29.71  31.30  32.24  32.83  34.38  35.41  35.92  37.49  38.54  39.05  40.57  41.72  42.14  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 3.81  3.89  3.96  4.04  4.12  4.20  4.28  4.37  4.44  4.54  4.62  4.70  4.80  4.89  4.98  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 4.08  4.22  4.30  4.53  4.67  4.76  4.98  5.13  5.21  5.44  5.59  5.66  5.88  6.05  6.11  

รวมต้นทุน 7.89  8.10  8.26  8.58  8.79  8.95  9.27  9.50  9.65  9.97  10.21  10.37  10.68  10.94  11.09  

กําไรขัน้ต้น 20.29  21.01  21.45  22.72  23.45  23.88  25.11  25.91  26.27  27.52  28.33  28.69  29.89  30.77  31.05  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.41  1.45  1.48  1.56  1.61  1.64  1.71  1.77  1.79  1.87  1.92  1.95  2.02  2.08  2.10  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 2.31  2.44  3.06  2.58  2.72  3.39  2.85  2.99  3.72  3.11  3.27  4.04  3.38  3.54  4.37  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 0.85  0.87  0.89  0.94  0.97  0.98  1.03  1.06  1.08  1.12  1.16  1.17  1.22  1.25  1.26  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 15.73  16.25  16.01  17.64  18.16  17.87  19.52  20.09  19.69  21.42  21.99  21.53  23.27  23.90  23.32  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 14.69  14.09  13.31  13.07  12.50  11.78  11.48  10.97  10.29  9.99  9.52  8.92  8.61  8.21  7.67  

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

307 

โครงการ SPRS 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 15.38  15.53  15.87  16.47  16.62  16.96  17.56  17.71  18.05  18.66  18.81  19.15  19.75  19.90  20.24  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 19.91  20.09  20.56  21.32  21.51  21.98  22.74  22.93  23.40  24.16  24.34  24.82  25.57  25.76  26.23  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.01) (0.45) (0.92) (1.11) (0.45) (1.00) (1.16) (0.51) (1.04) (1.25) (0.51) (1.13) (1.30) (0.57) (1.16) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 9.05  9.29  9.38  9.69  9.95  10.02  10.34  10.60  10.68  10.98  11.26  11.32  11.63  11.91  11.97  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 0.23  0.23  0.24  0.24  0.24  0.24  0.25  0.25  0.25  0.25  0.26  0.26  0.26  0.26  0.27  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.14  0.14  0.15  0.15  0.16  0.16  0.17  0.17  0.18  0.18  0.19  0.19  0.20  0.21  0.21  

รวมรายได้ 43.70  44.85  45.28  46.77  48.03  48.37  49.90  51.15  51.51  52.98  54.34  54.60  56.11  57.47  57.75  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 5.08  5.17  5.26  5.37  5.47  5.56  5.67  5.78  5.87  5.99  6.10  6.20  6.32  6.44  6.54  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 6.34  6.50  6.57  6.78  6.97  7.02  7.24  7.42  7.47  7.69  7.88  7.92  8.14  8.34  8.38  

รวมต้นทุน 11.42  11.68  11.83  12.15  12.44  12.58  12.91  13.20  13.35  13.67  13.98  14.12  14.46  14.77  14.92  

กําไรขัน้ต้น 32.28  33.17  33.45  34.62  35.59  35.79  36.99  37.96  38.17  39.30  40.36  40.48  41.65  42.69  42.83  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.17  2.23  2.25  2.33  2.39  2.41  2.48  2.54  2.56  2.63  2.70  2.71  2.79  2.86  2.87  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3.64  3.82  4.69  3.91  4.09  5.02  4.17  4.37  5.34  4.43  4.63  5.67  4.69  4.91  5.99  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 1.31  1.35  1.36  1.40  1.44  1.45  1.50  1.53  1.55  1.59  1.63  1.64  1.68  1.72  1.73  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 25.15  25.77  25.15  26.98  27.67  26.91  28.85  29.51  28.72  30.65  31.39  30.46  32.49  33.20  32.24  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 7.38  7.02  6.56  6.28  5.98  5.57  5.33  5.06  4.71  4.49  4.27  3.96  3.78  3.58  3.33  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 242.42               
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โครงการ SPRP 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 10.38  10.79  11.24  11.41  11.82  12.26  12.43  12.84  13.28  13.45  13.86  14.30  14.47  14.88  15.33  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 16.30  16.94  17.67  17.96  18.58  19.33  19.60  20.23  20.97  21.26  21.87  22.62  22.89  23.53  24.26  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (0.52) (1.10) (0.55) (0.58) (1.20) (0.61) (0.62) (1.32) (0.66) (0.68) (1.42) (0.72) (0.72) (1.53) (0.77) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 6.97  7.09  7.55  7.66  7.77  8.25  8.36  8.45  8.94  9.06  9.13  9.64  9.75  9.82  10.33  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 3.16  3.32  3.51  3.62  3.78  3.96  4.07  4.23  4.41  4.52  4.68  4.87  4.97  5.13  5.32  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 5.00  5.05  5.10  5.15  5.20  5.26  5.31  5.36  5.41  5.47  5.52  5.58  5.63  5.69  5.75  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.16  0.16  0.16  0.17  0.17  0.18  0.19  0.19  0.20  0.20  0.21  0.21  0.22  0.23  0.23  

รวมรายได้ 41.45  42.26  44.68  45.39  46.12  48.62  49.33  49.99  52.55  53.28  53.86  56.50  57.23  57.75  60.45  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 5.34  5.44  5.59  5.68  5.78  5.94  6.04  6.14  6.30  6.41  6.51  6.68  6.79  6.90  7.07  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 4.18  4.25  4.53  4.60  4.66  4.95  5.02  5.07  5.36  5.43  5.48  5.78  5.85  5.89  6.20  

รวมต้นทุน 9.52  9.69  10.11  10.28  10.45  10.88  11.06  11.21  11.67  11.84  11.99  12.46  12.64  12.79  13.27  

กําไรขัน้ต้น 31.93  32.57  34.56  35.11  35.67  37.73  38.27  38.78  40.88  41.43  41.87  44.04  44.58  44.96  47.17  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2.77  2.83  2.99  3.04  3.08  3.25  3.30  3.34  3.51  3.56  3.60  3.77  3.82  3.86  4.04  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3.51  4.15  3.76  3.84  4.57  4.09  4.20  4.95  4.44  4.52  5.37  4.76  4.88  5.74  5.12  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 1.24  1.27  1.34  1.36  1.38  1.46  1.48  1.50  1.58  1.60  1.62  1.69  1.72  1.73  1.81  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 24.40  24.32  26.47  26.87  26.64  28.94  29.30  28.99  31.35  31.76  31.28  33.80  34.16  33.62  36.20  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 22.59  20.84  21.00  19.74  18.11  18.21  17.07  15.63  15.65  14.68  13.39  13.39  12.53  11.41  11.38  
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โครงการ SPRP 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 15.50  15.91  16.35  16.52  16.93  17.37  17.54  17.95  18.39  18.56  18.97  19.42  19.59  20.00  20.44  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 24.55  25.16  25.92  26.19  26.82  27.55  27.84  28.46  29.21  29.48  30.11  30.85  31.14  31.75  32.50  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (0.78) (1.63) (0.83) (0.82) (1.75) (0.88) (0.88) (1.85) (0.94) (0.92) (1.97) (0.99) (0.98) (2.07) (1.05) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 10.45  10.50  11.03  11.15  11.18  11.72  11.85  11.86  12.42  12.54  12.54  13.12  13.24  13.23  13.81  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 5.43  5.59  5.77  5.88  6.04  6.22  6.33  6.49  6.68  6.79  6.94  7.13  7.24  7.40  7.58  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 5.80  5.86  5.92  5.98  6.04  6.10  6.16  6.22  6.29  6.35  6.41  6.48  6.54  6.61  6.67  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 0.24  0.25  0.26  0.26  0.27  0.28  0.29  0.30  0.31  0.32  0.32  0.33  0.34  0.35  0.37  

รวมรายได้ 61.19  61.63  64.41  65.15  65.53  68.37  69.13  69.43  72.35  73.11  73.34  76.33  77.10  77.26  80.32  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 7.19  7.30  7.48  7.60  7.72  7.91  8.03  8.15  8.35  8.48  8.60  8.81  8.95  9.07  9.28  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 6.27  6.30  6.62  6.69  6.71  7.03  7.11  7.12  7.45  7.53  7.53  7.87  7.94  7.94  8.29  

รวมต้นทุน 13.46  13.60  14.10  14.29  14.42  14.94  15.14  15.27  15.80  16.01  16.13  16.68  16.89  17.01  17.57  

กําไรขัน้ต้น 47.73  48.03  50.31  50.86  51.11  53.43  53.99  54.17  56.55  57.10  57.22  59.65  60.21  60.26  62.75  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.09  4.12  4.30  4.35  4.38  4.57  4.62  4.64  4.83  4.88  4.90  5.10  5.15  5.16  5.36  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 5.20  6.16  5.44  5.56  6.54  5.80  5.87  6.96  6.11  6.24  7.33  6.48  6.55  7.75  6.79  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 1.84  1.85  1.93  1.95  1.97  2.05  2.07  2.08  2.17  2.19  2.20  2.29  2.31  2.32  2.41  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 36.61  35.90  38.64  38.99  38.22  41.01  41.42  40.48  43.43  43.79  42.79  45.79  46.20  45.03  48.19  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 10.65  9.67  9.63  9.00  8.17  8.11  7.58  6.86  6.82  6.36  5.75  5.70  5.32  4.80  4.76  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 354.82               
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โครงการ The Scene 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 39.56  40.40  42.80  43.94  44.71  47.19  48.26  49.09  51.50  52.65  53.41  55.89  56.96  57.79  60.21  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 22.11  22.51  23.95  24.55  24.90  26.40  26.94  27.35  28.79  29.38  29.74  31.23  31.77  32.17  33.62  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.07) (1.05) (2.57) (1.29) (1.01) (2.96) (1.28) (1.26) (3.06) (1.57) (1.22) (3.51) (1.53) (1.48) (3.61) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 32.75  33.44  34.69  36.33  37.08  38.17  39.95  40.64  41.74  43.49  44.28  45.18  47.14  47.82  48.77  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 7.10  7.17  7.24  7.32  7.39  7.46  7.54  7.61  7.69  7.77  7.84  7.92  8.00  8.08  8.16  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 1.20  1.24  1.27  1.31  1.35  1.39  1.43  1.48  1.52  1.57  1.61  1.66  1.71  1.76  1.82  

รวมรายได้ 101.65  103.71  107.38  112.16  114.41  117.65  122.83  124.90  128.17  133.27  135.66  138.36  144.06  146.15  148.96  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 4.12  4.20  4.31  4.44  4.53  4.63  4.77  4.86  4.97  5.11  5.20  5.30  5.46  5.54  5.65  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 27.84  28.42  29.48  30.88  31.51  32.45  33.96  34.54  35.48  36.96  37.64  38.41  40.07  40.65  41.45  

รวมต้นทุน 31.96  32.62  33.80  35.32  36.04  37.08  38.73  39.40  40.44  42.07  42.84  43.71  45.52  46.20  47.10  

กําไรขัน้ต้น 69.69  71.09  73.59  76.84  78.37  80.57  84.10  85.51  87.73  91.20  92.82  94.66  98.54  99.95  101.87  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13.68  13.75  16.17  16.32  16.39  16.50  16.66  17.99  18.10  18.25  18.33  18.42  19.99  20.06  20.15  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 7.46  8.16  8.63  8.10  8.95  9.52  8.98  9.78  10.36  9.68  10.73  11.24  10.51  11.53  12.09  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 3.05  3.11  3.22  3.36  3.43  3.53  3.68  3.75  3.85  4.00  4.07  4.15  4.32  4.38  4.47  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 45.50  46.07  45.56  49.06  49.59  51.03  54.77  53.99  55.43  59.27  59.69  60.85  63.72  63.98  65.16  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 42.12  39.48  36.14  36.03  33.72  32.12  31.91  29.12  27.68  27.39  25.54  24.10  23.37  21.72  20.48  
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โครงการ The Scene 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 61.34  62.12  64.58  65.66  66.49  68.91  70.04  70.81  73.28  74.36  24.99  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 34.21  34.57  36.05  36.61  37.00  38.45  39.04  39.40  40.89  41.43  13.92  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (1.81) (1.44) (3.98) (1.77) (1.67) (4.12) (2.04) (1.66) (4.52) (2.03) (0.74) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 50.66  51.48  52.24  54.32  55.03  55.80  57.85  58.67  59.26  61.49  20.63  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น - - - - - - - - - - - 

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 8.24  8.33  8.41  8.49  8.58  8.66  8.75  8.84  8.93  9.02  3.04  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 1.87  1.93  1.98  2.04  2.10  2.17  2.23  2.30  2.37  2.44  0.84  

รวมรายได้ 154.50  156.97  159.28  165.35  167.53  169.87  175.87  178.36  180.21  186.71  62.67  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 5.80  5.90  6.00  6.17  6.26  6.36  6.54  6.64  6.73  6.92  2.33  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 43.06  43.76  44.40  46.17  46.78  47.43  49.17  49.87  50.38  52.27  17.54  

รวมต้นทุน 48.87  49.66  50.40  52.34  53.04  53.79  55.71  56.51  57.11  59.18  19.87  

กําไรขัน้ต้น 105.64  107.31  108.88  113.01  114.49  116.07  120.16  121.85  123.10  127.52  42.80  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20.32  20.40  22.01  22.20  22.27  22.35  22.53  24.31  24.37  24.57  8.21  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 11.33  12.49  12.86  12.13  13.24  13.87  12.91  14.10  14.58  13.72  4.72  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 4.64  4.71  4.78  4.96  5.03  5.10  5.28  5.35  5.41  5.60  1.88  

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 69.35  69.72  69.23  73.72  73.95  74.76  79.43  78.09  78.74  83.63  27.99  

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2562 20.18  18.78  17.26  17.01  15.80  14.79  14.54  13.24  12.36  12.15  3.96  

รวมมูลค่าปัจจุบัน 610.98           
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ผลประโยชน์  

และลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 

หน่วย: ล้านบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 599.82  621.39  640.84  659.90  681.70  700.80  720.29  741.76  760.99  780.47  803.54  823.38  843.09  864.34  881.30  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 530.50  546.96  562.07  577.77  594.16  613.43  631.82  648.64  663.55  679.63  699.03  714.88  731.20  747.38  759.06  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (26.75) (29.82) (28.64) (28.88) (33.23) (31.30) (32.66) (35.83) (33.32) (35.15) (39.80) (35.94) (38.66) (40.97) (38.77) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 282.67  290.55  301.25  309.48  317.20  328.01  336.33  343.83  354.75  363.13  371.01  382.42  390.94  398.10  407.10  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 71.12  74.52  76.29  77.50  80.92  83.35  84.78  88.29  89.98  91.22  95.48  97.25  98.66  102.02  103.67  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 82.78  83.60  84.44  85.29  86.14  87.00  87.87  88.75  89.64  90.53  91.44  92.35  93.28  94.21  95.10  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 3.77  3.88  3.99  4.11  4.24  4.36  4.50  4.63  4.77  4.91  5.06  5.21  5.37  5.53  5.68  

รายได้อ่ืน 0.92  1.09  1.27  1.45  1.65  1.86  2.07  2.29  2.52  2.75  3.00  3.25  3.51  3.78  4.06  

รวมรายได้ 1,544.82  1,592.18  1,641.51  1,686.63  1,732.78  1,787.49  1,835.01  1,882.35  1,932.87  1,977.51  2,028.76  2,082.80  2,127.39  2,174.39  2,217.20  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 126.19  129.11  132.09  134.94  137.89  141.11  144.08  147.15  150.34  153.33  156.60  159.99  163.05  166.29  168.94  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 279.54  288.55  298.64  306.75  315.70  325.78  334.05  342.77  352.94  361.28  370.56  381.29  389.83  398.22  406.87  

รวมต้นทุน 405.73  417.66  430.73  441.69  453.59  466.89  478.13  489.92  503.29  514.61  527.17  541.28  552.88  564.51  575.82  

กําไรขัน้ต้น 1,139.09  1,174.52  1,210.78  1,244.94  1,279.19  1,320.61  1,356.87  1,392.43  1,429.59  1,462.90  1,501.59  1,541.52  1,574.51  1,609.88  1,641.38  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74.92  76.57  80.47  82.02  83.66  85.46  87.12  90.11  91.74  93.29  95.18  96.94  99.90  101.68  102.59  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 128.56  133.02  138.54  139.94  145.31  153.37  153.38  157.95  164.09  165.88  171.47  178.98  177.64  182.67  187.89  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 46.34  47.77  49.25  50.60  51.98  53.62  55.05  56.47  57.99  59.33  60.86  62.48  63.82  65.23  66.52  

ต้นทนุทางการเงิน 127.03  114.60  121.76  121.76  121.76  134.81  131.15  126.82  121.80  116.10  121.27  113.47  104.91  95.61  85.55  

กําไรจากทรัพย์สิน 762.24  802.57  820.76  850.62  876.47  893.35  930.16  961.09  993.97  1,028.30  1,052.81  1,089.66  1,128.23  1,164.69  1,198.84  

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ 2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 46.68  56.18  56.73  57.21  57.59  57.85  58.00  58.02  57.90  57.65  57.22  56.59  55.79  54.77  53.54  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 11.67  14.04  14.18  14.30  14.40  14.46  14.50  14.51  14.48  14.41  14.30  14.15  13.95  13.69  13.38  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  

ค่าประสิทธิภาพการบริหารงาน - - - - - - - - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายจดัตัง้กองตดัจําหน่าย 21.20  21.20  21.20  21.20  21.20  - - - - - - - - - - 

กําไรสุทธิ 677.54  706.00  723.51  752.77  778.13  815.89  852.52  883.42  916.44  951.10  976.15  1,013.77  1,053.36  1,091.08  1,126.78  

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 490.89  511.52  524.20  545.40  563.78  539.24  555.40  567.41  580.95  595.69  603.45  620.34  638.64  655.59  671.07  

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ (ร้อยละ) 8.21  8.56  8.77  9.12  9.43  9.02  9.29  9.49  9.72  9.96  10.09  10.38  10.68  10.97  11.23  
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ผลประโยชน์ และลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 

หน่วย: ล้านบาท 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 872.96  893.73  912.70  949.49  973.54  994.17  1,012.94  1,033.66  928.76  857.93  821.13  809.32  825.31  838.13  851.01  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีให้เช่า 744.13  762.40  777.39  813.07  831.89  852.42  870.11  885.71  827.44  789.76  772.92  770.05  783.55  794.27  805.26  

หกั: ช่วงวา่งเว้นจากการไมม่ีผู้ เช่า (39.97) (43.40) (39.90) (48.08) (44.96) (45.70) (44.19) (48.67) (42.76) (42.06) (34.98) (37.62) (41.82) (36.90) (39.08) 

รายได้จากสาธารณปูโภค 390.37  396.82  407.89  427.25  435.68  446.92  455.20  461.24  425.36  399.74  363.90  349.95  355.23  360.15  366.96  

รายได้จากการให้บริการไอเย็น 106.92  110.69  112.35  129.51  136.01  138.77  140.25  143.62  125.08  111.58  113.56  114.77  115.60  117.64  118.88  

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีสว่นกลาง 95.46  96.42  97.38  98.36  99.34  100.33  101.34  102.35  92.83  87.78  82.58  80.34  81.15  81.96  82.78  

รายได้ค่าบริการปา้ยโฆษณา 5.68  5.85  6.02  6.21  6.39  6.58  6.78  6.98  7.17  7.12  5.66  4.97  5.12  5.27  5.17  

รายได้อ่ืน 4.34  4.64  4.94  5.25  5.57  5.90  6.24  6.59  6.90  0.89  0.91  0.92  0.94  0.96  0.97  

รวมรายได้ 2,179.90  2,227.14  2,278.77  2,381.05  2,443.46  2,499.39  2,548.67  2,591.47  2,370.78  2,212.73  2,125.66  2,092.70  2,125.07  2,161.47  2,191.95  

ต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ 164.20  167.41  170.82  175.46  179.15  182.76  186.15  189.42  181.01  205.30  204.52  205.19  209.15  213.03  216.12  

ต้นทนุสาธารณปูโภค 395.14  402.97  413.22  435.85  446.37  457.05  465.32  472.89  434.87  408.22  379.22  368.25  373.83  379.51  386.13  

รวมต้นทุน 559.35  570.38  584.04  611.31  625.51  639.81  651.47  662.31  615.89  613.51  583.73  573.44  582.98  592.53  602.26  

กําไรขัน้ต้น 1,620.55  1,656.76  1,694.73  1,769.73  1,817.95  1,859.58  1,897.20  1,929.16  1,754.89  1,599.21  1,541.93  1,519.27  1,542.09  1,568.94  1,589.70  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 96.47  98.34  101.54  105.49  108.00  109.82  111.61  115.10  110.99  101.27  86.01  79.00  80.31  81.39  82.62  

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 185.27  189.99  194.62  215.49  207.11  216.63  213.72  218.52  204.59  198.98  185.82  192.61  194.20  189.87  203.26  

สํารองเพ่ือปรับปรุงทรัพย์สิน 65.40  66.81  68.36  71.43  73.30  74.98  76.46  77.74  71.12  66.38  63.77  62.78  63.75  64.84  65.76  

ต้นทนุทางการเงิน 74.74  63.17  50.86  37.79  23.97  9.40  - - - - - - - - - 

กําไรจากทรัพย์สิน 1,198.67  1,238.44  1,279.35  1,339.53  1,405.56  1,448.74  1,495.41  1,517.79  1,368.19  1,232.58  1,206.33  1,184.87  1,203.82  1,232.83  1,238.06  

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพย์ 2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  2.04  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 46.68  56.18  56.73  57.21  57.59  57.85  58.00  58.02  57.90  57.65  57.22  56.59  55.79  54.77  53.54  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 11.67  14.04  14.18  14.30  14.40  14.46  14.50  14.51  14.48  14.41  14.30  14.15  13.95  13.69  13.38  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  3.11  

ค่าประสิทธิภาพการบริหารงาน - - - - - - - - - - - - - - - 

ค่าจดัตัง้กองตดัจําหน่าย 21.20  21.20  21.20  21.20  21.20  - - - - - - - - - - 

กําไรสุทธิ 1,128.22  1,169.93  1,213.14  1,276.18  1,345.57  1,388.25  1,434.45  1,456.42  1,306.32  1,170.14  1,143.32  1,121.33  1,139.81  1,168.44  1,173.38  

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 661.74  681.58  702.51  737.81  777.70  798.25  1,039.29  1,055.21  956.72  889.73  871.19  855.75  826.69  847.25  851.10  

อตัราการจ่ายผลประโยชน์ (ร้อยละ) 11.07  11.40  11.75  12.34  13.01  13.35  17.39  17.65  16.00  14.88  14.57  14.32  13.83  14.17  14.24  

เงินลงทุนเร่ิมต้น (5,977.88)1               

อัตราผลตอบแทนนักลงทุน (ร้อยละ) 9.54               

หมายเหต ุ: 1เงินลงทนุเร่ิมต้นคํานวณจากสมมติฐานท่ีต้นทนุของหน่วยทรัสต์เท่ากบั 9.5 บาท และใช้จํานวนหน่วยเฉพาะหนว่ยทรัสต์เดิมท่ีมาจากการแปลงสภาพ (390 ล้านหน่วย) และหน่วยทรัสต์ใหมจ่ากการให้สิทธิ Right Offering (ไมต่ํ่ากวา่ 239 ล้านหน่วย) 
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เอกสารแนบ 10  
ขอมูลของผูจัดการกองทรัสต  

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด (“KERM”) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
(“BBLAM”) มีความประสงคที่จะรวมกันจัดต้ังทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล 
(“กองทรัสต”) ที่มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและพาณิชยกรรมตางๆ โดยมี KERM และ 
BBLAM รวมกันเปนผูจัดการกองทรัสต (“ผูจัดการกองทรัสตรวม”)  ซึ่งกองทรัสตจะไดรับประโยชนจากการผสานความ
ชํานาญพิเศษของผูบริหารกองทรัสตทั้งสองราย นอกจากน้ี ยังเปนการชวยสงเสริมใหการบริหารจัดการของโครงการตางๆ 
ภายใตการบริหารงานของกองทรัสตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนอิสระ เพื่อการเติบโตท่ีย่ังยืนของ
กองทรัสตในอนาคต 

1. สรุปขอมูลสําคัญของผูจัดการกองทรัสต 

1.1 บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด  

(ก) ขอมูลทั่วไป 

ช่ือผูจัดการกองทรัสต บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 1420/1 โครงการคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร อาคารอี ถนนประดิษฐมนูธรรม 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบียนบริษัท 010556203241 

โทรศัพท 02-101-5799 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว 10,000,000 บาท 

จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว 100,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท 

ลักษณะและขอบเขตการดําเนิน
ธุรกิจ 

การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารการจัดการ และการจัดการ

กองทรัสต 

ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด 

รายชื่อกรรมการ  นายธีระ ภูตระกูล 

นายกวินทร เอี่ยมสกุลรัตน 

นายยุทธนา ภูประกาย 

กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม นายกวินทร เอี่ยมสกุลรัตน ลงรายมือชื่อรวมกันกับ 

นายยุทธนา ภูประกาย รวมเปนสองคน 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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(ข) ผูถือหุนของบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
บริษัท เค.อี.แลนด จํากัด 99,997 99.99 
นายกวีพันธ  เอี่ยมสกุลรัตน 1 - 

นายกวินทร  เอี่ยมสกุลรัตน 1 - 
นายยุทธนา  ภูประกาย 1 - 

รวม 100,000 100 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 

1.2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 
2535 และไดรับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการจัดการลงทุนในป
เดียวกัน มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ดําเนินธุรกิจหลักในการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล (ที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและที่เปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และการเปนทรัส
ตีภายใต พ.ร.บ. ทรัสต และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปน
ผูจัดการกองทรัสต เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 

(ก) ขอมูลทั่วไป 

ช่ือผูจัดการกองทรัสต บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บลจ.บัวหลวง”) 

(Bualuang Asset Management Company Limited, “BBLAM”) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท 0105535049700 

โทรศัพท 02-674-6488 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท 

จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว 1,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน 

ลักษณะและขอบเขตการดําเนิน
ธุรกิจ 

การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล (ที่มิใชกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพและที่เปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และการเปนทรัสตีภายใต พ.ร.บ. 

ทรัสต 

ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 75 
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 

Asia Financial Holdings Ltd. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 5  

รายชื่อกรรมการ  นางวรวรรณ ธาราภูมิ  

นายสตีเฟน แทน 

นางสาวสุญาณี ภูริปญญวานิช 

นายไพศาล เลิศโกวิทย 

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ 

นางสาวปยะมาศ คําไทรแกว  

นายพีรพงศ  จิระเสวีจินดา 

นายโชน โสภณพนิช 

กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม กรรมการจํานวนสองในเจ็ดคนตามรายชื่อดานลาง ลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท  

นางวรวรรณ ธาราภูมิ  

นางสาวสุญาณี ภูริปญญวานิช 

นายไพศาล เลิศโกวิทย 

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ 

นางสาวปยะมาศ คําไทรแกว  

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 

นายพีรพงศ  จิระเสวีจินดา 

รอบระยะเวลาบัญชี มกราคม ถึง ธันวาคม 

 

(ข) ผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 749,996 74.9996 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 100,000 10.0000 

Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.0000 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 50,000 5.0000 



เอกสารแนบ 10 
 

เอกสารแนบ 10 หนา 4 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
นายเชิดชู โสภณพนิช 3 0.0003 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ  1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2. โครงสรางการบริหารของผูจดัการกองทรัสตรวม 

ในการบริหารกองทรัสตรวมกันนั้นผูจัดการกองทรัสตรวมจะจัดต้ังคณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย 
(Real Estate Investment Committee) เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธการลงทุน พิจารณาอนุมัติการ
ลงทุนในทรัพยสิน การบริหารจัดการกองทรัสตในดานการดําเนินงานและความเส่ียง รวมถึงกํากับดูแลการดําเนินงานของ
กองทรัสตใหเปนไปตามนโยบายท่ีต้ังไว  

คณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน โดยทาง KERM จะทําการ
แตงต้ังกรรมการจํานวน 2 ทาน ทาง BBLAM จะทําการแตงต้ังกรรมการจํานวน 2 ทาน  

การบริหารงานของคณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการผานสวนงานผูจัดการกองทรัสต
ของท้ังสองฝาย โดยสวนงานผูจัดการกองทรัสต KERM จะรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของโครงการตางๆ 
เปนหลัก เชน การสรรหาผูเชา การบริหารตนทุนโครงการ และการดูแลปรับปรุงโครงการ เปนตน ในขณะที่สวนงาน
ผูจัดการกองทรัสตของ BBLAM จะรับผิดชอบการบริหารเงินทุน การเปดเผยขอมูล การติดตอและงานที่เก่ียวของกับผูถือ
หนวยทรัสต สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหลัก 
เชน การสรรหาเงินทุนเพื่อใชในการเขาลงทุนโครงการใหมรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของกองทรัสต การ
บริหารสภาพคลองของกองทรัสต การดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ การติดตอและนําสงขอมูลตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

 ทั้งนี้สวนงานผูจัดการกองทรัสตทั้งสองฝายจะมีหนาท่ีรวมกันทํางานตางๆ เชน การสรรหา คัดเลือก และศึกษา
ความเปนไปไดในการเขาลงทุนโครงการใหมๆ การจัดทําและตรวจสอบงบประมาณประจําป การจัดทํางบการเงินของ
กองทรัสต การพิจารณาจายประโยชนตอบแทนและ/หรือลดทุนชําระแลวของกองทรัสต เปนตน เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยตอไป 
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ภาพรวมโครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 เพ่ือใหการดูแลจัดการกองทรัสตตามท่ีไดรับมอบหมายจากทรัสตีเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ และสัญญากอต้ังทรัสต รวมท้ังเปนการรักษาผลประโยชนของกองทรัสตและผูถือ
หนวยทรัสตโดยรวม ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบไดอยางครบถวน โดยมีระบบงานหลักและการแบงขอบเขตการ
ทํางานของผูจัดการกองทรัสตทั้งสองฝาย ดังนี้ 

1. การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต การจัดโครงสรางเงินทุนของกองทรัสต การตัดสินใจ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพย 

 คณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยมีหนาท่ีเปนผูกําหนดกลยุทธการลงทุน นโยบายในการบริหาร
จัดการกองทรัสต โครงสรางเงินทุน กรอบการปฏิบัติงานของสวนงานผูจัดการกองทรัสตในแตละฝาย รวมถึงกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต ใหเปนไปดวยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ยังทําหนาที่ทบทวนและอนุมัติ ขอเสนอ
ดานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่สําคัญ 3 เร่ือง คือ การไดมาซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณของกองทรัสต, การจําหนาย
ไปซ่ึงทรัพยสินหลักและอุปกรณของกองทรัสต, และการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตภายใต
การบริหารจัดการของบริษัท กอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทของแตละฝายเพ่ืออนุมัติตอไป 

2. การบริหารและจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต 

 เพื่อใหสามารถปองกันและจัดการความเส่ียงที่เก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สวนงานผูจัดการกองทรัสตทั้งสองฝายจะรวมกันวิเคราะห และจัดทําแผนการบริหารจัดการกับความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นกับกองทรัสตเสนอตอคณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ีในแตละฝายของสวนงานผูจัดการ

คณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย 

กําหนดนโยบายและบริหารกองทรัสตและ 
มอบหมายงานแกสวนงานผูจัดการกองทรัสต 

สวนงานผูจัดการกองทรัสต BBLAM 

รับผิดชอบการบริหารดานเงินทุนและผูถือหนวยทรัสต 

สวนงานผูจัดการกองทรัสต KERM  

รับผิดชอบการบริหารและดําเนินงานของโครงการตางๆ 

สวนงานผูจัดการกองทรัสตรวมกันพิจารณาและนําเสนอเร่ือง
สําคัญแกคณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย 
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กองทรัสตจะจัดใหมีระบบการบริหารและจัดการความเส่ียงยอยในบริษัทของตนเองเพ่ือใหครอบคลุมถึงหนาที่การทํางาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางกองทรัสตกับผูจัดการ
กองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวของกับผูจัดการกองทรัสต 

สวนงานผูจัดการกองทรัสตแตละฝายจะทําการรวบรวมรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทในฐานะผูจัดการ
กองทรัสต เพื่อใชในการตรวจสอบรายการท่ีจะเขาทําธุรกรรมวามีบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
หรือไม รวมถึงกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหดําเนินการดวยความรอบคอบและระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับกองทรัสต หากมีกรณีที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน สวนงานผูจัดการกองทรัสตจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลดังกลาว รวมถึงจัดใหมีกลไกที่จะทําใหเช่ือม่ันไดวาการบริหารจัดการกองทรัสตจะเปนไปเพ่ือ
ประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

4. การคัดเลือกบุคลากรของผูจัดการกองทรัสตและผูรับมอบหมายในงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ของกองทรัสต   

สวนงานผูจัดการกองทรัสตแตละฝายจะกําหนดใหมีนโยบาย กระบวนการสรรหา การประเมินผลงานอยาง
ยุติธรรม รวมถึงแผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถที่เหมาะสมและจะปรับปรุงนโยบายและ
แผนงานตางๆอยางสมํ่าเสมอ สวนงานผูจัดการกองทรัสตจะรวมกับฝายบุคคลกําหนดเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรใน
สวนผูจัดการกองทรัสต เชน การกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีรับผิดชอบ ความรูความสามารถ ผลงานและประสบการณ 
ชื่อเสียงความนาเชื่อถือ เปนตน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตามกฎเกณฑที่
เก่ียวของ 

5. การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสตและบุคลากรของผูจัดการกองทรัสต 

 KERM และ BBLAM มีระบบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเปนผูจัดการกองทรัสต
และงานท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑประกาศ หรือกฎหมายที่เก่ียวของและมีการกําหนดแผนการตรวจสอบ
ประจําป มีวีธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอยางชัดเจน ซึ่งผูปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวจะตองมีความเปนอิสระ 
มีการกําหนดขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาอยางชัดเจนในการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการบริษัท  

ในกรณีที่กองทรัสตมีการวาจางบุคคลภายนอกเปนผูบริหารทรัพยสิน (Outsource) ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่
ติดตามและกํากับการทํางาน รวมทั้งมีการตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวามีการจัดเก็บรายไดและนําสงใหกองทรัสตโดย
ครบถวนถูกตอง ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายจากกองทรัสตมากเกินจําเปน และอยูภายใตกรอบที่โครงการกําหนดใหเรียก
เก็บได มีการดูแลและซอมบํารุงรักษาทรัพยสินของกองทรัสตอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหสามารถใชจัดหา
ผลประโยชนไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 
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6. การเปดเผยขอมูลที่ครบถวนถูกตองและเพียงพอเพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต 

สวนงานผูจัดการกองทรัสตทั้งสองฝายจะรวมกันกําหนดและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการทําความเขาใจความ
ตองการของผูลงทุนและผูถือหนวยทรัสต รวมถึงการใหขอมูลที่ครบถวนถูกตอง เพียงพอเพื่อใชประกอบการตัดสินใจและ
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต รวมถึงขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เชน การเปดเผยผลการดําเนินงานตอผูลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต การจัดทําส่ือเพื่อประชาสัมพันธกองทรัสต 
และรายงานอื่นๆ เปนตน 

7. การปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (Back office) 

 KERM และ BBLAM มีฝายงานภายในท่ีเพียงพอในการปฏิบัติการดานงานสนับสนุนการบริหารงานกองทรัสต 
เชน ฝายบัญชีทําหนาท่ีตรวจความถูกตองรายการรับเงินและจายเงิน ความถูกตองในการบันทึกบัญชี คํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ จัดทํางบการเงินประจําป ฝายบริหารความเส่ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําในการบริหารความเส่ียง รวมกับสวน
งานผูจัดการกองทรัสตเพื่อกําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ฝายกํากับดูและการปฏิบัติงานและกฎหมาย 
(Compliance & Legal) ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของและกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด เปนตน  

8. การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ฝายควบคุมและตรวจสอบภายในของทั้งสองฝายจะทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเปนผูจัดการกองทรัสต
อยางสม่ําเสมอ โดยหากตรวจพบการดําเนินงานท่ีไมเปนตามกฎหมายจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพจะ
ดําเนินการตามมาตราการลงโทษตามนโยบายของบริษัทตอไป  

9. การติดตอส่ือสารกับผูลงทุนและการจัดการกับขอรองเรียนของผูลงทุน 

ผูถือหนวยทรัสตและผูลงทุนสามารถรองเรียนการดําเนินงานของผูจัดการกองทรัสตตามชองทางท่ีผูจัดการ
กองทรัสตกําหนดไว หรือที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย และทรัสตี ทั้งนี้สวนงานผูจัดการ
กองทรัสตจะดําเนินการกับขอรองเรียน ตามขั้นตอน ระยะเวลา ตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยจะรายงานคณะกรรมการ
การลงทุนดานอสังหาริมทรัพยและทรัสตีรับทราบ 

10. การจัดการกับขอพิพาททางกฎหมาย 

เพื่อใหการจัดการลงทุนตามท่ีไดรับมอบหมายเปนไปดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคลองกับนโยบายการ
ลงทุนตามสัญญากอต้ังทรัสต และเปนไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑกําหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชนของกองทรัสต
และผูถือหนวยทรัสตโดยรวม สวนงานผูจัดการกองทรัสตทั้งสองฝายจะรวมกันหาแนวทางในการแกไขและจัดการขอ
พิพาทรวมกับฝายกฎหมายและ/หรือท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อนําเสนอแกคณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย
และทรัสตีพิจารณาตอไป 
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เอกสารแนบ 11 
ขอมูลของทรัสตี 

1. ขอมูลทั่วไป 

 ชื่อทรัสตี   : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  

     แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 เลขทะเบียนบริษัท  : 0105535048398 

 โทรศัพท   : 02-949-1500 

 โทรสาร   : 02-949-1501 

 Website   : http://www.scbam.com/ 

 ทุนจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 

 ทุนชําระแลว  : 100,000,000 บาท 

2. ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 

 ทรัสตีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สํานักงาน ก.ล.ต.ในวันที่ 18 กันยายน 2556 

3. หนาที่และความรับผิดชอบในการเปนทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังเย่ียงผูมีวิชาชีพ รวมท้ังดวยความ
ชํานาญ โดยปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ สัญญากอต้ังทรัสต วัตถุประสงคในการจัดต้ัง
กองทรัสต มติของผูถือหนวยทรัสต และขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมแกผูถือหนวยทรัสต(ถามี) 

(2) ทรัสตีมีหนาที่เขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตทุกคร้ัง โดยหากมีการขอมติจากผูถือหนวยทรัสตเพื่อ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ทรัสตีตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(2.1) ตอบขอซักถามและใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวหรือเร่ืองที่ขอมติวาเปนไปตาม
สัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 

(2.2) ทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดําเนินการดังกลาวหรือเร่ืองท่ีขอมติไมสามารถ
กระทําได หากไมเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

(3) ทรัสตีมีหนาท่ีบังคับชําระหน้ีหรือดูแลใหมีการบังคับชําระหนี้เพื่อใหเปนไปตามขอสัญญาระหวาง
กองทรัสตกับบุคคลอื่น  
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(4) ในกรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสต หรือมีเหตุที่ทําใหผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหทรัสตี
เขาจัดการกองทรัสตไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหม ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศท่ี กร. 14/2555 โดยใหทรัสตีมีหนาท่ีจัดการกองทรัสตตามความ
จําเปนเพื่อปองกัน ยับย้ัง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายรายแรงตอประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตโดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสตฯ 
ในการดําเนินการดังกลาว ทรัสตีอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนจัดการกองทรัสตแทนในระหวางน้ันก็ได ทั้งนี้
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีสัญญากอต้ังทรัสตไดระบุไว รวมทั้งมีอํานาจในการจัดใหมี
ผูจัดการกองทรัสตรายใหมตามอํานาจหนาที่ในสัญญากอต้ังทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสตฯ หรือประกาศหรือ
ขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

(5) ทรัสตีมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสตตามขอกําหนดและเง่ือนไขของกฎหมาย
หลักทรัพยและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

(6) ในกรณีที่กองทรัสตมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพยสิน
อื่นดังกลาวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสต
มอบหมายโดยจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต โดยในกรณีที่มอบหมายใหบุคคลอ่ืนท่ีมิใช
ผูจัดการกองทรัสตเปนผู รับดําเนินการ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจ ในสวนที่เก่ียวกับการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานที่เก่ียวกับการลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม  

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน ยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ังที่ใชอยูในปจจุบัน อันทําให
ตองมีการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสต ทรัสตีจะตองดําเนินการตามที่สัญญากอต้ังทรัสตกําหนด
เพื่อแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสัญญากอต้ังทรัสตไดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ คําส่ังที่เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสต  

(8) หามมิใหทรัสตีนําหนี้ที่ตนเปนลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีไปหักกลบ
ลบหน้ีกับหน้ีที่บุคคลภายนอกเปนลูกหน้ีทรัสตีอันสืบเน่ืองมาจากการจัดการกองทรัสต ทั้งนี้ การกระทําที่
ฝาฝนขอหามนี้ ใหการกระทําเชนนั้นตกเปนโมฆะ 

(9) ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชนของกองทรัสต 
ใหทรัสตีแจงตอบุคคลภายนอกทราบเปนลายลักษณอักษรเม่ือเขาทํานิ ติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกวาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี  
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(10) ใหทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแยกตางหากจากทรัพยสินและบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง ตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแตละกองแยกตางหากออก
จากกัน และบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน รวมทั้งแยกกองทรัสตไวตางหากจาก
ทรัพยสินสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู   

(11) ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 3(10) จนเปนเหตุใหกองทรัสตปะปนอยูกับทรัพยสินที่
เปนสวนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตและทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเปน
สวนตัวของทรัสตีเอง ใหสันนิษฐานวา 

(11.1) ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

(11.2) ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนความเสียหายและหน้ีที่
เปนสวนตัวของทรัสตี 

(11.3) ผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพ
ไปจากทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นดวย 

(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 3(10) จนเปนเหตุใหกองทรัสตแตละกองปะปนกันจนมิ
อาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตใด ใหสันนิษฐานวาทรัพยสินนั้น รวมท้ังทรัพยสินที่ถูกเปล่ียน
รูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรัพยสินนั้นและประโยชนใด ๆ หรือหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการ
ทรัพยสินดังกลาว เปนของกองทรัสตแตละกองตามสัดสวนของทรัพยสินที่นํามาเปนตนทุนที่ปะปนกัน 

(13) การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีของทรัสตีในการจัดการกองทรัสตเปนเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตมิได เวนแต 

(13.1) สัญญากอต้ังทรัสตกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(13.2) การทําธุรกรรมที่มิใชเร่ืองท่ีตองทําเฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวิชาชีพเย่ียงทรัสตี 

(13.3) การทําธุรกรรมท่ีโดยท่ัวไปผูเปนเจาของทรัพยสินซึ่งมีทรัพยสินและวัตถุประสงคของการจัดการใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสตจะพึงกระทําในการมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน 

(13.4) การเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต รวมถึงการติดตามการจายเงิน
ปนผล หรือการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนใหบริษัทในเครือของทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต 
หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยดําเนินการได  
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(13.5) เร่ืองอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังท
รัสต หรือหลักเกณฑในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร.14/2555 และประกาศท่ี สช. 
29/2555 หรือประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ทรัสตีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ใหการที่ทําไปน้ันผูกพันทรัสตีเปนการสวนตัวไมผูกพัน
กองทรัสต 

(14) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 3(13) ทรัสตีตองเลือกผูรับมอบหมาย
ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมท้ังตองกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอยางเพียงพอ และ
ตองกํากับดูแล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดตอผูลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปของทรัสตี หรือประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

(14.1) การคัดเลือกผูที่สมควรไดรับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพรอมดานระบบงานและบุคลากร
ของผูที่ได รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชนของผู รับมอบหมายงานและ
กองทรัสต 

(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผูไดรับมอบหมายงาน 

(14.3) การดําเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏวาผูที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับมอบหมายงาน
อีกตอไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกลาวได 

(15) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพบวากอนท่ีทรัสตีรายใหมเขารับหนาที่ มีการ
จัดการกองทรัสตที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตหรือพ.ร.บ. ทรัสตฯ จนเปนเหตุให
กองทรัสตเสียหาย ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(15.1) เรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายที่ตองรับผิด 

(15.2) ติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลภายนอก ไมวาบุคคลนั้นจะไดทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม และไมวาทรัพยสินในกองทรัสตจะถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปเปน
ทรัพยสินอยางอื่นก็ตาม เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมี
เหตุอันควรรูวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการจัดการกองทรัสตโดยมิชอบ 

(16) ในการจัดการกองทรัสตและการมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 3(13) หากมี
คาใชจายหรือทรัสตีตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอกดวยเงินหรือทรัพยสินที่เปนสวนตัว
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ของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัสตีมีสิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสต
ได เวนแตสัญญากอต้ังทรัสตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหนึ่ง ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอนผูถือหนวยทรัสตและ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต และเปนสิทธิที่อาจบังคับไดในทันทีโดยไม
จําตองรอใหมีการเลิกทรัสต และในกรณีที่มีความจําเปนตองเปล่ียนรูป หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินใน
กองทรัสตเพ่ือใหมีเงินหรือทรัพยสินคืนแกทรัสตี ใหทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทํา
โดยสุจริต และเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

(17) หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอ 3(16) จนกวาทรัสตีจะไดชําระหน้ีที่มีอยูตอกองทรัสตจนครบถวนแลว เวน
แตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(18) ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตหรือพ.ร.บ. ทรัสตฯ ทรัสตี
ตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกกองทรัสต 

 ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของกองทรัสต ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะจัดการกองทรัสตเปนอยางอื่นใหตางไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ัง 
ทรัสตได และหากทรัสตีไดจัดการตามที่ไดรับความเห็นชอบนั้นดวยความสุจริตและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุด
ของกองทรัสตแลว ทรัสตีไมจําตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 

(19) ทรัสตีมีหนาที่ดูแลใหสัญญากอต้ังทรัสตมีสาระสําคัญเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยในกรณีที่มีการ
แกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสต ใหทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(19.1) ดูแลใหการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญากอต้ังทรัสต และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ   

(19.2) ในกรณีที่การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตไมเปนไปตามขอ 3(19)(19.1) ใหทรัสตี
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต และตามพ.ร.บ. ทรัสตเพื่อ
ดูแลรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(19.3) ในกรณีที่หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตหรือการจัดการกองทรัสตที่ออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพยฯ และพ.ร.บ. ทรัสตฯ มีการแกไขเปล่ียนแปลงในภายหลัง และสัญญากอต้ังทรัสตมี
ขอกําหนดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ใหทรัสตีดําเนินการเพื่อแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา
กอต้ังทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑนั้น ตามวิธีการที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต หรือตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังตามมาตรา 21 แหงพ.ร.บ. ทรัสตฯ 
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(20) ทรัสตีมีหนาท่ีติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหผูจัดการกองทรัสตหรือผูไดรับมอบหมายรายอ่ืน (ถามี) 
ดําเนินการในงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต สัญญาอ่ืนที่เก่ียวของ และประกาศ
อื่นที่ เก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบขางตน ใหหมายความรวมถึงการทําหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(20.1) ดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสตกระทําโดยผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสตต้ังอยู 

(20.2) ติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูรับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงการถอดถอน
ผูรับมอบหมายรายเดิม และการแตงต้ังผูรับมอบหมายรายใหม  

(20.3) ควบคุมดูแลใหการลงทุนของกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

(20.4) ควบคุมดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของกองทรัสตอยางถูกตองครบถวนตามที่กําหนดในสัญญา
กอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

(20.5) แสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสตของผูจัดการกองทรัสต 
และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) เพ่ือประกอบการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต การเปดเผย
ขอมูลของกองทรัสตตอผูถือหนวยทรัสต หรือเม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ  

(21) ในกรณีที่ปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ใหทรัสตีมีหนาที่ ดังนี้ 

(21.1) รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (หา) วันทําการนับแตรูหรือพึงรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(21.2) ดําเนินการแกไข ยับย้ัง หรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกกองทรัสต ตามที่เห็นสมควร  

(22) ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสต หากตองมีการออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะ 
ผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และตั้งอยู
บนหลักแหงความซื่อสัตยสุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือ
กระทบตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต 

(23) ทรัสตีมีหนาที่จัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตโดยทรัสตีอาจมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยหรือผูไดรับ
ใบอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดําเนินการแทนได โดยเม่ือมี
การมอบหมายผูอื่นเปนนายทะเบียนหนวยทรัสต ทรัสตีมีหนาที่กํากับดูแลใหผูที่ไดรับมอบหมายดังกลาว
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในสัญญากอต้ังทรัสต และกฎหมายหลักทรัพย เวนแตมีการจัดทําหลักฐานตาม
ระบบและระเบียบขอบังคับของศูนยรับฝากหลักทรัพยในสวนท่ีเก่ียวของกับนายทะเบียนหลักทรัพย 
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(24) ทรัสตีตองจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต หรือใบหนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสตตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต และกฎหมายหลักทรัพย 

(25) ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตขอใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพยออกหลักฐานสิทธิในหนวยทรัสตใหม
หรือใบหนวยทรัสตใหมแทนหลักฐานเกาที่สูญหายลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหทรัสตีมีหนาที่
ออกหรือดําเนินการใหมีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตหรือใบหนวยทรัสตใหมใหแกผูถือ
หนวยทรัสตภายในเวลาอันควร  
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งบการเงินที่คาดคะเนตามสมมติฐาน สําหรับงวด 12 เดือน  

ชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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เอกสารแนบ 13 
สรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

ของกองทุนรวม CRYSTAL ภายหลังการแปลงสภาพเปนกองทรัสต 
 

1. โครงสรางการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL ในปจจุบัน 
ปจจุบัน กองทุนรวม CRYSTAL เขาทําสัญญาเชาเหมางานระบบกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย (บริษัท เค.อี.รีเทล 
จํากัด) โดยใหสิทธิแกผูเชาเหมางานระบบในการเปนผูใหบริการทั่วไปและบริการสาธารณูปโภคแกผูเชาพื้นที่และ/
หรือผูใชบริการในโครงการซีดีซี คริลตัล ดีไซน เซ็นเตอร และโครงการเดอะ คริสตัล โดยผูเชาเหมางานระบบจะเปน
ผูเขาทําสัญญาบริการโดยตรงกับผูเชาพื้นที่และ/หรือผูใชบริการในโครงการ และเปนผูเรียกเก็บเงินประกันการ
บริการ คาบริการ และคาสาธารณูปโภคตามสัญญาบริการจากผูเชาพื้นที่และ/หรือผูใชบริการ ในขณะเดียวกัน ผู
เชาเหมางานระบบจะเปนผูชําระคาใชจายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในโครงการตามที่ไดมีการตกลงไวกับกองทุน
รวม CRYSTAL ซึ่งรวมถึงตนทุนการใหบริการแกผูเชารายยอยและการชําระคาสาธารณูปโภคใหแกผูใหบริการ
สาธารณูปโภคโดยตรง ทั้งน้ี ผูเชาเหมางานระบบจะชําระคาตอบแทนการเชาเหมางานระบบใหแกกองทุนรวม 
CRYSTAL ในลักษณะที่ เปนทั้งคาตอบแทนคงที่ โดยมีการปรับขึ้นตามระยะเวลาและอัตราท่ีกําหนดและ
คาตอบแทนผันแปร 
สําหรับพื้นที่สวนกลางของทรัพยสินที่กองทุนรวม CRYSTAL เขาลงทุน กองทุนรวม CRYSTAL ใหสิทธิกับผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง (บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด) ในการใชพื้นที่ในการหาประโยชนในเชิง
พาณิชย เชน การจัดงานแสดงหรือเปดตัวสินคา นิทรรศการ การติดต้ังโฆษณา และกิจกรรมตางๆ ดวยตนทุนของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเอง โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะจายคาตอบแทนในการใชสิทธิ์บนพื้นที่ดังกลาวใหแก
กองทุนรวม CRYSTAL ในอัตราคงท่ีโดยมีการปรับขึ้นตามระยะเวลาและอัตราท่ีกําหนด โดยสามารถสรุปตาม
แผนภาพไดดังนี้ 
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แผนภาพโครงสรางการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL ในปจจุบัน 
 

 
 

2. โครงสรางการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินภายหลังการแปลงสภาพเปนกองทรัสต 
ภายหลังจากกองทุนรวม CYRSTAL แปลงสภาพเปนกองทรัสต และกองทรัสตรับโอนสิทธิและหนาที่ของกองทุน
รวม CRYSTAL มาแลว กองทรัสต และบริษัท เค.อี. รีเทล จํากัด จะดําเนินการยกเลิกสัญญาเชาเหมางานระบบ
และสัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง โดยเม่ือมีการยกเลิกสัญญาเชาเหมางานระบบ และสัญญาเชาพื้นที่สวนกลาง 
ดังกลาวแลว กองทรัสตจะเปนผูใหบริการทั่วไป บริการสาธารณูปโภค และบริการพื้นที่สวนกลางแกผูเชารายยอย
ไดโดยตรง ซึ่งจะเปนโครงสรางการเขาลงทุนและการจัดหาประโยชนในลักษณะเดียวกันกับทรัพยสินอื่น ๆ ที่
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 นอกจากน้ี กองทุนรวม CRYSTAL จะยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยผูจัดการกองทรัสตจะทําหนาที่ในการบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัพยสินท่ีรับโอนมาจาก
กองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตและทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 เอง โดยผูจัดการ
กองทรัสตอาจพิจารณาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
ในบางโครงการ โดยสามารถสรุปตามแผนภาพไดดังนี้ 
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แผนภาพโครงสรางการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทรัสต 

 

 
 

3. เปรียบเทียบรูปแบบการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL และการจัดหา
ผลประโยชนในทรัพยสินของกองทรัสต 

รูปแบบการใหเชา
และการใหบริการ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน 
แบบเดิม 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน 
แบบใหม 

สัญญาเชาพื้นที่ กองทุนรวม CRYSTAL เปนผูใหเชาพื้นที่
แกผูเชารายยอยในโครงการ 

กองทรัสตเปนผูใหเชาพื้นที่ 
แกผูเชารายยอยในโครงการ 

สัญญาบริการ บจ.เค.อี.รีเทล เปนผูใหบริการ 
แกผูเชารายยอยในโครงการ 

กองทรัสตเปนผูใหบริการ 
แกผูเชารายยอยในโครงการ 

การใหบริการ
สาธารณูปโภค 

บจ.เค.อี.รีเทล เปนผูใหบริการ 
แกผูเชารายยอยในโครงการ 

กองทรัสตเปนผูใหบริการ 
แกผูเชารายยอยในโครงการ 

การจัดหาประโยชน
จากพื้นที่สวนกลาง 

บจ.เค.อี.รีเทล ใหบริการ 
แกผูใชบริการพื้นที่สวนกลาง 

กองทรัสตเปนผูใหบริการแกผูใชบริการ
พื้นที่สวนกลาง 

สัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย1/ 

กองทุนรวม CRYSTAL แตงต้ัง  
บจ.เค.อี.รีเทล เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูจัดการกองทรัสต  
จะเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
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4. ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ CDC และโครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการจัดหาผลประโยชนแบบเดิมและแบบใหม ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน 
โครงการ CDC โครงการ TC 

ระยะเวลาสิทธิ
การเชา 

ราคาประเมิน
ทรัพยสิน 

ระยะเวลาสิทธิ
การเชา 

ราคาประเมิน
ทรัพยสิน 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบเดิม 

23.7 ป 2,398,000,000 
ลานบาท 

23.7 ป 1,518,000,000 
ลานบาท 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบใหม 

23.7 ป 2,510,000,000 
ลานบาท 

23.7 ป 1,592,000,000 
ลานบาท 
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เอกสารแนบ 14 
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1  

 
กองทุนรวม CRYSTAL มีความประสงคที่จะแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL ไปเปนกองทรัสต เพื่อให

สามารถขยายการลงทุนผานการลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติม โดยกองทรัสตจะระดมทุนโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
เพื่อการลงทุนในทรัพยสินซึ่งประกอบไปดวยอสังหาริมทรัพย และสิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินอื่นที่
เก่ียวของของโครงการท้ังหมดจํานวน 10 โครงการ ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาของอสังหาริมทรัพยใน
ทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายละเอียดทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน 

รายละเอียดโดยสรุปเก่ียวกับทรัพยสินท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต และทรัพยสินท่ี
กองทรัสตจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 มีดังนี้ 

ทรัพยสินที่โอนจากกองทนุรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต 

ทรัพยสินที่กองทรัสต จะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(1) โครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ในสวนท่ีโอน
จ าก ก อ งทุ น รวม  CRYSTAL ม า ยั งก อ งท รัส ต 
(“โครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต”) 

(2) โครงการเดอะ คริสตัล ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (“โครงการ TC ในสวน
ที่ โ อ น จ า ก ก อ งทุ น ร ว ม  CRYSTAL ม า ยั ง
กองทรัสต”) 

รวม เรีย ก ว า  “ท รัพ ย สิ น ที่ โอ น จากกอ งทุ น รวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต” 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช า เพิ่ ม เติมของ
โค รงการ  CDC ในส วนที่ โอนจากกองทุน รวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช า เพิ่ ม เติมของ
โค รงก า ร  TC ใน ส ว น ที่ โอ น จ ากก อ ง ทุ น รวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต 

(3) โครงการซีดีซี  คริสตัล  ดีไซน  เซ็นเตอร ในสวนที่
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (“โครงการ 
CDC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1”) 

(4) โครงการเดอะ คริสตัล ในสวนที่กองทรัสตจะเขา
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (“โครงการ TC ในสวนที่
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1”) 

(5) โค รงก า ร เด อ ะ  ค ริส ตั ล  เอ สบี  (ราชพ ฤกษ ) 
(“โครงการ TCR”) 

(6) โครงการอมอรินี่ รามอินทรา (“โครงการ Amorini”)  
(7) โครงการแอมพารค จุฬา (“โครงการ I’m Park”) 
(8) โครงการเพลินนาร่ี มอลล  วัชรพล  (“โครงการ 

Plearnary”) 
(9) โครงการสัมมากร  เพ ลส  ราม คําแหง  (เวสต ) 

(“โครงการ SPRM”) 
(10) โครงการสัมมากร เพลส รังสิต (“โครงการ SPRS”)  
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ทรัพยสินที่โอนจากกองทนุรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต 

ทรัพยสินที่กองทรัสต จะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(11) โครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ  (“โครงการ 
SPRP”) 

(12) โครงการเดอะ ซีน ทาวน อิน ทาวน (“โครงการ The 

Scene”) 
รวมเรียกวา “ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1” 

(ขอมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562) 
 

ทรัพยสินที่โอนจากกองทนุรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตประกอบดวย 

(1) โครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 

ที่ต้ังของทรัพยสิน เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะการลงทุน
ของกองทุนรวม 
CRYSTAL 

สิทธิการเชาท่ีดินบางสวนและพ้ืนที่อาคารบางสวน กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงาน
ระบบตางๆ ที่ใชในการดําเนินศูนยการคา CDC และสิทธิในการใชที่จอดรถในพ้ืนท่ีที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ไมไดเชา 

ที่ดินที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ 24 ป นับจากวันท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน (สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2586) จากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด 
(“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) โดยมีเนื้อท่ีประมาณ  42 ไร 1 งาน  56.00  ต้ังอยูที่แขวงคลองจ่ัน  
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พื้นที่สวนที่กองทุนรวม 
CRYSTAL เขาลงทุน 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

823 3902 119 40-2-04.40 
206174 41 22155 0-1-48.00 
252023 3903 120 1-1-60.80 
255665 5043 31242 0-0-4.20 
255679 116 31252 0-0-38.60 

รวม 42-1-56.00 
 

อาคารที่กองทุน
รวม CRYSTAL 
ลงทุน 

สิทธิการเชาพื้นที่อาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ  24 ป 
(สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2586) จาก บจ. เบญจกิจพัฒนา โดยมีพื้นที่ใชสอยในอาคาร
ประมาณ 45,662 ตร.ม. 

อาคาร พื้นที่ใหเชาสุทธใินอาคาร
โดยประมาณ1/ (ตร.ม.) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร B 4,518 7,152 
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อาคาร C 5,862 6,051 
อาคาร D 3,701 6,963 
อาคาร E 1,447 3,291 
อาคาร F 2,305 3,322 
อาคาร G 1,887 1,990 
รวมเฟส 1 19,720 28,769 

เฟส 2 อาคาร J1 873 1,014 
อาคาร J2 1,180 1,696 
อาคาร K1 953 1,863 
อาคาร K2 1,008 1,698 
อาคาร K3 950 1,900 
อาคาร K4 1,039 1,752 
อาคาร K5 798 1,040 
อาคาร L1 824 1,101 
อาคาร L2 654 1,400 
อาคาร L3 948 1,726 
อาคาร L4 904 1,702 
รวมเฟส 2 10,129 16,892 

รวมทั้งหมด 29,849 45,661 
หมายเหตุ: 1/ พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิ (NLA) ไดแก พ้ืนท่ีใหเชาประเภทหองเชา ซึ่งไมรวมพ้ืนท่ี Kiosk และ ATM 

ทั้งน้ี พื้นท่ีใหเชาในอาคารท่ีกองทุนรวม CRYSTAL ไมไดเขาลงทุน ประกอบไปดวยอาคาร E ซึ่ง 
แบงเปนพื้นที่หองสัมมนาและหองประชุม 3,515 ตร.ม. และพ้ืนที่สวนกลางในอาคารทั่วไป 2,566 
ตร.ม. และพ้ืนที่ที่อยูภายใตสัญญาเชาระยะยาว (เซง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

อาคาร ยูนิต พื้นที่ใหเชาสวนที่
กองทุนรวม CRYSTAL 
ไมเขาลงทุน (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร B B103-104 B105 B106 B108-110 B111-
112 B113 และ B204 

1,385 

อาคาร C C101 C102 C103 C105-106 C107-108 
C109 C111 และ C115-116 

1,697 

อาคาร D D101 D105 D106 D107-108 D110 
D112 D113-116 D117 D202 D203 
D205 D207 และ D211 

2,708 

อาคาร E E103 E105 E106 และ E107 1,056 
อาคาร F F104 F108 F110 F112 F207 และ F212 610 

รวมเฟส 1 7,456 
เฟส 2 อาคาร J2 J2-106-107 104 
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อาคาร K1 K1-102-104 57 
อาคาร K5 K5-107-110 192 
อาคาร L1 L1-101-105 187 

รวมเฟส 2 540 
รวมทั้งหมด 7,996 

 

งานระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินศูนยการคา CDC จาก
บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) และ บจ. เบญจกิจพัฒนา ซึ่งทรัพยสินในสวนนี้ที่
กองทุนรวม CRYSTAL ลงทุนประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคารศูนยการคา 
CDC ยกเวนมิเตอรประปาและไฟฟา ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารยังคงเปนคูสัญญากับ
ผูใหบริการสาธารณปูโภค 

ทรัพยสินอื่นๆ สิทธิในการใชที่จอดรถในศูนยการคา CDC ในพื้นที่ที่กองทุนรวม CRYSTAL ไมไดเชาจํานวน 220 
คัน (เม่ือรวมกับท่ีจอดรถจํานวน 384 คัน ที่กองทุนรวม CRYSTAL เชาจาก บจ. เบญจกิจพัฒนา 
กองทุนรวม CRYSTAL จะลงทุนในที่จอดรถทั้งหมดเปนจํานวน 604 คัน) 

ราคาประเมิน
ทรัพยสิน 

หลังจากที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว 
กองทรัสตจะมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 13 เร่ืองสรุป
ลักษณะการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL 

ภายหลังการแปลงสภาพซ่ึงจะจัดสงพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต) ทั้งนี้ ราคา
ประเมินทรัพยสินของโครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต
สําหรับลักษณะการจัดหาผลประโยชนแบบเดิมและแบบใหม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน 

ระยะเวลาสิทธกิารเชา ราคาประเมินทรัพยสิน1/ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบเดิม 

23.7 ป 2,398 ลานบาท 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบใหม 

23.7 ป 2,510 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  จากบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส 
จํากัด สําหรับชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2586 

นอกจากนี้ หลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต
แลว กองทรัสตจะมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาท่ีดินและอาคารจาก บจ. เบญจกิจพัฒนา 
(เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารเดิม) ซึ่งจะสงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวมเปน 30 ป 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวขอทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
ขอที่ (1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต”) 
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(2) โครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 
 
ที่ต้ังของทรัพยสิน เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะการ
ลงทุนของกองทุน
รวม CRYSTAL 

สิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่อาคารบางสวน กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงาน
ระบบตางๆ ที่ใชในการดําเนินศูนยการคา TC และสิทธิในการใชที่จอดรถในพ้ืนที่ที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ไมไดเชา 

ที่ดินที่กองทุนรวม 
CRYSTAL ลงทุน 

สิทธิการเชาท่ีดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ 24 ป นับจากวันที่
กองทรัสตเขาลงทุน (สัญญาส้ินสุดวันท่ี 23 มิถุนายน 2586) จากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด 
(“บจ. เกียรติสหมิตร”) โดยมีเน้ือที่ประมาณ  15 ไร 40.60 ตารางวา ต้ังอยูที่แขวงลาดพราว  
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พื้นที่สวนที่กองทุนรวม
CRYSTAL เขาลงทุน 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

5560 2064 205 8-0-33.50 
7604 85 51960 0-3-37.20 
7606 2069 53989 6-0-69.90 

รวมทั้งหมด 15-0-40.60  
อาคารที่กองทุน
รวม CRYSTAL 
ลงทุน 

สิทธิการเชาพื้นที่อาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป คงเหลือระยะเวลาเชาประมาณ  24 ป 
(สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2586) จาก บจ. เกียรติสหมิตร โดยมีพื้นที่ใชสอยในอาคาร
ประมาณ 18,997 ตร.ม. 

อาคาร พื้นที่ใหเชาสุทธใินอาคาร
โดยประมาณ1/ (ตร.ม.) 

พื้นที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร A 4,338 9,241 
อาคาร C 2,224 

อาคาร B 1,625 5,792 
อาคาร D 2,447 

รวมเฟส 1 10,634 15,033 
เฟส 2 อาคาร E 1,411 1,990 

อาคาร F 1,239 1,974 
รวมเฟส 2 2,650 3,964 

รวมทั้งหมด 13,284 18,997 
หมายเหตุ: 1/ พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิ (NLA) ไดแก พ้ืนท่ีใหเชาประเภทหองเชา ซึ่งไมรวมพ้ืนท่ี Kiosk และ ATM 

งานระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวม 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ ซึ่งใชในการดําเนินการศูนยการคา TC จาก 
บจ. เค.อี.รีเทล จํากัด และ บจ. เกียรติสหมิตร ซึ่งทรัพยสินท่ีกองทุนรวม CRYSTAL จะเขาลงทุน
ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบนํ้าประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท 
ระบบลิฟทและบันไดเล่ือนซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคารศูนยการคา TC ยกเวนมิเตอรประปา
และไฟฟา ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารยังคงเปนคูสัญญากับผูใหบริการสาธารณูปโภค 
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CRYSTAL ลงทุน 
ทรัพยสินอื่นๆ สิทธิการใชที่จอดรถในศูนยการคา TC ในพื้นที่ที่กองทุนรวม CRYSTAL ไมไดเชาจํานวน 223 คัน 

(เม่ือรวมกับที่จอดรถจํานวน 159 คัน ที่กองทุนรวม CRYSTAL เชาจาก บจ. เกียรติสหมิตร 
กองทุนรวม CRYSTAL จะลงทุนในที่จอดรถทั้งหมดเปนจํานวน 382 คัน) 

ราคาประเมิน
ทรัพยสิน 

หลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว 
กองทรัสตจะมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการจัดหาผลประโยชนของทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 13 (สรุปลักษณะ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของกองทุนรวม CRYSTAL ภายหลัง
การแปลงสภาพ)) ทั้งนี้ ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ TC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการจัดหาผลประโยชนแบบเดิมและแบบใหม มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ลักษณะการจัดหา
ผลประโยชน 

ระยะเวลาสิทธกิารเชา ราคาประเมินทรัพยสิน1/ 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบเดิม 

23.7 ป 1,518 ลานบาท 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน
แบบใหม 

23.7 ป 1,592 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  จากบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส 
จํากัด สําหรับชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2586 

นอกจากนี้ หลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต
แลว กองทรัสตจะมีการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร จาก บจ. เกียรติสหมิตร 
(เจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารเดิม) ซึ่งจะสงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวมเปน 30 ป 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวขอทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
ขอที่ (2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ TC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต”) 

 

ทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพ่ิมเติมของโครงการ CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต 

หลังจากที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว กองทรัสตจะมีการขยาย

ระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่อาคารบางสวนจากบริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“บจ. เบญจกิจ

พัฒนา”) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคาร (โปรดพิจารณารายละเอียดของทรัพยสินท่ีกองทรัสตจะเขา

ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ใน “หัวขอทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต ขอที่ (1) โครงการ 

CDC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต”) โดยกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยาย
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ระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพื้นที่อาคารบางสวนอีกประมาณ 6.3 ป สงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวม

เปน 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ทั้งนี้ ราคาประเมินทรัพยสินสําหรับการขยายระยะเวลา

สิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ CDC ในสวนท่ีโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการ

จัดหาผลประโยชนแบบใหม สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด1/ บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 
(ประเทศไทย) จํากัด2/ 

279 ลานบาท 240 ลานบาท 
หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพ่ิมเติมของโครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรัสต 

หลังจากที่กองทรัสตรับโอนทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตแลว กองทรัสตจะมีการขยาย

ระยะเวลาสิทธิการเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่อาคารบางสวนจากบริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) 

ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร (โปรดพิจารณารายละเอียดของทรัพยสินที่กองทรัสตจะเขาลงทุน

เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ใน “หัวขอทรัพยสินที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต ขอท่ี (2) โครงการ TC ใน

สวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสต”) โดยกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาสิทธิ

การเชาที่ดินบางสวนและพ้ืนที่อาคารบางสวนอีกประมาณ 6.3 ป สงผลใหระยะเวลาสิทธิการเชารวมเปน 30 ป นับ

จากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ทั้งน้ี ราคาประเมินทรัพยสินสําหรับการขยายระยะเวลาสิทธิการเชา

เพิ่มเติมของโครงการ TC ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายังกองทรัสตสําหรับลักษณะการจัดหา

ผลประโยชนแบบใหม สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด1/ บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 
(ประเทศไทย) จํากัด2/ 

185 ลานบาท 170 ลานบาท 
หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

(3) โครงการ CDC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
3.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 

โครงการ CDC รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 1420-1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) 
บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“บจ. เบญจกิจพัฒนา”) 
ทั้งนี้ บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เบญจกิจพัฒนา เปนบุคคลท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) 
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โครงการ CDC รายละเอียด 
ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เบญจ

กิจพัฒนา โดยมีเน้ือที่ประมาณ 5 ไร 1 งาน 5.91 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีเพิ่มเติมในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขา

ลงทุน จาก บจ. เบญจกิจพัฒนา โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 6,254 ตร.ม. 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิ เจอร อุปกรณ  และงานระบบตางๆ ของศูนยการคา CDC ในสวนที่
นอกเหนือจากสังหาริมทรัพยและงานระบบของศูนยการคา CDC ที่รับโอนมาจากกองทุนรวม 
CRYSTAL 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ CDC ในสวนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 
เซอรวิส จํากัด1/ 

บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 
(ประเทศไทย) จํากัด2/ 

994 ลานบาท 960 ลานบาท 
หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 
3.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่สวนที่รับโอนมาจาก
กองทุนรวม CRYSTAL 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

พ้ืนที่ที่กองทรสัตจะเขา
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
823 3902 119 40-2-04.40 - 

206174 41 22155 0-1-48.00 - 
252023 3903 120 1-1-60.80 - 
255665 5043 31242 0-0-4.20 - 
255679 116 31252 0-0-38.60 - 
247222 

(บางสวน)1/ 

3888 8469  - 0-0-93.84 

255680 
(บางสวน)1/ 

117 31253 - 3-1-79.29 

2556811/ 118 31254 - 0-1-59.00 
255683 

(บางสวน)1/ 
5049 31256 - 1-0-73.78 

รวม 42-1-56.00 5-1-5.91 
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หมายเหตุ: 1/ ที่ดินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 อยูระหวางการรังวัดแบงแยกโฉนด เพ่ือแยกทรัพยสินท่ี
กองทรัสตจะเขาลงทุนออกจากทรัพยสินสวนท่ีกองทรัสตไมเขาลงทุนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
พัฒนาโครงการเพ่ิมเติมในอนาคต ดังน้ัน รายละเอียดของโฉนดที่ดินซึ่งจะใชในการจดทะเบียนการเชา
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีระบุขางตน 

3.1.2 อาคาร 
กองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนที่ใหเชาของอาคารเพ่ิมเติม รวมถึงเขาลงทุนในพื้นที่บางสวนของอาคารเดิม
เพิ่มเติมเนื่องจากพ้ืนที่ที่อยูภายใตสัญญาเชาระยะยาว (เซง) บางสวนไดครบกําหนดตามสัญญา และ
ปจจุบันไดปลอยพื้นท่ีเชาใหแกผูเชารายยอยตามสัญญาระยะส้ัน ทั้งน้ี พื้นท่ีใหเชาสุทธิและพ้ืนท่ีใชสอยใน
อาคารหลังจากท่ีกองทรัสตรับโอนทรัพยสินมาจากกองทุนรวม CRYSTAL และการเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

อาคาร พื้นที่ใหเชาสุทธ ิ(ตร.ม.) พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) 
สวนที่รบัโอน

มาจาก
กองทุนรวม 
CRYSTAL 

สวนที่
กองทรัสตจะ
เขาลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพื้นที ่
ใหเชาสุทธ ิ

สวนที่รบัโอน
มาจากกองทนุ

รวม 
CRYSTAL 

สวนที่
กองทรัสตจะ
เขาลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพื้นที ่
ใชสอย 

เฟส 1 อาคาร B 4,518 1,2091/ 5,727 7,152 1,398 8,550 
อาคาร C 5,862 565 6,427 6,051 565 6,616 
อาคาร D 3,701 1,105 4,806 6,963 1,105 8,068 
อาคาร E 1,447 - 1,447 3,291 - 3,291 
อาคาร F 2,305 126 2,431 3,322 126 3,448 
อาคาร G 1,887 - 1,887 1,990 - 1,990 
รวมเฟส 1 19,720 3,005 22,725 28,770 3,194 31,964 

เฟส 2 อาคาร J1 873 - 873 1,014 - 1,014 
อาคาร J2 1,180 104 1,284 1,696 104 1,800 
อาคาร K1 953 - 953 1,863 - 1,863 
อาคาร K2 1,008 - 1,008 1,698 - 1,698 
อาคาร K3 950 - 950 1,900 - 1,900 
อาคาร K4 1,039 - 1,039 1,752 - 1,752 
อาคาร K5 798 - 798 1,040 - 1,040 
อาคาร L1 824 182 1,660 1,101 417 2,918 
อาคาร L2 654 1,400 
อาคาร L3 948 - 948 1,726 - 1,726 
อาคาร L4 904 - 904 1,702 - 1,702 
อาคาร L5 - 2,963 2,963 - 3,201 3,201 
รวมเฟส 2 10,129 3,249 13,378 16,892 3,618 20,510 

รวมทั้งหมด 29,849 6,2541/ 36,103 45,662 6,812 52,474 



เอกสารแนบ 14 

เอกสารแนบ 14 หนา 10 

หมายเหตุ: 1/ กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิในอาคาร B เปนพ้ืนท่ีประมาณ 1,209 ตร.ม. ซึ่งอยูใน
ระหวางการกอสรางและคาดวาจะเสร็จกอนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน สงผลใหกองทรัสตจะเขาลงทุนใน
พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิทั้งหมดประมาณ 6,254 ตร.ม. (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงการ CDC ในสวนท่ี
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมมีพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 5,045 ตร.ม.) 

หลังจากท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แลว กองทรัสตจะยังคงไมเขาลงทุนในพ้ืนที่ใหเชาบางสวนของ
อาคาร เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวยังอยูภายใตสัญญาเชาระยะยาว (เซง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

อาคาร ยูนิต พื้นที่ใหเชาสวนที่กองทรัสต
ไมเขาลงทุน (ตร.ม.) 

เฟส 1 อาคาร B B103-104 B105 B106 B108-110 B111-112 B113 แ ล ะ 
B204 

1,385 

อาคาร C C101 C103 C107-108 C109 และ C115-116 1,132 
อาคาร D D101 D105 D106 D107-108 D113-116 D117 และ D205 1,607 
อาคาร E E103 E105 E106 E107 และ E111 1,176 
อาคาร F F104 F108 F110 F112 และ F207 483 

รวมเฟส 1 5,783 
เฟส 2 อาคาร K1 K1-102-104 57 

อาคาร K5 K5-107-110 192 
รวมเฟส 2 249 

รวมทั้งหมด 6,032 

 
3.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ CDC ประกอบดวยระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบเสา
เซนเซอรนับรถ ระบบทีวี (Digital Signage) 
 

3.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เบญจกิจพัฒนา ในสัญญา
เชาพื้นท่ี และคูสัญญาแทน บจ. เค.ที.รีเทล ในสัญญาบริการ ทั้งน้ี ภายหลังท่ีกองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท 
แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายท่ี 1) จะทําหนาท่ีบริหารอสังหาริมทรัพยของ
โครงการ CDC ทั้งหมด 
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3.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. เบญจกิจพัฒนา1/2/  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
 

รายไดรวม 234.48 243.14 669.48 
คาใชจายรวม (203.29) (130.37) (478.16) 
กําไรจากการดําเนินงาน 31.18 112.77 191.32 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

97.06 177.59 255.77 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. เบญจกิจพัฒนา 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

 2/ บจ. เบญจกิจพัฒนา เปนผูใหเชาพ้ืนท่ีตามสัญญาเชาแกผูเชารายยอยในโครงการ CDC สวนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

หนวย: ลานบาท 
ผลการดําเนินงานของ บจ. เค.อี.รีเทล1/2/  

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
รายไดรวม 484.81 553.82 597.72 
คาใชจายรวม (449.66) (525.63) (553.19) 
กําไรจากการดําเนินงาน 35.15 28.19 64.53 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

51.81 66.49 116.46 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. เค.อี.รีเทล 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

 2/ บจ. เค.อี.รีเทล เปนผูใหบริการตามสัญญาบริการแกผูเชารายยอยในโครงการ CDC ทั้งหมด และโครงการ TC 
ทั้งหมด 

3.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

3.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 



เอกสารแนบ 14 

เอกสารแนบ 14 หนา 12 

อัตราการเชาพื้นที่และอัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ียของโครงการ CDC ในสวนท่ีกองทรัสตเขาลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 สําหรับป 2558 ถึงป 2561 สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
โครงการ CDC ในสวนที่กองทรัสตจะเขา

ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
2558 2559 2560 2561 

พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ  
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

4,612 4,612 4,612 5,0451/ 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 91.7 97.3 88.6 95.0 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

486 500 490 466 

ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ; 1/ ในป 2561 มีพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิเพ่ิมขึ้นจากป 2560 ประมาณ 433 ตร.ม. เน่ืองมีการตอเติมอาคารเพ่ือใช

เปนพ้ืนท่ีใหเชาเพ่ิมเติม  

3.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ CDC มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพ้ืนท่ีชั่วคราว ซึ่งประกอบไป
ดวยงานอีเวนตจากผูเชาเหมาและผูเชารายยอย นอกจากนี้ยังมีรายไดคาสาธารณูปโภค และรายไดจากการ
ใหบริการปายโฆษณา เปนตน 

3.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นท่ีและสัดสวนการเชาพื้นท่ีของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ CDC 
ในสวนที่กองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 3,290 52.6 
ซูเปอรมารเก็ต 1,966 31.4 
ไลฟสไตล 434 6.9 
ศูนยสุขภาพและความงาม 342 5.5 
พื้นที่วาง 222 3.6 

รวม 6,254 100.0 
ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

3.4.4 ผูเชารายใหญ 

ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นที่ 5 อันดับแรก ของโครงการ CDC ในที่สวนท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

1. บริษัท อิออน(ไทยแลนด) จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 2,400 38.4 



เอกสารแนบ 14 

เอกสารแนบ 14 หนา 13 

ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอ 
พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ

(รอยละ) 
และไลฟสไตล 

2. บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร 
จํากัด 

เฟอรนิเจอรและของ
ตกแตงบาน 

1,209 19.3 

3. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

เฟอรนิเจอรและของ
ตกแตงบาน 

425 6.8 

4. บริษัท เอ็มไพร เอ็ม จํากัด ศูนยสุขภาพและ
ความงาม 

342 5.5 

5. บริษัท จีโอโฮมคิทเชน จํากัด เฟอรนิเจอรและของ
ตกแตงบาน 

322 5.1 

รวม 4,698 75.1 
ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

3.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ CDC ในสวนที่กองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 132 2.1 
2562 4,091 65.4 
2563 467 7.5 
2564 133 2.1 

2565 เปนตนไป 1,209 19.3 
พื้นที่วาง 222 3.6 

รวม 6,254 100.0 
ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(4) โครงการ TC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
4.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 

โครงการ TC รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเดอะ คริสตัล 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 64/98-99 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) 
บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด (“เกียรติสหมิตร”) 
ทั้งนี้ บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เกียรติสหมิตร เปนบุคคลที่เก่ียวของกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจ
เมนท จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เกียรติ

สหมิตร โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 10 ไร 0 งาน 83.33 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเชาอาคารเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จากบริษัท เกียรติสห

มิตร จํากัด โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 17,659 ตร.ม. 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ ในเฟอรนิ เจอร อุปกรณ  และงานระบบตางๆ  ของศูนยการคา  TC ในสวนท่ี
นอกเหนือจากสังหาริมทรัพยและงานระบบของศูนยการคา TC ที่รับโอนมาจากกองทุนรวม 
CRYSTAL 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ TC ในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 
เซอรวิส จํากัด1/ 

บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 
(ประเทศไทย) จํากัด2/ 

1,102 ลานบาท 1,100 ลานบาท 
หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 
4.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่สวนที่รับโอนมาจาก
กองทุนรวม CRYSTAL 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

พ้ืนที่ที่กองทรสัตจะเขา
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
5560 2064 205 8-0-33.50 - 
7604 85 51960 0-3-37.20 - 
7606 2069 53989 6-0-69.90 - 
16862 

(บางสวน)1/ 

90 59482 - 9-2-11.70 

16863 
(บางสวน)1/ 

91 59483 - 0-1-51.13 
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โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่สวนที่รับโอนมาจาก
กองทุนรวม CRYSTAL 

(ไร-งาน-ตารางวา) 

พ้ืนที่ที่กองทรสัตจะเขา
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
17716 2025 23137 - 0-1-20.50 

รวม 15-0-40.60 10-0-83.33 
หมายเหตุ: 1/ ที่ดินท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 อยูระหวางการรังวัดแบงแยกโฉนด เพ่ือแยกทรัพยสินท่ี

กองทรัสตจะเขาลงทุนออกจากทรัพยสินสวนท่ีกองทรัสตไมเขาลงทุนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
พัฒนาโครงการเพ่ิมเติมในอนาคต ดังน้ัน รายละเอียดของโฉนดที่ดินซึ่งจะใชในการจดทะเบียนการเชา
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีระบุขางตน 

4.1.2 อาคาร 

อาคาร พื้นที่ใหเชาสุทธ ิ(ตร.ม.) พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) 
สวนที่รบัโอน
มาจากกองทนุ

รวม 
CRYSTAL 

สวนที่
กองทรัสตจะ
เขาลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพื้นที ่
ใหเชาสุทธ ิ

สวนที่รบัโอน
มาจากกองทนุ

รวม 
CRYSTAL 

สวนที่
กองทรัสตจะ
เขาลงทุน
เพิ่มเติม 

รวมพื้นที ่
ใชสอย 

เฟส 1 อาคาร A/C 6,562 - 6,562 9,241 - 9,241 
อาคาร B/D 4,072 - 4,072 5,792 - 5,792 
รวมเฟส 1 10,634 - 10,634 15,033 - 15,033 

เฟส 2 อาคาร E 1,411 - 1,411 1,990 - 1,990 
อาคาร F 1,239 - 1,239 1,974 - 1,974 
รวมเฟส 2 2,650 - 2,650 3,964 - 3,964 

เฟส 3 อาคาร I - 17,053 17,053 - 25,513 25,513 
อาคาร J - 606 606 - 3,111 3,111 
รวมเฟส 3 - 17,659 17,659 - 28,624 28,634 

รวมทั้งหมด 13,284 17,659 30,943 18,997 28,624 47,621 

4.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ TC ประกอบดวยระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบนับรถ 
ระบบทีวี (Digital Signage) 
 

4.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เกียรติสหมิตร และ บจ. เค.
อี.รีเทล ในสัญญาเชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท 
จํากัด ในฐานะผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายท่ี 1) จะทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ TC 
ทั้งหมด 
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4.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. เกียรติสหมิตร1/2/  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558  
(5 ก.พ.–31 ธ.ค.)3/ 

2559 2560 
 

รายไดรวม 132.14 136.94 130.99 
คาใชจายรวม (109.76) (117.11) (164.27) 
กําไรจากการดําเนินงาน 22.38 19.83 (33.28) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

48.14 87.65 37.47 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. เกียรติสหมิตร 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

 2/ บริษัท เกียรติสหมิตร จํากัด เปนผูใหเชาพ้ืนท่ีตามสัญญาเชาแกผูเชารายยอยในโครงการ TC สวนท่ีกองทรัสตจะเขา
ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

 3/ ในระหวางป 2558 บจ. เกียรติสหมิตร ไดยื่นขออนุมัติเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมเร่ิมต้ังแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
สิ้นสุดวันท่ี 4 กุมภาพันธ เปลี่ยนเปนรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ซึ่งมีผล
ทําใหรอบระยะเวลาบัญชีใหมจะเร่ิมต้ังแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 ถึงสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

หนวย: ลานบาท 
ผลการดําเนินงานของ บจ. เค.อี.รีเทล1/2/  

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
รายไดรวม 484.81 553.82 597.72 
คาใชจายรวม (449.66) (525.63) (553.19) 
กําไรจากการดําเนินงาน 35.15 28.19 64.53 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

51.81 66.49 116.46 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. เค.อี.รีเทล 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

 2/ บจ. เค.อี.รีเทล เปนผูใหบริการตามสัญญาบริการแกผูเชารายยอยในโครงการ CDC ทั้งหมด และโครงการ TC 
ทั้งหมด รวมถึงผูใหเชาพ้ืนท่ีบางสวนแกผูเชารายยอยในโครงการ TC 
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4.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
4.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาและคาบริการพื้นท่ีเฉล่ียของโครงการ TC ในสวนท่ีกองทรัสตเขาลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 สําหรับป 2558 ถึงป 2561 สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
โครงการ TC ในสวนที่กองทรสัตจะเขา

ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
25581/ 2559 2560 2561 

พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

- 17,627 17,659 17,659 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) - 88.8 97.3 95.7 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

- 349 404 445 

ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ: 1/ โครงการ TC เฟส 3 ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 เปดดําเนินงานอยางเปน

ทางการในป 2559 

4.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ TC มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นที่ชั่วคราว ซึ่งประกอบไปดวย
งานอีเวนตจากผูเชาเหมาและผูเชารายยอย นอกจากน้ียังมีรายไดคาสาธารณูปโภค และรายไดจากการ
ใหบริการปายโฆษณา เปนตน 

4.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นท่ีและสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ TC ใน
สวนท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

ไลฟสไตล 7,489 42.4 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 3,000 17.0 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ 3,357 19.0 
ศูนยสุขภาพและความงาม 2,285 12.9 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน 689 3.9 
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 80 0.5 
พื้นที่วาง 759 4.3 

รวม 17,659 100.0 
ที่มา: บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

4.4.4 ผูเชารายใหญ 
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ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ TC ในที่สวนท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ไลฟสไตล 5,271 29.8 

2. บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จํากัด แฟช่ัน เส้ือผา และ
เคร่ืองประดับ 

1,606 9.1 

3. บริษัท ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ศูนยสุขภาพและ
ความงาม 

1,411 8.0 

4. บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด แฟช่ัน เส้ือผา และ
เคร่ืองประดับ 

837 4.7 

5. บริษัท ฮาฮามา จํากัด ไลฟสไตล 752 4.3 
รวม 9,877 55.9 

ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

4.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ TC ในสวนท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 796 4.5 
2562 9,733 55.1 
2563 1,606 9.1 
2564 4,609 26.1 

2565 เปนตนไป 156 0.9 
พื้นที่วาง 759 4.3 

รวม 17,659 100.0 
ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(5) โครงการ TCR 
5.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 

โครงการ TCR รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ) 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 555/9 หมูที่ 1 ถนนราชพฤกษ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เดอะคริสตัล ราชพฤกษ รีเทล จํากัด (“บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ”) และบริษัท เอส.บี.
ดีไซนด สแควร จํากัด (“บจ. เอส.บี.ดีไซนดสแควร”) 
ทั้งนี้ บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ เปนบุคคลท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท 
จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 

ที่ดิน1/ สิทธิการเชาชวงที่ดินเปนระยะเวลาประมาณ 23.4 ป (สัญญาส้ินสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ 2586) 
นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดี
ไซนดสแควร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการใชที่ดินจํานวน 3 แปลงโดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 
14 ไร 1 งาน  57.60 ตารางวา พรอมทั้ งระบุสิทธิการใชที่ ดินและพ้ืนที่สวนกลางรวมถึง
ทางเขาออกเปนระยะเวลา 23.4 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เดอะคริสตัล ราช
พฤกษ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดีไซนดสแควร จํานวน 1 แปลง โดยมีเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 
8 ไร 3 งาน 53.20 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 23.4 ป (สัญญาส้ินสุดวันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2586) นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ และ บจ. เอส.บี.ดี
ไซนดแสควร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 24,436 ตร.ม.  

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ TCR สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
1,646 ลานบาท 1,620 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 
5.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

5503 27 434 5-0-10.00 
26508 29 2875 4-2-96.10 
40320 332 2872 4-2-51.50 
403191/ 30 2871 8-3-53.20 
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โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

พ้ืนที่รวม 23-1-10.80 
หมายเหตุ: 1/ ปจจุบันผูจัดการกองทรัสตอยูระหวางหารือเร่ืองโครงสรางการจําหนายทรัพยสินของเจาของกรรมสิทธิ์

ในที่ดินโฉนดเลขท่ี 40319 โดยมีเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 8 ไร 3 งาน 53.20 ตารางวา ซึ่งอาจ
สงผลใหโครงสรางการลงทุนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

5.1.2 อาคาร 

อาคาร 
พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A / B / C / SB 24,436 47,403 
รวมทั้งหมด 24,436 47,403 

หมายเหตุ: 1/ กองทรัสตไมไดเขาลงทุนในพ้ืนที่อาคารบริเวณช้ัน 1-2 บางสวนซึ่งเปนพ้ืนท่ีของ บจ. เอส.บี.ดีไซนด 
แสควร 

5.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ TCR ประกอบดวย ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบแก็ส ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบนับรถ 
และระบบทีวี (Digital Singage) 
 

5.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ ใน
สัญญาเชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) จะทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ TCR 
 

5.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ1/  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
 

รายไดรวม 262.14 267.60 255.22 
คาใชจายรวม (182.92) (189.09) (174.23) 
กําไรจากการดําเนินงาน 79.22 78.51 80.99 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

131.01 131.75 134.90 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
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ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

5.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
5.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นที่และอัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ียของโครงการ TCR สําหรับป 2558 ถึงป 2561 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ TCR 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

24,436 24,436 24,436 24,436 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 98.0 98.8 97.0 96.2 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย (บาท/
ตร.ม./เดือน) 

536 558 567 500 

ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

5.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ TCR มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นท่ีชั่วคราวบริเวณลานช้ัน
ลางของอาคาร ซึ่งประกอบไปดวยผูเชาเหมางานอีเวนต และผูเชารายยอยตางๆ นอกจากนี้ยังมีรายไดคา
สาธารณูปโภค และรายไดจากการใหเชาพื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา เปนตน 

5.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่และสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ TCR ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

ไลฟสไตล               6,798  27.8 
อาหารและเคร่ืองด่ืม               5,719  23.4 
ศูนยสุขภาพและความงาม               3,024  12.4 
ศูนยการศึกษา               2,225  9.1 
ซูเปอรมารเก็ต               1,906  7.8 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ               1,399  5.7 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน               1,084  4.4 
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา                  798  3.3 
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน                  270  1.1 
ธุรกิจบริการ                  184  0.8 
พื้นที่วาง               1,029  4.2 
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ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

รวม 24,436 100.0 
ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

5.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นที่ 5 อันดับแรก ของโครงการ TCR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ไลฟสไตล 5,128 21.0 

2. บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 1,906 7.8 
3. บริษัท ฟตเนส เฟรสท (ประเทศไทย) 

จํากัด 
ศูนยสุขภาพและ

ความงาม 
1,628 6.7 

4. บริษัท ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ไลฟสไตล 522 2.1 

5. บริษัท ปยะนัส อิเล็คทริคส กรุป จํากัด อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 392 1.6 
รวม 9,576 39.2 

ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

5.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ TCR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 - - 
2562 2,942 12.0 
2563 15,699 64.2 
2564 4,766 19.5 

2565 เปนตนไป - - 
พื้นที่วาง 1,029 4.2 

รวม 24,436 100.0 
ที่มา:  บจ. เค.อี.รีเทล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(6) โครงการ Amorini 
6.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 
โครงการ Amorini รายละเอียด 

ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาอมอรินี่ รามอินทรา 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 1 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เอ เอ็ม อาร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เอ เอ็ม อาร”) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาที่ดินเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เอ เอ็ม อาร โดย

มีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 5 ไร 3 งาน 25.40 ตารางวา 
อาคาร สิทธิการเชาอาคารเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุนจาก บจ. เอ เอ็ม อาร 

โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 5,092 ตร.ม. 
เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เอ เอ็ม อาร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ Amorini สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
298 ลานบาท 291 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 

6.1.1 ที่ดิน 
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
12900 2063 5725 5-3-25.40 

พ้ืนที่รวม 5-3-25.40 

6.1.2 อาคาร 
อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 4,663 9,870 
B 429 461 

รวมทั้งหมด 5,092 10,331 
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6.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
งานระบบและสาธารณูปโภคหลักของโครงการประกอบดวย ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบแกสหุงตม  
 

6.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เอ เอ็ม อาร ในสัญญาเชา
พื้นท่ี และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูจัดการ
กองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) จะทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ Amorini 
 

6.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. เอ เอ็ม อาร1/ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
รายไดรวม 50.49 46.38 43.07 
คาใชจายรวม 39.99 38.52 36.42 
กําไรจากการดําเนินงาน 10.50 7.86 6.65 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

19.44 16.43 15.00 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. เอ เอ็ม อาร 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

6.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
6.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นที่และอัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ียของโครงการ Amorini สําหรับป 2558 ถึงป 2561 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ Amorini 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

5,092 5,092 5,092 5,092 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 94.5 98.1 97.6 99.4 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

404 393 369 355 

ที่มา:  บจ. เอ เอ็ม อาร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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6.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ Amorini มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นท่ีชั่วคราวบริเวณช้ัน 1 
และบริเวณดานหนาของอาคารหลัก (อาคาร A) ซึ่งประกอบไปดวยผูเชารายยอยและผูเชาเหมาพื้นที่ออกบูธ 
งานแสดงสินคา และงานอีเวนต รวมถึงรายไดคาสาธารณูปโภค รายไดจากการใหเชาพื้นที่ติดต้ังปาย
โฆษณา รายไดจากคาบริการจุดรับ-สงสัญญาณโทรศัพท อินเตอรเน็ต รายไดจากการใหเชาพื้นที่ติดต้ังตู
หยอดเหรียญ รายไดจากคาบริการจุดรับ-สงมอเตอรไซตรับจาง เปนตน 

6.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่และสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ Amorini 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม               2,247  44.1 
ซูเปอรมารเก็ต               1,504  29.5 
ศูนยสุขภาพและความงาม                  328  6.5 

ไลฟสไตล                  313  6.2 

ศูนยการศึกษา                  225  4.4 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ                  170  3.3 
ธุรกิจบริการ                  135  2.7 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน                     73  1.4 
พื้นที่วาง                     97  1.9 

รวม 5,092 100.0 
ที่มา:  บจ. เอ เอ็ม อาร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

6.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ Amorini ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 1,504 29.5 
2. บริษัท แมคไทย จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 429 8.4 
3. บริษัท ครัวแมศรีเรือน จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 336 6.6 
4. บริษัท ฟูจิ ฟูด โซลูชั่น จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 308 6.0 
5. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด 

(มหาชน) 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 303 6.0 

รวม 2,880 56.6 
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ที่มา:  บจ. เอ เอ็ม อาร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

6.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ Amorini ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดง
ไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 336 6.6 
2562 968 19.0 
2563 2,741 53.8 
2564 521 10.3 

2565 เปนตนไป 429 8.4 
พื้นที่วาง 97 1.9 

รวม 5,092 100.0 
ที่มา:  บจ. เอ เอ็ม อาร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(7) โครงการ I’m Park 
7.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 
โครงการ I’m Park รายละเอียด 

ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาแอมพารค จุฬา 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 353 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท แกรนด ยูนิแลนด จํากัด (“บจ. แกรนด ยูนิแลนด”) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินทั้งหมดเปนระยะเวลาประมาณ 14.9 ป (สัญญาส้ินสุดวันที่ 6 สิงหาคม 

2577) นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. แกรนด ยูนิแลนด  ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชา
ที่ดิน โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 4 ไร 22.00 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาชวงพื้นที่ในอาคารบางสวนเปนระยะเวลาประมาณ 14.9 ป (สัญญาส้ินสุดวันท่ี  
6 สิงหาคม 2577) นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. แกรนด ยูนิแลนด โดยมีพื้นที่ใหเชา
สุทธิ (NLA) ประมาณ 6,557 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

สิทธิการเชาชวงในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ (ไมรวมระบบ Chiller ที่ใชสําหรับ
พื้นที่ชั้นใตดิน) เปนระยะเวลา 14.9 ป จาก บจ. แกรนด ยูนิแลนด 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ I’m Park สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
286 ลานบาท 295 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

7.1.1 ที่ดิน 
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
2057 (บางสวน) 3 347 4-0-22.00 

พ้ืนที่รวม 4-0-22.00 

7.1.2 อาคาร 
อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A – B 6,5931/ 17,848 
รวมทั้งหมด 6,593 17,848 

หมายเหตุ: 1/ กองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคารชั้น 1-3 ชั้นใตดินบางสวน และชั้น 4 เพ่ิมเติมเปน
จํานวนประมาณ 290 ตร.ม. ซึ่งในปจจุบันพ้ืนท่ีชั้น 4 ไมไดเปนพ้ืนท่ีขาย เน่ืองจากเปนสํานักงานของ
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เจาของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี หลังจากท่ีกองทรัสตเขาลงทุน เจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะเชาชวง
พ้ืนท่ีจากกองทรัสตเปนพ้ืนท่ีประมาณ 290 ตร.ม. สงผลใหกองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิ
ทั้งหมดประมาณ 6,593 ตร.ม. ซึ่งประกอบไปดวยพ้ืนท่ีชั้น 1–4 และพ้ืนที่ชั้นใตดินบางสวน (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 โครงการ I’m Park มีพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 6,303 ตร.ม.) 

7.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
งานระบบและสาธารณูปโภคหลักของโครงการประกอบดวย ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบแกสหุงตม  
 

7.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. แกรนด ยูนิแลนด ใน
สัญญาเชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต  (ผูจัดการกองทรัสตรายท่ี  1) จะดําเนินการวาจาง บจ. แกรนด  ยูนิแลนด เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการ I’m Park 
 

7.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. แกรนด ยูนิแลนด1/ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

 
รายไดรวม 100.35 91.17 454.54 
คาใชจายรวม (79.76) (75.85) (445.31) 
กําไรจากการดําเนินงาน 20.59 15.31 9.23 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

48.42 43.35 39.63 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของบริษัท แกรนด ยูนิแลนด จํากัด 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

7.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
7.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นที่และอัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ียของโครงการ I’m Park สําหรับป 2558 ถึงป 2561 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ I’m Park 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 6,303 6,303 6,303 6,303 
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โครงการ I’m Park 2558 2559 2560 2561 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 
อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 89.9 84.3 90.3 92.7 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

599 660 630 634 

ที่มา:  บจ. แกรนด ยูนแิลนด ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

7.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ I’m Park มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นที่ชั่วคราวบริเวณ ลาน
ของอาคาร ซึ่งประกอบไปดวยผูเชารายยอยและผูเชาเหมาพื้นท่ีออกบูธ งานแสดงสินคา และงานอีเวนต งาน
สงเสริมการขาย นอกจากนี้ยังมีรายไดคาสาธารณูปโภค รายไดจากการใหเชาพื้นท่ีติดต้ังปายโฆษณา และ
รายไดคาจอดรถ เปนตน 

7.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่และสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ I’m 
Park ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 2,736 43.4 
ศูนยการศึกษา 1,075 17.0 
ศูนยสุขภาพและความงาม 845 13.4 
พื้นที่สํานักงาน 618 9.8 
ไลฟสไตล 427 6.8 
ซูเปอรมารเก็ต 227 3.6 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ 37 0.6 
พื้นที่วาง 338 5.4 

รวม 6,303 100.0 
ที่มา:  บจ. แกรนด ยูนแิลนด ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

7.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ I’m Park ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จํากัด 

ซูเปอรมารเก็ต 227 3.6 
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ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอ 
พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 

(รอยละ) 
2. More Than a Sandbox Co., Ltd. อาหารและเคร่ืองด่ืม 210 3.3 
3. บริษัท มหามงคล ฟูด จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 198 3.2 
4. บริษัท คลิคเอ็กซ จํากัด พื้นที่สํานักงาน 190 3.0 
5. บริษัท สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 187 3.0 

รวม 1,012 16.1 
ที่มา:  บจ. แกรนด ยูนแิลนด ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

7.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ I’m Park ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถ
แสดงไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 - - 
2562 1,151 18.2 
2563 3,825 60.7 
2564 989 15.7 

2565 เปนตนไป - - 
พื้นที่วาง 338 5.4 

รวม 6,303 100.0 
ที่มา:  บจ. แกรนด ยูนแิลนด ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(8) โครงการ Plearnary 
8.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 
โครงการ Plearnary รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเพลินนาร่ี มอลล วัชรพล 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 242 244 และ 246 ถนนวัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพลินนาร่ี มอลล จํากัด (“บจ. เพลินนาร่ี มอลล”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ปริญสิริ 
จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ปริญสิริ”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก 

บจ. เพลินนารี่ มอลล ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดินจาก บมจ. ปริญสิริ โดยมีพื้นท่ีใหเชาสุทธิ 
(NLA) ประมาณ  10,347 ตร.ม. พรอมท้ังระบุสิทธิการใชที่ ดินและพื้นที่สวนกลางรวมถึง
ทางเขาออกเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพลินนาร่ี มอลล 
โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 18 ไร 3 งาน 58.00 ตารางวา 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพลินนาร่ี มอลล 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ Plearnary สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
650 ลานบาท 670 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

 
8.1.1 ที่ดิน 

โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 
(ไร-งาน-ตารางวา) 

25561/ 479 17294 18-3-58.00 
พ้ืนที่รวม 18-3-58.00 

หมายเหตุ: 1/ บมจ. ปริญสิริ จะจํานองท่ีดินซึ่งเปนท่ีต้ังของโครงการ Pleanary เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ระหวาง บมจ. ปริญสิริ และ/หรือ บจ. เพลินนาร่ี มอลล และกองทรัสต 

8.1.2 อาคาร 
อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พ้ืนที่ใชสอยในอาคารโดยประมาณ 

(ตร.ม.) 
A 5,939 9,173 

B1 1,889 9,975 
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อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชสอยในอาคารโดยประมาณ 
(ตร.ม.) 

B2 2,519 6,379 
รวมทั้งหมด 10,347 25,527 

8.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
งานระบบและสาธารณูปโภคหลักของโครงการประกอบดวย ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบแกสหุงตม  
 

8.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เพลินนาร่ี มอลล ใน
สัญญาเชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) จะทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ Plearnary 
 

8.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. เพลินนารี่ มอลล1/  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
 

2561 

รายไดรวม 147.77 149.33 182.13 131.59 
คาใชจายรวม (164.63) (136.57) (158.97) (141.86) 
กําไรจากการดําเนินงาน (16.86) 12.76 23.16 (10.27) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

20.26 50.13 61.07 27.87 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เพลินนาร่ี มอลล 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

8.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
8.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาและคาบริการพื้นท่ีเฉล่ียของโครงการ Pleanary สําหรับป 2558 ถึงป 
2561 สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ Plearnary 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

10,347 10,347 10,347 10,347 



เอกสารแนบ 14 

เอกสารแนบ 14 หนา 33 

โครงการ Plearnary 2558 2559 2560 2561 
อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 85.8 86.2 88.9 86.0 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

418 458 438 434 

ที่มา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

8.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ Plearnary มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นที่ชั่วคราวบริเวณลาน
กวางในอาคารซึ่งประกอบไปดวยผูเชารายยอยและผูเชาเหมาพื้นที่ออกบูธ งานแสดงสินคา และงานอีเวนต 
รวมถึงพื้นที่บริเวณศูนยอาหาร นอกจากนี้ยังมีรายไดคาสาธารณูปโภค รายไดจากการใหเชาพื้นที่ติดต้ังปาย
โฆษณา เปนตน 

8.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นท่ีและสัดสวนการเชาพ้ืนท่ีของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ 
Plearnary ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม               2,528  24.4 
ไลฟสไตล               1,816  17.6 
ศูนยสุขภาพและความงาม               1,678  16.2 
ศูนยการศึกษา               1,156  11.2 
ซูเปอรมารเก็ต               1,030  10.0 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ                  388  3.7 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน                  386  3.7 
ธุรกิจบริการ                  128  1.2 
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน                  119  1.2 
พื้นที่วาง               1,118  10.8 
รวม 10,347 100.0 
ที่มา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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8.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นที่ 5 อันดับแรก ของโครงการ Plearnary ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 1,030 10.0 
2. บริษัท พาวเวอร ฟน จํากัด ศูนยสุขภาพและ

ความงาม 
1,003 9.7 

3. บริษัท เพลินแลนด จํากัด ไลฟสไตล 812 7.8 
4. บริษัท เรสเทอรองตส ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 299 2.9 

5. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 273 2.6 
รวม 3,417 33.0 

ที่มา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

8.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ Plearnary ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถ
แสดงไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561                  119  1.2 
2562               1,178  11.4 
2563               6,363  61.5 
2564               1,569  15.2 

2565 เปนตนไป                      -   - 
พื้นที่วาง               1,118  10.8 

รวม             10,347  100.0 
ที่มา:  บจ. เพลินนาร่ี มอลล ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(9) โครงการ SPRM 
9.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 
โครงการ SPRM รายละเอียด 

ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาสัมมากร เพลส รามคําแหง (เวสต) 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 86 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
อาคาร สิทธิการเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก 

บจ. เพียวสัมมากร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาท่ีดินจาก บมจ. สัมมากร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ 
(NLA) ประมาณ  10,342 ตร.ม. พรอมท้ังระบุสิทธิการใชที่ ดินและพื้นที่สวนกลางรวมถึง
ทางเขาออกเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมากร โดยมี
เน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 8 ไร 3 งาน 84.40 ตารางวา 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ SPRM สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
518 ลานบาท 506 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
                              2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

9.1.1 ที่ดิน 
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
77171/ 6249 23674 8-3-84.40 

พ้ืนที่รวม 8-3-84.40 
หมายเหตุ: 1/ บมจ. สัมมากร จะจํานองท่ีดินซึง่เปนท่ีต้ังของโครงการ SPRM เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ระหวาง บมจ. สมัมากร และ/หรือ บจ. เพียวสัมมากร และกองทรัสต 

9.1.2 อาคาร 
อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 900 2,120 
B  1,920 3,049 
C 3,4851/ 4,1642/ 
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อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

D 4,037 4,2872/ 

รวมทั้งหมด  10,342 13,620 
หมายเหตุ: 1/ กองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิในอาคาร C เพ่ิมเติมเปนจํานวนประมาณ 620 ตร.ม. ซึ่งใน

ปจจุบันไมไดเปนพ้ืนท่ีขาย เน่ืองจากเปนสํานักงานของเจาของอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ หลังจากท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน เจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะเชาชวงพ้ืนท่ีจากกองทรัสตเปนพ้ืนท่ีประมาณ 
620 ตร.ม. สงผลใหกองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิทั้งหมดประมาณ 10,342 ตร.ม. (ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 โครงการ SPRM มีพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 9,722 ตร.ม.) 

 2/ ปจจุบัน อยูระหวางการขออนุญาตดัดแปลงและตอเติมอาคารเพ่ิมเติม ซึ่งอาจสงผลใหพ้ืนท่ีใชสอย
ตามใบอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
ระบบปรับอากาศ ระบบ CCTV ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบแกสหุงตม ระบบ Car Park ระบบลิฟทและบันได
เล่ือน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Generator) ระบบไฟฟาระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัยและ
ดับเพลิง 
 

9.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เพียวสัมมากร ในสัญญา
เชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต  (ผูจัดการกองทรัสตรายที่  1) จะดําเนินการวาจาง บจ . เพียวสัมมากร เปนผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการ SPRM 
 

9.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ.เพียวสัมมากร1/2/ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

รายไดรวม 152.87 161.12 161.06 171.03 
คาใชจายรวม (133.86) (135.88) (116.11) (127.18) 
กําไรจากการดําเนินงาน 19.01 25.24 44.95 43.85 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

47.11 50.99 70.34 74.40 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เพียวสัมมากร 
หมายเหตุ: 1/ บจ. เพียวสัมมากร ดําเนินกิจการศูนยการคาท้ังหมด 3 ศูนยการคา ซึ่งไดแก ศูนยการคาSPRM ศูนยการคา SPRS 

และศูนยการคา SPRP ดังน้ัน ผลการดําเนินงานดังกลาวจึงรวมไปดวยผลการดําเนินงานท้ัง 3 ศูนยการคา 
 2/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
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ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

9.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
9.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาและคาบริการพ้ืนที่เฉล่ียของโครงการ SPRM สําหรับป 2558 ถึงป 2561 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ SPRM 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

9,722 9,722 9,722 9,722 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 83.7 83.6 84.3 84.1 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

445 449 471 477 

ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

9.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ SPRM มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นที่ชั่วคราวบริเวณลานช้ัน 
1 ระหวางอาคารหลัก ซึ่งประกอบไปดวยผูเชารายยอยและผูเชาเหมาพ้ืนที่ออกบูธ งานแสดงสินคา และงาน
อี เวนต  รวมถึงพื้นที่ตลาดนัดบริเวณาทางเดินหนาไปยังอาคารจอดรถ  นอกจากนี้ ยังมีรายไดคา
สาธารณูปโภค รายไดจากการใหเชาพื้นท่ีติดต้ังปายโฆษณา และรายไดคาจอดรถ (เฉพาะวันเสาร วัน
อาทิตย) เปนตน 
 

9.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่และสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ SPRM 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

พื้นที่สํานักงาน               2,079  21.4 
ศูนยสุขภาพและความงาม               1,685  17.3 
ซูเปอรมารเก็ต               1,544  15.9 
อาหารและเคร่ืองด่ืม               1,038  10.7 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน                  679  7.0 
ไลฟสไตล                  413  4.2 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ                  168  1.7 
ธุรกิจบริการ                     75  0.8 
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ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

พื้นที่วาง               2,041  21.0 
รวม 9,722 100.0 

ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

9.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ SPRM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท วิลลา มารเก็ท เจพี จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 1,544 15.9 
2. บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) พื้นที่สํานักงาน 1,046 10.8 
3. บริษัท มูฟ ฟตเนส จํากัด ศูนยสุขภาพและ

ความงาม 
817 8.4 

4. บริษัท เพียว พลังงานไทย จํากัด พื้นที่สํานักงาน 641 6.6 
5. บริษัท นีโอ สุก้ีไทยเรสเทอรองส จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 185 1.9 

รวม 4,233 43.5 
ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

9.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ SPRM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดง
ไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 842 8.7 
2562 5,620 57.8 
2563 662 6.8 
2564 558 5.7 

2565 เปนตนไป - - 
พื้นที่วาง 2,041 21.0 

รวม 9,722 100.0 
ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(10) โครงการ SPRS 
10.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 

โครงการ SPRS รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาสัมมากร เพลส รังสิต 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินบางสวนเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. 

เพียวสัมมากร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดินจาก บมจ.สัมมากร โดยมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
จํานวน 6 ไร 73.0 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาอาคารเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมา
กร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 3,413 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ SPRS สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
218 ลานบาท 211 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

10.1.1 ที่ดิน 
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
2083 89 2083 6-0-73.00 

พ้ืนที่รวม 6-0-73.00 

10.1.2 อาคาร 
อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 1,277 1,696 
B 1,843 2,948 
C 293 417 

รวมทั้งหมด 3,413 5,061 
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10.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภร 
งานระบบและสาธารณปูโภคของโครงการ SPRS ไดแก ระบบ CCTV ระบบบําบัดน้ําเสีย เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
(Generator) ระบบไฟฟาระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัยและดับเพลิง  
 

10.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เพียวสัมมากร ในสัญญา
เชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต  (ผูจัดการกองทรัสตรายที่  1) จะดําเนินการวาจาง บจ . เพียวสัมมากร เปนผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการ SPRS 
 

10.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ.เพียวสัมมากร1/2/ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

รายไดรวม 152.87 161.12 161.06 171.03 
คาใชจายรวม (133.86) (135.88) (116.11) (127.18) 
กําไรจากการดําเนินงาน 19.01 25.24 44.95 43.85 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

47.11 50.99 70.34 74.40 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เพียวสัมมากร 
หมายเหตุ: 1/ บจ. เพียวสัมมากร ดําเนินกิจการศูนยการคาท้ังหมด 3 ศูนยการคา ซึ่งไดแก ศูนยการคาSPRM ศูนยการคา SPRS 

และศูนยการคา SPRP ดังน้ัน ผลการดําเนินงานดังกลาวจึงรวมไปดวยผลการดําเนินงานท้ัง 3 ศูนยการคา 
 2/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 

10.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
10.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาและคาบริการพื้นท่ีเฉล่ียของโครงการ SPRS สําหรับป 2558 ถึงป 2561 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

โครงการ SPRS 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

3,413 3,413 3,413 3,413 
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โครงการ SPRS 2558 2559 2560 2561 
อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 96.4 84.4 84.9 87.7 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

477 498 515 511 

ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

10.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ SPRS มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพื้นที่ชั่วคราว เชน พื้นที่
ออกบูธ งานแสดงสินคา นอกจากน้ียังมีรายไดคาสาธารณูปโภค รายไดจากการใหเชาพื้นที่ติดต้ังปาย
โฆษณา เปนตน 

10.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นท่ีและสัดสวนการเชาพื้นท่ีของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ SPRS 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

ซูเปอรมารเก็ต                  943  27.6 
ไลฟสไตล 562  16.5 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 506  14.8 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน 296  8.7 
ธุรกิจบริการ                  266  7.8 
ศูนยสุขภาพและความงาม                  261  7.6 
ศูนยการศึกษา                  125  3.7 
แฟช่ัน เส้ือผาและเคร่ืองประดับ 75  2.2 
พื้นที่สํานักงาน 51 1.5 
เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน                     25  0.7 
พื้นที่วาง                  303  8.9 

รวม  3,413 100.0 
ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

10.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ SPRS ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที1่/ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 1,277 37.4 
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ลําดับ ผูเชาพ้ืนที1่/ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอ 
พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 

(รอยละ) 
และไลฟสไตล 

2. บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 203 5.9 

3. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ธุรกิจบริการ 200 5.9 
4. คุณรัตนาภรณ นอยพันธ อาหารและเคร่ืองด่ืม 150 4.4 
5. คุณสรินทรนาถ ศิลอวยพร ศูนยสุขภาพและ

ความงาม 
131 3.8 

รวม 1,961 57.4 
ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

10.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ SPRS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 25 0.7 
2562 2,500 73.2 
2563 206 6.1 
2564 328 9.6 

2565 เปนตนไป 51 1.5 
พื้นที่วาง 303 8.9 

รวม  3,413 100.0 

ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(11) โครงการ SPRP 
11.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 

โครงการ SPRP รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาสัมมากร เพลส ราชพฤกษ 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ ตําบลออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“บจ. เพียวสัมมากร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
สัมมากร จํากัด (มหาชน) (“บมจ. สัมมากร”) ถือหุนรอยละ 99.99 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดิน เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันท่ีกองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียว

สัมมากร ซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาท่ีดินจาก บมจ.สัมมากร โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 
10 ไร 7.20 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาอาคาร เปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. เพียวสัมมา
กร โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 4,585 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. เพียวสัมมากร 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ SPRP สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
301 ลานบาท 313 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
 2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

11.1.1 ที่ดิน 
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
29083 185 141 9-0-6.80 
46243 138 3744 1-0-0.40 

พ้ืนที่รวม 10-0-7.20 

11.1.2 อาคาร 
อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร

โดยประมาณ (ตร.ม.) 
พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

A 1,100 1,967 
B  1,595 2,148 

C1  393 528 
C2 376 419 
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อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

C3 180 303 
D  387 1,048 
E 254 296 

EX 300 328 
รวมทั้งหมด  4,585 7,037 

11.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
งานระบบและสาธารณปูโภคของโครงการ SPRP ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบ CCTV ระบบบําบัดน้ําเสีย 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Generator) ระบบไฟฟาระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัยและ
ดับเพลิง 
 

11.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. เพียวสัมมากร ในสัญญา
เชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต  (ผูจัดการกองทรัสตรายที่  1) จะดําเนินการวาจาง บจ . เพียวสัมมากร เปนผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยของโครงการ SPRP 
 

11.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ.เพียวสัมมากร1/2/ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 2561 

รายไดรวม 152.87 161.12 161.06 171.03 
คาใชจายรวม (133.86) (135.88) (116.11) (127.18) 
กําไรจากการดําเนินงาน 19.01 25.24 44.95 43.85 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

47.11 50.99 70.34 74.40 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 2561 ของ บจ. เพียวสัมมากร 
หมายเหตุ: 1/ บจ. เพียวสัมมากร ดําเนินกิจการศูนยการคาท้ังหมด 3 ศูนยการคา ซึ่งไดแก ศูนยการคาSPRM ศูนยการคา SPRS 

และศูนยการคา SPRP ดังน้ัน ผลการดําเนินงานดังกลาวจึงรวมไปดวยผลการดําเนินงานท้ัง 3 ศูนยการคา 
 2/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 
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11.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
11.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาและคาบริการพื้นท่ีเฉล่ียของโครงการ SPRP สําหรับป 2558 ถึงป 2561 
สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ SPRP 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ 
(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 

4,585 4,585 4,585 4,585 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 95.5 91.8 91.1 92.7 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

475 489 483 481 

ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

11.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ SPRP มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดการใหบริการพ้ืนที่ชั่วคราวบริเวณลานชั้น 1 
ระหวางอาคารหลัก ซึ่งประกอบไปดวยผูเชารายยอยและผูเชาเหมาพ้ืนที่ออกบูธ งานแสดงสินคา และงานอี
เวนต รวมถึงพื้นที่ตลาดนัดบริเวณาทางเดินหนาไปยังอาคารจอดรถ นอกจากนี้ยังมีรายไดคาสาธารณูปโภค 
รายไดจากการใหเชาพื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา เปนตน 

11.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นท่ีและสัดสวนการเชาพื้นท่ีของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ SPRP 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

ซูเปอรมารเก็ต              1,439  31.4 
อาหารและเคร่ืองด่ืม               1,013  22.0 
ศูนยสุขภาพและความงาม                  819  17.9 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน                  483  10.5 
ไลฟสไตล                  209  4.6 
แฟช่ัน เส้ือผาและเคร่ืองประดับ                  156  3.4 
ศูนยการศึกษา                  114  2.5 
ธุรกิจบริการ                   50  1.1 
พื้นที่วาง                  302  6.6 

รวม  4,585 100.0 
ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

11.4.4 ผูเชารายใหญ 
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ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ SPRP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที1่/ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท อิออน ไทยแลนด จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 1,439 31.4 
2. บริษัท แฟมิล่ี ฟตเนส จํากัด ศูนยสุขภาพและ

ความงาม 
500 10.9 

3. บริษัท เรสเทอรองตส ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 300 6.5 

4. บริษัท ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 152 3.3 
5. บริษัท เจ พี เบทเทอร จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 151 3.3 

รวม 2,542 55.4 
ที่มา:  บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

11.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ SPRP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงได
ตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 - - 
2562 1,000 21.8 
2563 809 17.6 
2564 2,474 54.0 

2565 เปนตนไป - - 
พื้นที่วาง 302 6.6 

รวม 4,585 100.0 

ที่มา: บจ. เพียวสัมมากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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(12) โครงการ The Scene 
12.1 สรุปรายละเอียดทรัพยสิน 
โครงการ The Scene รายละเอียด 
ชื่อศูนยการคา ศูนยการคาเดอะ ซีน ทาวน อิน ทาวน 
สถานที่ต้ัง เลขท่ี 1323 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
เจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท ฟาบันดาลทรัพย จํากัด (“บจ. ฟาบันดาลทรัพย”) 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต 
ที่ดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดินบางสวนเปนระยะเวลาประมาณ 25.3 ป (สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 

2588) นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. ฟาบันดาลทรัพยซึ่งเปนผูทรงสิทธิการเชาที่ดิน
จากกลุมบุคคลธรรมดา โดยมีเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์จํานวน 9 ไร 2 งาน 48.00 ตารางวา 

อาคาร สิทธิการเชาพื้นที่ในอาคารเปนระยะเวลา 25.3 ป นับจากวันที่กองทรัสตเขาลงทุน จาก บจ. ฟา
บันดาลทรัพย โดยมีพื้นที่ใหเชาสุทธิ (NLA) ประมาณ 6,717 ตร.ม. 

เฟอรนิเจอร อุปกรณ 
และงานระบบ 

กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร อุปกรณ และงานระบบตางๆ จาก บจ. ฟาบันดาลทรัพย 

ราคาประเมินทรัพยสิน ราคาประเมินทรัพยสินของโครงการ The Scene สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด 

เซอรวิส จํากัด1/ 
บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด2/ 
497 ลานบาท 490 ลานบาท 

หมายเหตุ: 1/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562  
                              2/ ราคาประเมิน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562  

12.1.1 ที่ดิน 
โฉนดเลขที ่ เลขที่ดิน หนาสํารวจ พ้ืนที่ดินทั้งหมด 

(ไร-งาน-ตารางวา) 
9615 (บางสวน) 4442 2708 1-1-99.00 

9616 8130 2709 1-0-66.40 
9617 8131 2710 1-3-32.30 
9618 8132 2711 0-0-22.30 
9628 8140 2721 1-1-11.20 
9632 8138 2725 4-2-12.30 

9633 (บางสวน) 9210 2726 0-0-87.70 
พ้ืนที่รวม 9-2-48.001/ 

12.1.2 อาคาร 
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อาคาร พ้ืนที่ใหเชาสุทธิในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

พ้ืนที่ใชสอยในอาคาร
โดยประมาณ (ตร.ม.) 

Main Shop 6,397 9,912 
Food Zone 3201/ 352 

รวมทั้งหมด 6,7172/ 10,2642/ 
หมายเหตุ: 1/ กองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิในอาคาร Food Zone เพ่ิมเติมเปนจํานวนประมาณ 160 ตร.

ม. ซึ่งในปจจุบันไมไดเปนพ้ืนท่ีขาย เน่ืองจากเปนสํานักงานของเจาของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ปจจุบัน 
พ้ืนท่ีดังกลาวพ้ืนท่ีดังกลาวอยูในระหวางการปรับปรุงเปนพ้ืนท่ีขายเพ่ือปลอยเชาแกผูเชารายยอย
ประมาณ 160 ตร.ม. สงผลใหกองทรัสตจะเขาลงทุนในพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิทั้งหมดประมาณ 6,717 ตร.ม. 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงการ The Scene มีพ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 6,557 ตร.ม.) 

 2/ ปจจุบัน พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 303 ตร.ม. อยูระหวางการขออนุญาตดัดแปลงและตอเติมอาคาร ซึ่ง
อาจสงผลใหพ้ืนท่ีใชเชาสุทธิและพ้ืนท่ีใชสอยตามใบอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

12.1.3 งานระบบและสาธารณูปโภค 
งานระบบและสาธารณูปโภคหลักของโครงการประกอบดวย ระบบไฟฟาและส่ือสาร ระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบลิฟทและบันไดเล่ือน ระบบแกสหุงตม 
 

12.2 ลักษณะการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ภายหลังการเขาลงทุน กองทรัสตโดยทรัสตีจะเขาเปนคูสัญญากับผูเชารายยอยแทน บจ. ฟาบันดาลทรัพย ใน
สัญญาเชาพื้นที่ และสัญญาบริการ ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสตเขาลงทุน บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสต (ผูจัดการกองทรัสตรายที่ 1) จะทําหนาที่บริหารอสังหาริมทรัพยของโครงการ The Scene 
 

12.3 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงานของ บจ. ฟาบันดาลทรัพย1/ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

รายไดรวม 80.24 93.95 89.96 
คาใชจายรวม (61.08) (74.32) (79.15) 
กําไรจากการดําเนินงาน 19.16 19.64 10.81 
กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคาและคาตัด
จําหนาย (EBITDA) 

34.56 38.58 32.98 

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ของ บจ. ฟาบันดาลทรัพย 
หมายเหตุ: 1/ ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามลักษณะการจัดหาผลประโยชน ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจ

รวมถึงรายไดอื่นและคาใชอื่นท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี โครงสรางรายไดและคาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจแตกตางจากลักษณะและโครงสรางรายไดและคาใชจายภายหลังท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน ดังน้ัน ผลการดําเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบในอดีตจึงไมสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตได 
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12.4 ผลการดําเนินงานและขอมูลผูเชาของโครงการในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
12.4.1 อัตราการเชาพื้นท่ีและอัตราคาเชาเฉล่ีย 

อัตราการเชาพื้นที่และอัตราคาเชาและคาบริการพื้นท่ีเฉล่ียของโครงการ The Scene สําหรับป 2558 ถึงป 
2561 สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

โครงการ The Scene 2558 2559 2560 2561 
พื้นที่ใหเชาสุทธิโดยประมาณ1/ 

(Net Leasable Area: NLA) (ตร.ม.) 
6,557 6,557 6,557 6,557 

อัตราการเชาพื้นท่ีเฉล่ีย (รอยละ) 87.8 93.0 97.3 97.7 
อัตราคาเชาและคาบริการพื้นที่เฉล่ีย 
(บาท/ตร.ม./เดือน) 

645 623 618 617 

ที่มา:  บจ. ฟาบันดาลทรัพย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
หมายเหตุ: 1/ ปจจุบัน พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 303 ตร.ม. อยูระหวางการขออนุญาตดัดแปลงและตอเติมอาคาร ซึ่ง

อาจสงผลใหพ้ืนท่ีใชเชาสุทธิและพ้ืนท่ีใชสอยตามใบอนุญาตอาจเปลีย่นแปลงไปจากเดิม 

12.4.2 รายไดอื่น 
โครงการ The Scene มีรายไดอื่นนอกเหนือจากรายไดหลัก เชน รายไดจากการใหบริการพื้นที่ชั่วคราว
ภายในบริเวณโครงการซึ่งประกอบไปดวยผูเชารายยอยและผูเชาเหมาพื้นที่ออกบูธ งานแสดงสินคา เชาพื้นที่
ถายโฆษณา และงานอีเวนต รวมถึงรายไดจากการใหเชาพื้นที่ขนาดเล็ก (Kiosk) บริเวณภายในโครงการและ
ดานหนาโครงการ นอกจากหนายังมีรายไดคาสาธารณูปโภค รายไดคากการใหเชาพื้นท่ีติดต้ังปายโฆษณา 
และรายไดคาจอดรถ เปนตน 
 

12.4.3 ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่ 
ประเภทธุรกิจของผูเชาพื้นที่และสัดสวนการเชาพื้นที่ของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทของโครงการ The 
Scene ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดงไดตอไปนี้ 

ประเภทธุรกิจของผูเชาพ้ืนที ่ พ้ืนที่ใหเชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ให
เชาสุทธิ (รอยละ) 

อาหารและเคร่ืองด่ืม               2,834  43.3 
ศูนยสุขภาพและความงาม                  1,213  18.5 
ไลฟสไตล 666  10.2 
ซูเปอรมารเก็ต                  495  7.5 
แฟช่ัน เส้ือผา และเคร่ืองประดับ                  316  4.8 
ธนาคารและศูนยใหบริการทางการเงิน                  301  4.6 
ธุรกิจบริการ                  297  4.5 
ศูนยการศึกษา                  271  4.1 
พื้นที่วาง 164  2.5 

รวม 6,5571/ 100.0 
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ที่มา:  บจ. ฟาบันดาลทรัพย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
หมายเหตุ: 1/ ปจจุบัน พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 303 ตร.ม. อยูระหวางการขออนุญาตดัดแปลงและตอเติมอาคาร ซึ่ง

อาจสงผลใหพ้ืนท่ีใชเชาสุทธิและพ้ืนท่ีใชสอยตามใบอนุญาตอาจเปลีย่นแปลงไปจากเดิม 

12.4.4 ผูเชารายใหญ 
ขอมูลเก่ียวกับผูเชาพื้นท่ี 5 อันดับแรก ของโครงการ The Scene ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถแสดง
ไดตอไปนี้ 
ลําดับ ผูเชาพ้ืนที ่ ประเภทธุรกิจ พ้ืนที่เชา  

(ตร.ม.) 
สัดสวนตอ 

พ้ืนที่ใหเชาสุทธิ 
(รอยละ) 

1. บริษัท อิออน ไทยแลนด จํากัด ซูเปอรมารเก็ต 495 7.5 
2. บริษัท สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
อาคารและเคร่ืองด่ืม 354 5.4 

3. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 310 4.7 
4. บริษัท ทูนา อิจิบัง จํากัด อาหารและเคร่ืองด่ืม 268 4.1 
5. บริษัท  โฟมเฟสท จํากัด ศูนยใหบริการตางๆ 255 3.9 

รวม 1,682 25.7 
ที่มา:  บจ. ฟาบันดาลทรัพย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

12.4.5 ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
ปที่ครบกําหนดสัญญาเชาของผูเชารายยอยของโครงการ The Scene ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถ
แสดงไดตอไปนี้ 

ปที่ครบกําหนดสัญญาเชา 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที่เชา 
(ตร.ม.) 

สัดสวนตอพ้ืนที่ใหเชาสุทธิ
(รอยละ) 

2561 868 13.2 
2562 1,332 20.3 
2563 1,257 19.2 
2564 2,936 44.8 

2565 เปนตนไป - - 
พื้นที่วาง 164 2.5 

รวม 6,5571/ 100.0 
ที่มา:  บจ. ฟาบันดาลทรัพย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
หมายเหตุ: 1/ ปจจุบัน พ้ืนท่ีใหเชาสุทธิประมาณ 303 ตร.ม. อยูระหวางการขออนุญาตดัดแปลงและตอเติมอาคาร 

ซึ่งอาจสงผลใหพ้ืนท่ีใชเชาสุทธแิละพ้ืนท่ีใชสอยตามใบอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 15 

สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 























































 

 

เลขท่ีอ้างอิง  VR001/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ (CDC)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

บดันี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)” 
ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมูลค่าสิทธิการเช่า “โครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)” สําหรับส่วนขยาย

ระยะเวลาการเช่า 6.27 ปี และสว่นท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ่มเติมระยะเวลา 30 ปี สําหรับวตัถปุระสงค์
สาธารณะ  

ประเภททรัพย์สิน  สิทธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารส่ิงปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สนิ  ตัง้อยู่เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  1) สว่นท่ีติดสญัญาเช่ากบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท เนือ้ท่ีดินประมาณ 

42-1-56.00 ไร่ (16,956.00 ตารางวา) ระยะเวลาคงเหลือ 23.73 ปี (23 ปี 9 เดือน) โดยมีเง่ือนไขท่ี
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติม (ขยายระยะเวลาเช่า) จนครบกําหนดระยะเวลา 30 ปี รวมสว่นขยาย
ระยะเวลาเช่าประมาณ 6.27 ปี (6 ปี 3 เดือน) 

2) ส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม ประกอบพืน้ท่ีเช่ารวมทัง้หมดประมาณ 32,500 ตารางเมตร
ระยะเวลาลงทนุประมาณ 30 ปี 

การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจุบัน  เพื่อให้ทราบมูลค่า
สิทธิการเช่าสําหรับระยะเวลา 6.27 ปี และส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมระยะเวลา 30 ปี ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น  

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพ่ือกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  สว่นขยายระยะเวลา 6.27 ปี เท่ากบั 240,000,000.-บาท (-สองร้อยส่ีสบิสามล้านบาทถ้วน-)  
 สว่นท่ีลงทนุเพิม่เติมระยะเวลา 30 ปี เท่ากบั 960,000,000.-บาท (-เก้าร้อยหกสบิล้านบาทถ้วน-) 
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 
 



 

เลขท่ีอ้างอิง  VR002/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการเดอะคริสตลั (The Crystal )” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

บดันี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการเดอะคริสตลั   (The Crystal)” ตาม
รายละเอียดสรุปดงัตอ่ไปนี ้
ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพ่ือให้ทราบมลูค่าสทิธิการเช่า “โครงการเดอะคริสตลั   (The Crystal - TC)” สําหรับสว่นขยายระยะเวลา

การเชา่ 6.27 ปี และสว่นท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเตมิระยะเวลา 30 ปี สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สิน  สิทธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารส่ิงปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สนิ  ตัง้อยู่เลขท่ี 215 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  1) สว่นท่ีติดสญัญาเช่ากบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์คริสตลั รีเทล โกรท เนือ้ท่ีดินประมาณ 

15-0-40.60 ไร่ (6,040.60  ตารางวา) ระยะเวลาคงเหลือ 23.73 ปี (23 ปี  9 เดือน) โดยมีเง่ือนไขท่ี
กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติม (ขยายระยะเวลาเช่า) จนครบกําหนดระยะเวลา 30 ปี รวมสว่นขยาย
ระยะเวลาเช่าประมาณ 6.27 ปี (6 ปี 3 เดือน) 

2) สว่นท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม (เฟส 3) เนือ้ท่ีดินประมาณ 20-3-31.40 ไร่ (8,331.40  ตารางวา) 
ระยะเวลาลงทนุประมาณ 30 ปี 

รวมเนือ้ท่ีดนิเชา่ทัง้หมด 35-3-72.00 ไร่ (14,372.00  ตารางวา) 
การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างวา่ จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจบุนั  เพ่ือให้ทราบมลูค่าสทิธิ
การเช่า สําหรับระยะเวลา 6.27 ปี และส่วนท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพ่ิมเติม (เฟส 3) ระยะเวลา 30 ปี ตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น   

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพ่ือกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  สว่นขยายระยะเวลา 6.27 ปี เท่ากบั 170,000,000.-บาท (-หนึง่ร้อยเจ็ดสบิล้านบาทถ้วน-)  
 สว่นท่ีลงทนุเพิม่เติมระยะเวลา 30 ปี เท่ากบั 1,100,000,000.-บาท (-หนึง่พนัหนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน-) 
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 
นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

 

เลขท่ีอ้างอิง  VR003/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการเดอะคริสตลั เอส บี ราชพฤกษ์ (The Crystal SB Ratchapruek)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
 

ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
บดันี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการเดอะคริสตลั เอส บี ราชพฤกษ์ (The 
Crystal SB Ratchapruek)” ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
 

 ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูคา่สทิธิการเชา่ “โครงการเดอะคริสตลั เอส บี ราชพฤกษ์ (The Crystal SB 

Ratchapruek)” สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยู่เลขท่ี 555/9 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 5503 26508 และ 40320 เนือ้ท่ีดนิแบง่เชา่ 14-1-57.60 ไร่ (5,757.60 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จํากดั 
ภาระผกูพนั  สญัญาแบง่เชา่ท่ีดินระหว่างผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน (ผู้ ให้เช่า) กบับริษัท เดอะคริสตลัราชพฤกษ์ รีเทล 

(ผู้ เช่า) มีกําหนด 30 ปี ระหว่างวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2556  ถึงวนัท่ี 10  กมุภาพน์ั 2586 ปัจจบุนั
คงเหลือระยะเวลาตามสญัญาเช่าปัจจุบนัประมาณ 23.36  ปี (23 ปี 4 เดือน) นบัจากวนัท่ี
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

สมมติฐานเพิ่มเติม การประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าท่ีดินฉบบัปัจจุบนั  
(โดยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสญัญา) 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  1,620,000,000.-บาท (-หนึ่งพนัหกร้อยย่ีสบิล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

 

เลขท่ีอ้างอิง  VR005/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (Amorini)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (Amorini)” ตาม
รายละเอียดสรุปดงัตอ่ไปนี ้
 

 ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูค่าสทิธิการเชา่ “โครงการอมอริน่ี รามอินทรา (Amorini)”  

สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยู่เลขท่ี 1 ถนนรามอินทรา (ถนนสวนสยาม)  แขวงคนันายาว เขตคนันายาว 

กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 12900 เนือ้ท่ีดนิแบง่เชา่ 5-3-25.40 ไร่ (2,325.40 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท เอ เอม็ อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
ภาระผกูพนั  สญัญาแบ่งเช่าท่ีดินระหว่างผู้ ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ผู้ ให้เช่า) กับบริษัท แมคไทย จํากัด (ผู้ เช่า) มี

กําหนด 25 ปี ระหว่างวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2578 ปัจจบุนัคงเหลือ
ระยะเวลาตามสญัญาเชา่ปัจจบุนัประมาณ 16.20 ปี (16 ปี 3 เดือน) นบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่า 

สมมติฐานระยะเวลา
ลงทนุ 

บริษัทฯได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้ประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง  
ตามระยะเวลาท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนประมาณ 30 ปี ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  291,000,000.-บาท (-สองร้อยเก้าสบิเอด็ล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

 

เลขท่ีอ้างอิง  VR006/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการ แอม พาร์ค จฬุา (I'm Park Chula)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
 

ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการ แอม พาร์ค จฬุา (I'm Park Chula)” 
ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
 

 ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูคา่สทิธิการเชา่ “โครงการ แอม พาร์ค จฬุา (I'm Park Chula)”  

สําหรับตถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 353 และ 355  ซอยจฬุาลงกรณ์ 9  แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 2507  เนือ้ท่ีดินแบง่เชา่ 4-0-22.00 ไร่ (1,622.00 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ภาระผกูพนั  สญัญาแบง่เชา่ท่ีดินระหวา่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ผู้ให้เชา่) กบับริษัท แกรนด์ ยนิูแลนด์ จํากดั 

(ผู้ เชา่) มีกําหนด 20 ปี ปัจจบุนัคงเหลือระยะเวลาตามสญัญาเชา่ประมาณ 14.85 ปี หรือประมาณ
14 ปี 10 เดือน นบัจากวนัท่ีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

การขยายระยะเวลา
สญัญาเช่า 

ไม่มี 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  

สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  295,000,000.-บาท (-สองร้อยเก้าสบิห้าล้านบาทถ้วน-)  

วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

เลขท่ีอ้างอิง  VR008/2019

วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการเพลนินาร่ี มอลล์ (Plearnary Mall)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
 

ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการเพลินนาร่ี มอลล์ (Plearnary Mall)” 
ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
 

 ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูคา่สทิธิการเชา่ “โครงการเพลินนาร่ี มอลล์ (Plearnary Mall)” 

สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 126 และ 242 ถนนวชัรพล แขวงทา่แร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2556 เนือ้ท่ีดินแบง่เชา่ 18-3-58.00 ไร่ (7,558.00 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั  สญัญาแบง่เชา่ท่ีดินระหวา่งผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน (ผู้ให้เชา่)  กบับริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั (ผู้ เช่า) มี

กําหนด 30 ปี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2586 ปัจจบุนัคงเหลือระยะเวลา
ตามสญัญาเช่าปัจจบุนัประมาณ 23.67 ปี (23 ปี 8 เดือน) นบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ 

การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจุบนั  เพ่ือให้ทราบ
มลูค่าสิทธิการเช่า สําหรับระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าท่ีดิน
ฉบบัปัจจบุนั (โดยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสญัญา) 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  670,000,000.-บาท (-หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

 

เลขท่ีอ้างอิง  VR009/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (SPRM)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
 

ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (SPRM)” 
ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
 

 ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูค่าสทิธิการเชา่ “โครงการสมัมากร เพลส รามคําแหง (SPRM)”  

สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยู่เลขท่ี 86 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 7717 เนือ้ท่ีดินแบ่งเช่า 8-3-84.40 ไร่ (3,584.40 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท สมัมากร จํากัด (มหาชน) 
ภาระผกูพนั  สญัญาเช่าท่ีดินระหว่างผู้ ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ผู้ ให้เช่า) กบับริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

(ผู้ เช่า) มีกําหนด 30 ปี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2583 ปัจจบุนัคงเหลือ
ระยะเวลาตามสญัญาเชา่ปัจจบุนัประมาณ 21.08 ปี (21 ปี 1 เดือน) นบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ 

การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจุบนั  เพ่ือให้ทราบ
มลูค่าสิทธิการเช่า สําหรับระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าท่ีดิน
ฉบบัปัจจบุนั (โดยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสญัญา) 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  506,000,000.-บาท (-ห้าร้อยหกล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

เลขท่ีอ้างอิง  VR010/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (SPRP)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

บดันี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (SPRP)” 
ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูคา่สทิธิการเชา่ “โครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ (SPRP)”  

สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยู่เลขท่ี 62/26-32 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลพลบัพลา อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 29083 และ 46243 เนือ้ท่ีดินแบ่งเช่า 10-0-7.20 ไร่ (4,007.20 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท สมัมากร จํากัด (มหาชน) 
ภาระผกูพนั  สญัญาเช่าท่ีดินระหว่างผู้ ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ผู้ ให้เช่า) กบับริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากัด (ผู้ เช่า) มีกําหนด 30 ปี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2584 
ปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาตามสญัญาเช่าปัจจุบนัประมาณ 21.50 ปี (21 ปี 6 เดือน) นบัจาก
วนัท่ีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจุบนั  เพ่ือให้ทราบ
มลูค่าสิทธิการเช่า สําหรับระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าท่ีดิน
ฉบบัปัจจบุนั (โดยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสญัญา) 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income  Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  313,000,000.-บาท (-สามร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

เลขท่ีอ้างอิง  VR011/2019
วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการสมัมากร เพลส รังสติ (SPRS)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการสมัมากร เพลส รังสิต (SPRS)” ตาม
รายละเอียดสรุปดงัตอ่ไปนี ้
ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูคา่สทิธิการเชา่ “โครงการสมัมากร เพลส รังสติ (SPRS)”  

สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 819/1-3 ถนนรังสติ-นครนายก (ทล.305) ตําบลประชาธิปัตย์  อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2083 เนือ้ท่ีดินแบ่งเช่า 5-3-48.69 ไร่ (2,348.69 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท สมัมากร จํากัด (มหาชน) 
ภาระผกูพนั  สญัญาเช่าท่ีดินระหว่างผู้ ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ผู้ ให้เช่า) กบับริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากัด (ผู้ เช่า) มีกําหนด 25 ปี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2550 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2575 
ปัจจุบนัคงเหลือระยะเวลาตามสญัญาเช่าปัจจุบนัประมาณ 12.58 ปี (12 ปี 7 เดือน) นบัจาก
วนัท่ีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจุบนั  เพ่ือให้ทราบ
มลูค่าสิทธิการเช่า สําหรับระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าท่ีดิน
ฉบบัปัจจบุนั (โดยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสญัญา) 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  211,000,000.-บาท (-สองร้อยสบิเอ็ดล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 

 



 

เลขท่ีอ้างอิง  VR008/2019

วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
เร่ือง นําสง่ใบรับรองราคามลูคา่สทิธิการเช่า “โครงการเพลนินาร่ี มอลล์ (Plearnary Mall)” 
เรียน บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั ในฐานะผู้จดัการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
 

ตามท่ี บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ได้รับมอบหมายให้ทําการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
บดันี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําสง่ใบรับรองราคามลูค่าสิทธิการเช่า “โครงการเพลินนาร่ี มอลล์ (Plearnary Mall)” 
ตามรายละเอียดสรุปดงัต่อไปนี ้
 

 ช่ือลกูค้า  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)   
วตัถปุระสงค์ท่ีประเมิน  เพื่อให้ทราบมลูคา่สทิธิการเชา่ “โครงการเพลินนาร่ี มอลล์ (Plearnary Mall)” 

สําหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  
ประเภททรัพย์สนิ  สทิธิการเช่าท่ีดนิพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง ประเภทศนูย์การค้าชมุชน (Community Mall) 
ท่ีตัง้ทรัพย์สิน  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 126 และ 242 ถนนวชัรพล แขวงทา่แร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2556 เนือ้ท่ีดินแบง่เชา่ 18-3-58.00 ไร่ (7,558.00 ตารางวา) 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน  บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั  สญัญาแบง่เชา่ท่ีดินระหวา่งผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน (ผู้ให้เชา่)  กบับริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จํากดั (ผู้ เช่า) มี

กําหนด 30 ปี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2586 ปัจจบุนัคงเหลือระยะเวลา
ตามสญัญาเช่าปัจจบุนัประมาณ 23.67 ปี (23 ปี 8 เดือน) นบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ 

การขยายระยะเวลา 
สญัญาเช่า 

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า จะมีการขยายระยะเวลาจากสญัญาเช่าปัจจุบนั  เพ่ือให้ทราบ
มลูค่าสิทธิการเช่า สําหรับระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าท่ีดิน
ฉบบัปัจจบุนั (โดยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และไม่มีการจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสญัญา) 
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 

หลกัเกณฑ์การประเมิน  เพื่อกําหนดมลูคา่ตลาด 
วิธีการประเมิน  วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach)  
สรุปมลูคา่ทรัพย์สนิ  670,000,000.-บาท (-หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน-)  
วนัท่ีประเมิน  1 ตลุาคม 2562  

บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ี
ประเมินมลูคา่ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินด้วยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอด็มนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

 ผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 

นายนพดล ศรีเทียมทอง (วฒ.446)  นางสาวธชัชฎา ศภุกรพิชาญ (วฒ.078) 
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เอกสารแนบ 16 
สารสนเทศการไดมาซึ่งทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล (ซึ่งจะเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเปนกองทรัสต)  

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

 
1.  การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 

1.1 วันที่ทํารายการ : การลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ของกองทรัสต จะ
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) การอนุ มั ติ ของที่ ป ระชุม ผู ถื อหน วยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL และการ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลง
สภาพกองทุนรวม CRYSTAL จากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL โดยการกอ
สิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี และเม่ือไดมีการลงนามในสัญญา
กอต้ังทรัสตแลว 

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบัติตามสัญญาที่เก่ียวของกับ
การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การไดรับเงินทุนท่ีเพียงพอจากการออกและเสนอขายหนวยทรัสต
ใหม และการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
คร้ังที่ 1 

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของและ
ความสัมพันธกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: (1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพ่ิมเติมของโครงการ 
คริสตัล ดีไซน  เซ็นเตอร ในสวนที่ โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต และในสวนที่กองทรัสตจะเขา
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

ผูใหเชา/
ผูขาย : 

บริษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“บจ. เบญจกิจ
พัฒนา”) ในฐานะผูใหเชาอสังหาริมทรัพย และ 

บจ . เบญจกิจพัฒนา และบริษัท  เค .อี .รีเทล 
จํากัด (“บจ. เค.อี.รีเทล”) ในฐานะผูขายอุปกรณ 
เฟอรนิเจอร และงานระบบ 

ผูเชา/    
ผูซื้อ : 

กองทรัสต 
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ความสัมพันธของผูใหเชา/ผูขาย กับผูจัดการกองทรัสต : 

บจ. เบญจกิจพัฒนา เปนผู ถือหุนรายใหญทางออมของ
ผูจัดการกองทรัสต และ 

บจ. เค.อี.รีเทล และผูจัดการกองทรัสต มีผูถือหุนรายใหญ
รวมกัน ซึ่งไดแก บจ. เบญจกิจพัฒนา และบริษัท เกียรติสห
มิตร จํากัด (“บจ. เกียรติสหมิตร”) 

(2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติมของโครงการ เดอะ 
คริสตั ล ในส วนที่ โอนจากกองทุ นรวม  CRYSTAL มายัง
กองทรัสต และในสวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

ผูให เชา/
ผูขาย : 

บ จ .  เ กี ย ร ติ ส ห มิ ต ร  ใ น ฐ า น ะ ผู ใ ห เช า
อสังหาริมทรัพย และ 

บจ. เกียรติสหมิตร และ บจ. เค.อี.รีเทล ในฐานะ
ผูขายอุปกรณ เฟอรนิเจอร และงานระบบ 

ผูเชา/    
ผูซื้อ : 

กองทรัสต 

ความสัมพันธของผูขายกับผูจัดการกองทรัสต : 

บจ. เกียรติสหมิตร เปนผูถือหุนรายใหญทางออมของผูจัดการ
กองทรัสต และ 

บจ. เค.อี.รีเทล และผูจัดการกองทรัสต มีผูถือหุนรายใหญ
รวมกันซึ่งไดแก บจ. เบญจกิจพัฒนา และ บจ. เกียรติสหมิตร 

(3) โครงการเดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ) 

ผูให เชา/
ผูขาย : 

บริษัท  เดอะคริสตัล  ราชพฤกษ  รีเทล  จํากัด 
(“บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ”) และ/หรือ บริษัท 
เอส.บี.ดีไซนด สแวคร จํากัด ในฐานะผูใหเชา
อสังหาริมทรัพย และผูขายอุปกรณ เฟอรนิเจอร 
และงานระบบ 

ผูเชา/    
ผูซื้อ : 

กองทรัสต 

ความสัมพันธของผูขายกับผูจัดการกองทรัสต : 

บจ. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ และผูจัดการกองทรัสต มีผูถือหุน
รายใหญ รวม กัน  ซึ่ งได แก  บจ . เบญ จกิจพัฒ นา  และ 
บจ. เกียรติสหมิตร 
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1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสตจะลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ดังกลาวโดย
การเชาท่ีดินท้ังหมดหรือบางสวน การเชาชวงท่ีดินท้ังหมดหรือบางสวน 
การเชาอาคาร การเชาพื้นท่ีในอาคารบางสวน การเชาชวงพื้นท่ีใน
อาคารบางสวน การซื้ออุปกรณ เฟอรนิเจอร และงานระบบ และโดยการ
เชาชวงอุปกรณ เฟอรนิเจอร และงานระบบ 

1.4 รายละเอียดทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

: โปรดดูรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวย 1 หัวขอ 5 (รายละเอียดทรัพยสินที่
กองทรัสตจะลงทุน) 

1.5 ขนาดของรายการ : ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของกองทรัสต มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการไดมาซึง่สินทรัพย 

จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรสัต 

โครงการ ราคาลงทุนในทรัพยสิน 

การขยายระยะ เวลา สิท ธิการเช า

เพิ่มเติมของโครงการ คริสตัล ดีไซน 

เซ็นเตอร ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม 

CRYSTAL มายังกองทรัสต 

ไมเกิน 255 ลานบาท 

การขยายระยะ เวลา สิท ธิการเช า

เพิ่มเติมของโครงการเดอะ คริสตัล ใน

สวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 

มายังกองทรัสต 

ไมเกิน 180 ลานบาท 

โครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 

ในสวนท่ีกองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติม

คร้ังที่ 1 

ไมเกิน 1,015 ลานบาท 

โค รงก าร เด อะ  ค ริส ตั ล  ใน ส วน ท่ี

กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

ไมเกิน 1,165 ลานบาท 

โครงการเดอะ  คริสตัล  เอสบี  (ราช

พฤกษ) 

ไมเกิน 1,710 ลานบาท 

รวม ไมเกิน 4,325 ลานบาท 

รายการไดมาซึง่สินทรัพย 

จากบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

โครงการ ราคาลงทุนในทรัพยสิน 

โครงการอมอรินี่ รามอินทรา ไมเกิน 320 ลานบาท 
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โครงการแอมพารค จุฬา ไมเกิน 310 ลานบาท 

โครงการเพลินนาร่ี มอลล วัชรพล ไมเกิน 700 ลานบาท 

โครงการสัมมากร เพลส รามคําแหง 

(เวสต) 

ไมเกิน 545 ลานบาท 

โครงการสัมมากร เพลส รังสิต ไมเกิน 230 ลานบาท 

โครงการสัมมากร เพลส  

ราชพฤกษ 

ไมเกิน 330 ลานบาท 

โครงการเดอะ ซีน ทาวน อิน ทาวน ไมเกิน 525 ลานบาท 

รวม ไมเกิน 2,960 ลานบาท 

รวมทั้งหมด ไมเกิน 7,285 ลานบาท 

การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะมีมูลคาการลงทุนไม
เกิน 7,285 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคารอยละ 173 ของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทุนรวม  CRYSTAL ซึ่ งเกินกวารอยละ  30 ของมูลคา
ทรัพยสินรวมของกองทุนรวม CRYSTAL ตามรายงานมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 (ซึ่งมูลคา
ทรัพยสินรวมของกองทุนรวม CRYSTAL ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 
4,207 ลานบาท) จึงเขาขายเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยหลักท่ีตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

นอกจากน้ี  รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยจากบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ
ผูจัดการกองทรัสต จะมีมูลคาการเขาลงทุนไมเกิน 4,325 ลานบาท หรือ
คิดเปนมูลคารอยละ 106 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
CRYSTAL ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
CRYSTAL ตามรายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม CRYSTAL 
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 (ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
CRYSTAL ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 4,082 ลานบาท) จึงเขาขายเปน
การทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลท่ีเก่ียวของกันกับผูจัดการ
กองทรัสต ที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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1.6 มูลคาของทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

: การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 จะมีมูลคาการลงทุน 

ไมเกิน 7,285 ลานบาท  

1.7 เกณฑในการกาํหนดมูลคา
ส่ิงตอบแทน 

: มูลคาทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของทรัสตเพื่อการลงทุนใน

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล กําหนดโดยการ

พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่มีความเก่ียวของ ไดแก (1) ราคาประเมินของ

ทรัพยสินท่ีจัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในชวงท่ีคาดวาจะลงทุน

ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ี

เหมาะสมท่ีนักลงทุนจะไดรับ (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชยของทรัพยสิน 

(5) อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทน

ที่จะไดจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ตราสารหน้ี 

รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (7) มูลคาที่ผูเชาและผูใหเชาตกลง

รวมกัน 

1.8 ประโยชนที่ไดรับจากการ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1* 

: (1) ทําใหผลประโยชนตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นจากการท่ี
กองทรัสตไดนําทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ไปจัดหา
ผลประโยชน 

(2) ทําใหรายไดจากการดําเนินงานของกองทรัสตในระยะยาวมีความ
ม่ันคงเพ่ิมขึ้น ผานการกระจายความเส่ียงของการจัดหาประโยชน
จากอสังหาริมทรัพย และชวยลดการพึ่งพาแหลงรายได (Asset 
Diversification) จากทรัพย สินของโครงการใดโครงการหน่ึง 
เนื่องจากทรัพยสินเดิมที่จะโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 
และท่ีกองทรัสตจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 มีทําเลที่ต้ังที่แตกตางกัน 

1.9 แหลงเงินทุนทีใ่ชในการ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

: แหลงเงินทุนท่ีจะใชในการลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
จะมาจาก 2 สวน ไดแก เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสตโดยการออก
และเสนอขายหนวยทรัสตใหมของกองทรัสต และเงินกูยืมจากธนาคาร 
และ/หรือสถาบันการเงินอื่นใด ทั้งน้ี โครงสรางเงินทุนที่จะใชในการ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 ของกองทรัสต นั้นจะ
พิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราสวนหน้ีสิน และเงินทุนของ
กองทรัสต สภาวะของตลาดทุน และตลาดหนี้ในปจจุบัน 

1.10 การขออนุมัติทาํรายการ : การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 มีขนาดของรายการ
เกินกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวม CRYSTAL 
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จึงเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยหลักที่ตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนี้ การลงทุนใน (1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติม
ของโครงการ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต (2) การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเพิ่มเติม
ของโครงการเดอะ คริสตัล ในสวนที่โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL 
มายังกองทรัสต (3) โครงการซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร ในสวนที่
กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (4) โครงการเดอะ คริสตัล ใน
สวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 และ (5) โครงการเดอะ 
คริสตัล เอสบี  (ราชพฤกษ) ยังเขาขายเปนการทําธุรกรรมระหวาง
กองทรัสตกับบุคคลที่เก่ียวของกันกับผูจัดการกองทรัสต จึงตองไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมโดยมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

1.11 ความเห็นของ
คณะกรรมการของผูจัดการ
กองทรัสตเกี่ยวกับการตก
ลงเขาทํารายการ และ
เปรียบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหวางการทํา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตเห็นวาการทํารายการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 เปนไปเพื่อประโยชนที่ ดีที่ สุด
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี.  
รีเทล เน่ืองจากเปนการขยายการลงทุนใหทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทลมีการเติบโตอยางม่ันคงและ
ตอเน่ืองในระยะยาว โดยการลงทุนในทรัพยสินประเภทศูนยการคาและ
พาณิชยกรรมอื่นๆ ที่มีทําเลที่ต้ังที่ดีและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย อันจะ
ทําใหรายไดจากการดําเนินงานของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทล ในระยะยาว มีความม่ันคงเพิ่มขึ้น 
ผานการกระจายความเส่ียงของการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
และชวยลดการพึ่งพาแหลงรายได (Asset Diversification) โดยมูลคา
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยบัวหลวง เค.อี. รีเทลกําหนดโดยการพิจารณาปจจัย
ตางๆ ที่มีความเก่ียวของ ไดแก (1) ราคาประเมินของทรัพยสินท่ีจัดทํา
โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในชวงท่ีคาดวาจะลงทุนในทรัพยสิน
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ี
นักลงทุนจะไดรับ (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชยของทรัพยสิน (5) อัตรา
ดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนท่ีจะได
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จากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ตราสารหน้ี รวมถึงการ
ลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (7) มูลคาที่ผูเชาและผูใหเชาตกลงรวมกัน ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวามีความสมเหตุสมผล นอกจากน้ี คณะกรรมการ
อิสระไดพิจารณาจากขอมูลที่ ได รับจากฝายจัดการของผูจัดการ
กองทรัสต และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ แลวไมมีความเห็นท่ีขัดแยง
และเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอกองทรัสต 

1.12 ความเห็นของกรรมการ
อิสระ และ/หรือ กรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสตที่
แตกตางไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสต 

 ไมมี 

1.13 รายการระหวางกันที่ผานมา  ไมมี 

1.14 รายชื่อผูบริหารของ
ผูจัดการกองทรัสต 

 ผูบริหารของผูจัดการกองทรัสตประกอบดวย 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท จํากัด 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

1. นายกวินทร  เอี่ยมสกุลรัตน 

2. นายยุทธนา  ภูประกาย 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ (ประธานกรรมการบริหาร) 
2. นายนรินทร โอภามุรธาวงศ (กรรมการ) 
3. นางสาวสุญาณี ภูริปญญวานิช (กรรมการ) 
4. นายไพศาล เลิศโกวิทย (กรรมการ) 
5. นายพีรพงศ  จิระเสวีจินดา (ประธานเจาหนาที่บริหาร) 
6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล (กรรมการ)  
 

1.15 รายชื่อผูถือหนวยลงทุน 10 
รายแรกของกองทุนรวม 
CRYSTAL ณ วันปดสมุด
ทะเบียนลาสุด 

 โปรดดูเอกสารแนบ 21 
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1.16 ตารางสรุปขอมูลทาง
การเงินของกองทุนรวม 
CRYSTAL 

 โปรดดูเอกสารแนบทาย 1 

1.17 สรุปราคาประเมินทรัพยสิน
โดยยอ 

 โปรดดูเอกสารแนบทาย 2 

 
2.  การกูยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผูจัดการกองทรัสต 

2.1 วันที่ทํารายการ : การลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ของกองทรัสต จะ
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) การอนุมัติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL และ
การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL จากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL โดย
การกอสิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี และเม่ือไดมีการลงนาม
ในสัญญากอต้ังทรัสตแลว 

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบั ติตามสัญญาท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การได รับ เงินทุนที่ เพี ยงพอจากการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตใหม และการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพยสินท่ี
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

2.2 คู ก ร ณี ที่ เกี่ ย ว ข อ งแ ล ะ
ความสัมพันธกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: ผูใหกู : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
ผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต 

ผูกู : กองทรัสต  

2.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ : การขอวงเงินกูและสินเชื่อทั้งหมดจํานวนรวมไมเกิน 4,505 ลานบาท 
จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ กองทรัสตจะเบิกเงินกูยืม
สําหรับการลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 จํานวนไมเกิน 
2,875 ลานบาท 

2.4 ขนาดของรายการและการ
ขออนุมัติทํารายการ 

: การกูยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 4,505 
ลานบาท คิดเปนมูลคารอยละ 110 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม  CRYSTAL ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม CRYSTAL ตามรายงานมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 
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CRYSTAL ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562  (ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม CRYSTAL ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 4,082 ลานบาท) จึง
เขาขายเปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เก่ียวของกันกับ
ผูจัดการกองทรัสต ที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมโดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2.5 ประโยชนที่ ไดรับจากการ
เขาทําธุรกรรม 

: การกู ยืม เงิน เปนประโยชนตอ ผู ถือหน วยท รัสต  เน่ื องจากผู ถื อ
หนวยทรัสตจะไดรับประโยชนจากตนทุนทางการเงินของกองทรัสตที่
ตํ่าลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพยสินโดยใชเงินที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสตตอนักลงทุนเพียงอยางเดียว อีกท้ังอัตราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขที่กองทรัสตตองชําระในการกูยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพยสินท่ีจะ
ลงทุนคร้ังแรกอยูในเกณฑที่ไมตางจากอัตราการกูยืมเงินของลูกคาชั้นดี
ที่ธนาคารพาณิชยในประเทศสวนใหญเสนอใหกับลูกคาของตนในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและอยูภายใตเง่ือนไขที่ใกลเคียงกัน อีกท้ังยังมีลักษณะ
เปนการดําเนินธุรกิจทางการคาปกติ 

2.6 ความเห็นของ
คณะกรรมการของผูจัดการ
กองทรัสตเกี่ยวกับการตกลง
เขาทํารายการ และ
เปรียบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหวางการทํา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก* 

 คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตเห็นวาการกูยืมเงินจากบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของผูจัดการกองทรัสตนั้น ไมไดกอใหเกิดผลเสียตอผูถือ
หนวยทรัสต เน่ืองจากผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการพิจารณาเง่ือนไข
ในสัญญาเงินกูใหเปนประโยชนสูงสุดแกกองทรัสต โดยในการพิจารณา
มีการคํานึงถึงหลายๆ ปจจัยรวมกัน เชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู ระยะเวลา
การผอนชําระ และเง่ือนไขปลีกยอยอื่นๆ ซึ่งในการพิจารณาเปรียบเทียบ
จะคํานึงถึงประโยชนทั้งในระยะส้ันและในระยะยาวของกองทรัสต โดยท่ี
อัตราดอกเบี้ยเปนเพียงหนึ่งในปจจัยในการพิจารณาเทานั้น และใน
กรณีที่กองทรัสตมีการเขาทําสัญญาเงินกูกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
ผูจัดการกองทรัสตนั้น สัญญาเงินกูที่เขาทําจะมีเงื่อนไขท่ีไมดอยกวา
ขอเสนอจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด
ที่สามารถใหสินเช่ือแกกองทรัสตได นอกจากนี้ ธุรกรรมท่ีกองทรัสตจะ
กูยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียงโยงกันของผูจัดการกองทรัสตไมไดกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน  หรือทําใหกองทรัสตเสียประโยชน 
เน่ืองจากเปนไปตามทางการคาปกติ (Arm’s Length Basis) และเปน
ประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต 

2.7 ความเห็นของกรรมการ
อิสระ และ/หรือ กรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสตที่

 ไมมี 
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แตกตางไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสต 

2.8 รายการระหวางกันที่ผานมา  ไมมี 

3.  การกูยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี 

3.1 วันที่ทํารายการ : การลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ของกองทรัสต จะ
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) การอนุมัติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CRYSTAL เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL และ
การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL จากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CRYSTAL โดย
การกอสิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี และเม่ือไดมีการลงนาม
ในสัญญากอต้ังทรัสตแลว 

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบั ติตามสัญญาท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การได รับ เงินทุนที่ เพี ยงพอจากการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตใหม และการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพยสินท่ี
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

3.2 คู ก ร ณี ที่ เกี่ ย ว ข อ งแ ล ะ
ความสัมพันธกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: ผูใหกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ของทรัสตี 

ผูกู : กองทรัสต  

3.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ : การขอวงเงินกูและสินเชื่อทั้งหมดจํานวนรวมไมเกิน 4,505 ลานบาท 
จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ กองทรัสตจะเบิกเงิน
กูยืมสําหรับการลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 จํานวนไม
เกิน 2,875 ลานบาท 

3.4 ขนาดของรายการและการ
ขออนุมัติทํารายการ 

: การกูยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เขาขายเปนการ
ทําธุรกรรมกับบุคคลท่ี เก่ียวโยงกับทรัสตี  ที่ เปนการขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับกองทรัสต ที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมโดยมีคะแนนเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะตองไมมีเสียงคัดคาน
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เกินกวา 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

3.5 ประโยชนที่ ไดรับจากการ
เขาทําธุรกรรม 

: การกู ยืม เงิน เปนประโยชนตอ ผู ถือหน วยท รัสต  เน่ื องจากผู ถื อ
หนวยทรัสตจะไดรับประโยชนจากตนทุนทางการเงินของกองทรัสตที่
ตํ่าลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพยสินโดยใชเงินที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสตตอนักลงทุนเพียงอยางเดียว อีกท้ังอัตราดอกเบ้ียและ
เง่ือนไขที่กองทรัสตตองชําระในการกูยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพยสินท่ีจะ
ลงทุนคร้ังแรกอยูในเกณฑที่ไมตางจากอัตราการกูยืมเงินของลูกคาชั้นดี
ที่ธนาคารพาณิชยในประเทศสวนใหญเสนอใหกับลูกคาของตนในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและอยูภายใตเง่ือนไขที่ใกลเคียงกัน อีกท้ังยังมีลักษณะ
เปนการดําเนินธุรกิจทางการคาปกติ 

3.6 ความเห็นของ
คณะกรรมการของผูจัดการ
กองทรัสตเกี่ยวกับการตกลง
เขาทํารายการ และ
เปรียบเทียบความ
สมเหตุสมผลระหวางการทํา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบุคคลภายนอก* 

 คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตเห็นวาการกูยืมเงินจากบุคคลที่
เก่ียวโยงกับทรัสตีนั้น  ไมไดกอให เกิดผลเสียตอผู ถือหนวยทรัสต 
เน่ืองจากผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญา
เงินกูใหเปนประโยชนสูงสุดแกกองทรัสต โดยในการพิจารณามีการ
คํานึงถึงหลายๆ ปจจัยรวมกัน เชน อัตราดอกเบ้ียเงินกู ระยะเวลาการ
ผอนชําระ และเง่ือนไขปลีกยอยอื่นๆ ซึ่งในการพิจารณาเปรียบเทียบจะ
คํานึงถึงประโยชนทั้งในระยะส้ันและในระยะยาวของกองทรัสต โดยท่ี
อัตราดอกเบี้ยเปนเพียงหนึ่งในปจจัยในการพิจารณาเทานั้น และใน
กรณีที่กองทรัสตมีการเขาทําสัญญาเงินกูกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับทรัสตี
นั้น สัญญาเงินกูที่เขาทําจะมีเง่ือนไขที่ไมดอยกวาขอเสนอจากธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงิน และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดท่ีสามารถใหสินเช่ือ
แกกองทรัสตได นอกจากนี้ ธุรกรรมที่กองทรัสตจะกูยืมเงินจากบุคคลท่ี
เก่ียงโยงกับทรัสตีไมไดกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือทํา
ใหกองทรัสตเสียประโยชน เน่ืองจากเปนไปตามทางการคาปกติ (Arm’s 
Length Basis) และเปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต 

3.7 ความเห็นของกรรมการ
อิสระ และ/หรือ กรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสตที่
แตกตางไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสต 

 ไมมี 

3.8 รายการระหวางกันที่ผานมา  ไมมี 
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* ความเห็นของคณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตในสวนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด นั้น
เปนความเห็นจากคณะกรรมการการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 16 

 

เอกสารแนบ 16 หนา 13 
 

เอกสารแนบทาย 1: ตารางสรุปขอมูลทางการเงินของกองทุนรวม CRYSTAL 

ขอมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทุนรวม CRYSTAL (กอนแปลงสภาพเปนกองทรัสต) ซึ่งผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสรุป ดังนี้ 

1) ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CRYSTAL 

งบดุล 
(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2560 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 
(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย    

เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 4,209.00 4,112.00 4,021.00  

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 141.90 130.26 116.05  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 69.53 63.30 71.77  

ลูกหน้ี    

จากการใหเชาพื้นที่ 6.79 6.83 4.09 

จากการใหเชาเหมางานระบบ 7.11 7.72 8.10 

จากการใหเชาพื้นที่สวนกลาง 1.59 1.77 1.84 

จากดอกเบี้ย 0.19 0.01 0.42 

ลูกหน้ีเงินมัดจําคาเชาพื้นที่ 0.26 0.78 0.73 

คาใชจายจายลวงหนา 0.48 0.43 0.61 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.05 0.11 0.11 

รวมสินทรัพย 4,436.89 4,323.21 4,224.73 

หนี้สิน    

เจาหนี้อื่น 9.71 10.15 10.44 

คาใชจายคางจาย 12.29 17.02 12.60 

รายไดรับลวงหนา 0.93 1.22 0.81 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 1.20 1.14 

เงินมัดจําคาเชาพื้นที่ 107.44 103.17 100.73 

รวมหนี้สิน 130.37 132.76 125.72 

สินทรัพยสุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 
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งบดุล 
(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2560 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 
(ตรวจสอบ) 

สินทรัพยสุทธิ:    

ทุนจดทะเบียน    

หนวยลงทุน 390,000,000 หนวย มูลคาหนวยละ 10.6 บาท 4,134.00 4,134.00 4,080.26 

กําไรสะสม 172.53 56.44 18.76 

สินทรัพยสุทธิ 4,306.53 4,190.44 4,099.01 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 11.0423 10.7447 10.5105 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 390,000,000 390,000,000 390,000,000 

2) ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CRYSTAL 

งบกําไรขาดทนุ 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2560 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2561 
(ตรวจสอบ) 

รายไดจากการลงทุน    

รายไดคาเชาพื้นที่ 280.23 267.80 262.05 

รายไดคาเชาเหมางานระบบ 85.92 14.00 89.80 

รายไดคาเชาพื้นที่สวนกลาง 18.77 19.52 20.31 

รายไดดอกเบ้ีย 1.40 0.56 0.91 

รายไดอื่น 7.81 6.16 4.44 

รวมรายได 394.13 380.76 377.51 

คาใชจาย - - - 

ตนทุนคาเชา 43.83 43.61 45.30 

คาธรรมเนียมการจัดการ 10.11 9.87 9.69 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1.15 1.12 1.10 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1.38 1.35 1.32 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 25.72 24.46 23.77 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 0.99 1.21 1.09 
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งบกําไรขาดทนุ 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2560 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2561 
(ตรวจสอบ) 

คาใชจายในการบริหาร 2.85 9.01 8.67 

รวมคาใชจาย 86.02 90.63 90.94 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 308.11 290.13 286.57 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทนุ - - - 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.74 0.40 1.64 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 54.32 (105.53) (110.00) 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น
จากเงินลงทนุ 

56.07 (105.14) (108.35) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 364.18 185.00 178.22 

3) กระแสเงินสดของกองทุนรวม CRYSTAL 

งบกระแสเงินสด 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2560 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2561 
(ตรวจสอบ) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงานในระหวางป    

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 308.11 290.13 286.57 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.74 0.40 1.64 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 54.32 (105.53) (110.00) 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 364.18 185.00 178.22 

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (313.48) (301.08) (269.65) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยสุทธิระหวางป 50.69 (116.08) (91.43) 

สินทรัพยสุทธิตนป 4,255.83 4,306.53 4,190.44 

สินทรัพยสุทธิปลายป 4,306.53 4,190.44 4,099.01 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 364.18 185.00 178.22 

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานใหเปน - - - 
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งบกระแสเงินสด 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2560 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2561 
(ตรวจสอบ) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน: - - - 

การซ้ือเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย - (7.65) (18.59) 

การซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย (363.00) (134.00) (150.00) 

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 404.00 147.00 165.00 

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหน้ีจากการใหเชาพื้นที่ 1.03 (0.04) 2.74 

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหน้ีจากการใหเชาเหมางานระบบ 0.12 (0.61) (0.39) 

การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากการใหเชาพื้นที่สวนกลาง (0.06) (0.18) (0.07) 

การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.09 0.17 (0.41) 

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหน้ีเงินมัดจําคาเชาพื้นที่ 0.27 (0.52) 0.05 

การลดลงในคาใชจายจายลวงหนา 0.43 0.05 (0.18) 

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.00 (0.05) (0.01) 

การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในคาเชาคางรับ 2.03 (1.84) 0.44 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในเจาหนี้อื่น (0.03) 0.44 0.29 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย (9.75) 4.73 (4.42) 

การเพ่ิมขึ้นในรายไดรับลวงหนา 0.10 0.29 (0.41) 

การเพ่ิมขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น - 1.20 (0.06) 

การลดลงในเงินมัดจําคาเชาพื้นที่ (8.65) (4.27) (2.44) 

โอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.23) - - 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (1.74) (0.40) (1.64) 

รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (54.32) 105.53 110.00 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 334.46 294.85 278.12 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ    

การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน (313.48) (301.08) (215.90) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (313.48) (301.08) (269.65) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 20.97 (6.23) 8.47 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป 48.55 69.53 63.30 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายป 69.53 63.30 71.77 
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เอกสารแนบทาย 2: รายการประเมินสินทรัพยโดยยอ 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ผูจัดการกองทรัสตไดจัดใหมีบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินจํานวน 
2 ราย คือ บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด และ บริษัท เอ็ดมันด ไต แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทําการประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 โดยรายละเอียดของการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2562 เปนไปตามที่ปรากฏในตารางดังตอไปนี้  

โครงการ 

มูลคาประเมินโดยวิธีรายได (Income Approach) 
บริษัท เคแทค แอพ

เพรซัล แอนด 
เซอรวิส จํากัด  

(ลานบาท) 

บริษัท เอ็ดมันด ไต 
แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด  
(ลานบาท) 

ชวงระยะเวลาการ
ประเมิน 

1. ซีดีซี คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร 1,273 1,200  

1.1 สวนขยายระยะเวลาสิทธิการเชา
เพิ่มเติม ในสวนท่ีโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 

279 240 
24 มิ.ย. 2586 – 
30 ก.ย. 2592 

1.2 สวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

994 960 
1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2592 

2. เดอะ คริสตัล 1,287 1,270  
2.1 สวนขยายระยะเวลาสิทธิการเชา

เพิ่มเติม ในสวนท่ีโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายังกองทรัสต 

185 170 
24 มิ.ย. 2586 – 
30 ก.ย. 2592 

2.2 สวนที่กองทรัสตจะเขาลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

1,102 1,100 
1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2592 

3. เดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ) 1,646 1,620 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2592 

4. อมอรินี่ รามอินทรา 298 291 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2592 

5. แอมพารค จุฬา 286 295 1 ต.ค. 2562 –  
6 ส.ค. 2577 

6. เพลินนาร่ี มอลล วัชรพล 650 670 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2592 

7. สัมมากร เพลส รามคําแหง (เวสต) 518 506 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2592 

8. สัมมากร เพลส รังสิต 218 211 1 ต.ค. 2562 –  
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โครงการ 

มูลคาประเมินโดยวิธีรายได (Income Approach) 
บริษัท เคแทค แอพ

เพรซัล แอนด 
เซอรวิส จํากัด  

(ลานบาท) 

บริษัท เอ็ดมันด ไต 
แอนด คอมพานี 

(ประเทศไทย) จํากัด  
(ลานบาท) 

ชวงระยะเวลาการ
ประเมิน 

30 ก.ย. 2592 
9. สัมมากร เพลส ราชพฤกษ 301 313 1 ต.ค. 2562 –  

30 ก.ย. 2592 
10. เดอะ ซีน ทาวน อิน ทาวน 497 490 1 ต.ค. 2562 –  

31 ม.ค. 2588 
รวม 6,974 6,866  
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เอกสารแนบ 17 
ขอมูลของผูชําระบัญชี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (“SCBAM”) ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูชําระบัญชีของกองทุนรวม 
เปนบริษัทจํากัดซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 20,000,000 หุน มูลคาที่ชําระไวหุนละ 5 บาท และมีบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือ
หุนรายใหญของ SCBAM เปนจํานวนรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  

สรุปขอมูลสําคัญของ SCBAM มีดังตอไปนี้ 

ผูชําระบัญชี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 
โทรศัพท 02-949-1500 
โทรสาร 02-949-1501 
Website http://www.scbam.com/ 
Email oper_prop.scbam@scb.co.th 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท 
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว 20,000,000 หุน 
มูลคาที่ชําระไว 5 บาท 
ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (รอยละ 99.99) 
รายชื่อกรรมการ  1. นางกิตติยา โตธนะเกษม 

2. นายอารักษ สุธีวงศ 
3. นายยรรยง ไทยเจริญ 
4. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ 
5. นายสารัช รัตนาภรณ 
6. นายณรงศักด์ิ ปลอดมีชัย 
7. นายชลิตติ เน่ืองจํานงค 
8. นางสาลินี วังตาล 

กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม นางกิตติยา โตธนะเกษม  นายอารักษ  สุธีวงศ นายยรรยง ไทยเจริญ  
นายณรงศักด์ิ ปลอดมีชัย สองในส่ีคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  
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ผูถือหุนของ SCBAM  

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 19,999,998 99.99999 
นางสาวอัจฉรา ศัสตรศาสตร 1 0.000005 

นางสาวชนกานต อนันตคุณากร 1 0.000005 
รวม 20,000,000 100.00 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
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เอกสารแนบ 18 

วิธีการลงทะเบียน การเขาประชุม และการมอบฉันทะในการประชุมผูถือหนวยลงทุน 

ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยคริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) 

วันที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแตเวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)  เปนตนไป ณ หองวิภาวดี

บอลรูม ซี ช้ันล็อบบ้ี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ  

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 

__________________________ 

1.  การลงทะเบียน 

ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน (ตามขอ 2 หรือขอ 3) ใหแก
บริษัทจัดการเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2562 

2.  การเขาประชุมดวยตนเอง 

กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูถือหนวยลงทุน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองแกเจาหนาที่เพื่อลงทะเบียนกอนเร่ิมประชุม 

กรณีนิติบุคคล 

- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหมอบเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ีแกเจาหนาที่ เพื่อ
ลงทะเบียนกอนเร่ิมประชุม 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหนวยงานราชการ (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออก
หนังสือ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหมอบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นต้ังอยู (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทํา
คําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรอง
ความถูกตองของคําแปล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
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3.  การมอบฉันทะ 

- ผูถือหนวยลงทุนรายใดท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนของตนเพื่อเขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ตองเปนการมอบฉันทะใหกับบุคคลธรรมดารายใดรายหน่ึงตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพรอมนี้เทานั้น และบริษัทจัดการจะถือวาการใชสิทธิออกเสียงของตัวแทนผูถือหนวยลงทุนในคร้ัง
นี้ เปนการใชสิทธิออกเสียงตามจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่มอบฉันทะ หรือเปนการ
ใชสิทธิออกเสียงตามจํานวนสิทธิทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่มอบฉันทะ แลวแตกรณี  

- เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมอบอํานาจใหแกผูจัดการกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุนอาจสง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารท่ีตองใชประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองจัดสงใหถึง
บริษัทจัดการกอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 2 วัน โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน  

- หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง  

 

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผูถือหนวยลงทุน (ผูมอบฉันทะ) เปนบุคคลธรรมดา ผูรับมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ 

-  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูถือหนวยลงทุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 
บาท 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

(2) กรณีผูถือหนวยลงทุน (ผูมอบฉันทะ) เปนนิติบุคคล ผูรับมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ 

-  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีเปนผูถือหนวยลงทุนตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับลาสุดท่ีออกโดยหนวยงานราชการ (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันท่ี
ออกหนังสือ) พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

-  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหมอบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหนวยงานราชการ (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจาก
วันที่ออกหนังสือ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

-  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหมอบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
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ก)  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ี
นิติบุคคลนั้นต้ังอยู (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันท่ีออกหนังสือ) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางท่ียังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

-  สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรอง
ความถูกตองของคําแปล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบ
ฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท และ/หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

 

  ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับมอบฉันทะ กรุณานําแบบการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียนสําหรับเขา
ประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือนํามาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท และ/หรือกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ 
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������������� ��� ก  
PROXY FORM A 

 
�8������                                            
Written at 

9����� ����� :.<.  
Date Month  Year 

 

(1) 86�:�B6�                                ��C����   
        I/We                                           Nationality   

��G��6����8���           H��                    �����/389I  
Reside at               Road                                                                     Tambol/Khwaeng  

����P�/�8�           B�I�9��                        �����Q�RS��T                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

WX�I�QY�ZG6H�����9��I�	�8�Iก�I�	��9�����ก���������I�������:�T
������ ����� �ก�� (CRYSTAL) ���H�����9��I�	�B���9���]I��]��9  ���9�                                                   
being a unitholder of Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund  holding the total number of          units,                                                                                                                       

3�a��ก����I�I
a3����6����ก��                                           ����I                                                           
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

  
(2) 8���d���a��6   ���	  Qe ��G��6����8���     

   Hereby appoint       age    years, reside at  

H��   �����/389I  ����P�/�8�   

Road                   Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet   

B�I�9��   �����Q�RS��T                                      
Province          Postal Code                   

 

� ����ZG6B��ก��ก�I�	��9  
or the Fund Manager, namely 

          ���S�I
T<�ก��g Q������� ���	  50  Qe ��G��6����8���                        70   
                      Mr. Narongsak Plodmechai     age                             50                                               years, reside at                                     70 

H��          ��Rl�T�G�Sa 18   �����/389I ��IQaก�ก      ����P�/�8� ��Rl�T�G�Sa  
Road                                   Rat Burana 18  Tambol/Khwaeng                    Bang Pakok     Amphur/Khet            Rat Burana 

B�I�9�� ก�	I��:���
�  �����Q�RS��T               10140                           
Province               Bangkok      Postal Code                            10140   

 
����  
or 
                  ��I��:�:��S P���9�ก�  ���	  43  Qe ��G��6����8���                                  19/27 W����I�a���   
 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm   age                         43        years, reside at             19/27 Soi Song-sa-ard 

H��          -  �����/389I B�:�       ����P�/�8� B�	B�ก�  
Road                                     -    Tambol/Khwaeng                         Jompol    Amphur/Khet                       Jatujak 

B�I�9�� ก�	I��:���
�  �����Q�RS��T                    10900                           
Province                  Bangkok        Postal Code             10900 

���� 
or 

 ��I��9:��C� 9��S
���  ���	  37  Qe ��G��6����8���              139/85  �G� 1   
  Miss. Phiraya Wannakiri                                                age            37           years, reside at                         139/85 Moo 1 

H��            -  �����/389I 9�����      ����P�/�8� ��Iก�9�  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Wahchalow   Amphur/Khet            Bangkruai 

B�I�9�� ����	��  �����Q�RS��T            11130                          
Province                Nontahaburi                 Postal Code                      11130 
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���X�I
����:��I
�����9�QY�ZG63��8�I86�:�B6��:����86�Q�a�	3�a��ก����I�I
a3��3��86�:�B6���ก��Q�a�	���CZG6H�����9��I�	� Q�aB��Qe 2562 ��9����� 30 
�R��� 2562 ��]I3���9�� 14.00 �. (�����I�a������9�� 13.00 �.)  �QY��6��Q S �6�I9�P�9������G W� ��]��t����] ��I3��Wt�����3ก���T �Wt�����:��W� 
���:�6�9 ก�	I��:u ��8��� 1695 H��:������� �8�B�	B�ก� ก�	I��:���
� �������Ba:XI�������Q��9�� �9�� 3�a�H����������69�  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Unitholdersx Meeting 2019 on 30 April 2019 from 2:00 p.m. onwards (registration starts at 1:00 p.m.) at Vibhavadi Ballroom, 
lobby floor, Centara Grand, Central Plaza Ladprao, Bangkok, No 1695, Paholyothin road, Chatuchak district, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  

 
 
(3) 86�:�B6�8���d���a��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3��3��86�:�B6���ก��Q�a�	
��]I��] ��I��] 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

!"#��$% 1 #���#"�&'ก"#()"*+�",#�-)",. 2561 2��ก���3#!� CRYSTAL 
Agenda No. 1  Re: To acknowledge the CRYSTALxs 2018 operating performance 

 
!"#��$% 2 #���#"�����(�8"�ก"#*�+ (��(3') �'���;<$ก)"=#2"(�3,#�-)",.�+>�3( ? !��$% 31 A�!"B� 2561 

 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the CRYSTALxs balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2018 

 
!"#��$% 3 #���#"�*#�%��ก"#-C"D*�+,E&'�'�ก"#'(�3,#�-)",. 2561 

 Agenda No. 3  Re: To acknowledge the dividend payment and capital reduction for the year 2018 

 
!"#��$% 4 #���#"�ก"#�GC�G�>�&HI�����;<$�'�ก"#ก)"�(BC"G����&HI�����;<$ 

 Agenda No. 4  Re: To acknowledge the appointment of auditors and the determination of audit fee 

 
!"#��$% 5  J+-"#?"�3��G+ก"#�,'��K"Jก���3#!� CRYSTAL *,Lก���#��GM �&ก"#�,'��K"J ก"#N��#�JDM�+�'�

K"#�2��ก���3#!� CRYSTAL O�I�กCก���#��GM �'�ก"##��BC"G����*,L�C!D�#��GM2��ก���#��GM 
Agenda No. 5 Re: To consider and approve the conversion of the CRYSTAL property fund into REIT, the conversion plan, the transfer of assets and obligations of the 

CRYSTAL property fund to the REIT and receipt of considerations in REIT units. 
  

   �      (ก)   ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69� �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
!"#��$% 6  J+-"#?"�3��G+ก"#�GC�G�>�O�I�3BB'��%�$%�+O<C�#+c��-�(ก"#*2I"*,L&HI-�(ก"#ก���#��GM  
Agenda No. 6 Re: To consider and approve the appointment of person other than the property manager to become the REIT Manager. 
 

�      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 
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!"#��$% 7  J+-"#?"�3��G+ก"#�GC�G�>�O�I�3BB'��%�$%�+O<C&HI(H�'&',#�ND<M*2I"*,L�#��G$2��ก���#��GM 
 Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of person other than the custodian to become the Trustee of the REIT. 

 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

   

!"#��$% 8  J+-"#?"�3��G+ก"#*,'$%D�,'�#H,���ก"#-�(�"&',#�ND<MO�#�JDM�+2��ก���3#!� CRYSTAL K"D�'��ก"#
�,'��K"J N(Dก"#*,'$%D&HIO�I�#+ก"#ก��&HI*<C"#"DDC�D -"ก�#+c�� *B.�$.#$*�' -)"ก�( *,Lก���#��GMN(DG#� (Dก*'+ก
��;;"*<C"*��"�"#����'���;;"*<C"J�>�$%�C!ก'"�) 

Agenda No. 8 Re: To consider and approve the change in benefit procurement approach of the assets in the CRYSTAL property fund after the conversion by changing the 
service provider to the retail lessees, to the REIT, i.e. terminating the utilities system contracting agreement and common area lease agreement. 

 
 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 
 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�   �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
 !"#��$% 9  J+-"#?"�3��G+ก"#'��32��ก���#��GM O�#�JDM�+�$%-�'��3*J+%�*G+�B#�>��$% 1 

 Agenda No. 9 Re: To consider and approve the investment of the REIT in the Additional Investment Assets No. 1. 

 
 !"#��$% 9.1 J+-"#?"�3��G+ก"#'��3O�#�JDM�+�$%-�'��3*J+%�*G+�B#�>��$% 1 2���3BB'�$%*ก$%D!2I��ก�ก��&HI-�(ก"#ก���#��GM 
 Agenda No. 9.1 Re: To consider and approve the investment of the REIT in the Additional Investment Assets No. 1 of the related persons of the REIT Manager. 
 

 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69� (
��
6��) �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove (Object)   Abstain 

  
 !"#��$% 9.2 J+-"#?"�3��G+ก"#'��3O�#�JDM�+�$%-�'��3*J+%�*G+�B#�>��$% 1 2���3BB'��% 
 Agenda No. 9.2 Re: To consider and approve the investment of the REIT in the Additional Investment Assets No. 1 of other persons. 

 

 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69� (
��
6��) �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove (Object)   Abstain 

 

!"#��$% 10  J+-"#?"�3��G+ก"#*J+%��3B#�>��$% 1 2��ก���#��GMN(Dก"#��ก�'�*��2"D�C!D�#��GMO��C2��ก���#��GM -)"!
=�C*ก+ 506.6 'I"�C!D �'�!+A$ก"#ก)"�(#"B"�C!D�#��GM�$%��กO��C 

Agenda No. 10 Re: To consider and approve the capital increase no. 1 of the REIT by way of issuance and offering of the new REIT units not exceeding 506.6 million units 
and the methods of determining the price of the new units. 

�      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 
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!"#��$% 11  J+-"#?"�3��G+!+A$ก"#*��2"D�'�!+A$ก"#-�(�##�C!D�#��GMO��C2��ก���#��GM �'�ก"#)"�C!D�#��GM-(

��*�$D*,L�'�ก�#�JDM-(��*�$DOG'"(�'�ก�#�JDM��C�,#�*�i=�D 
Agenda No. 11 Re: To consider and approve the methods of offering and allocation of the new REIT units, and the list the units as listed securities in the Stock Exchange of 

Thailand.  
 

 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

  
!"#��$% 12 J+-"#?"�3��G+ก"#กHID��*�+�'�ก"#*2I"�)"A3#ก##�ก���3BB'�$%*ก$%D!ND�ก��&HI-�(ก"#ก���#��GM �'�/�#���$%*,Lก"#

2�(�DI��"�&',#�ND<Mก��ก���#��GM 
Agenda No. 12 Re: To consider and approve the borrowing and entering into the transaction with related person of the REIT Manager and/or has conflict of interest with the 

REIT.  

 
!"#��$% 12.1 J+-"#?"�3��G+ก"#กHID��*�+�'�ก"#*2I"�)"A3#ก##�ก���3BB'�$%*ก$%D!ND�ก��&HI-�(ก"#ก���#��GM 

 Agenda No. 12.1 Re: To consider and approve the borrowing and entering into the transaction with related person of the REIT Manager.  
 

 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
!"#��$% 12.2 J+-"#?"�3��G+ก"#กHID��*�+�'�ก"#*2I"�)"A3#ก##��$%*,Lก"#2�(�DI��"�&',#�ND<Mก��ก���#��GM 

 Agenda No. 12.2 Re: To consider and approve the borrowing and entering into the transaction that has conflict of interest with the REIT.  

 

 �      (ก)     ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
!"#��$% 13  J+-"#?"�3��G+ก"#�กI=2*J+%�*G+�NB#�ก"#-�(ก"#ก���3#!�  
Agenda No. 13 Re: To consider and approve the amendment of the prospectus of the property fund. 
 
 

!"#��$% 13.1 J+-"#?"�3��G+ก"#�กI=2*J+%�*G+�NB#�ก"#-�(ก"#ก���3#!�*ก$%D!ก��ก"#N��#�JDM�+�'�K"#�2��ก���3#!� 
CRYSTAL =,D��ก���#��GM N(Dก"#�'ก*,'$%Dก���C!D�#��GM�$%��กO��C2��ก���#��GMก"#*'+กNB#�ก"#-�(ก"#
ก���3#!� ก"#<)"#���;<$2��ก���3#!��'�!+A$ก"#*�'$%D*�+�'�/�#����C��C!D�#��GM2��ก���#��GMO�I�กC&HIl��
�C!D'��3*��%�*'+กNB#�ก"#-�(ก"#ก���3#!� �'�BC"A##�*$D��'�BC"O<I-C"D�$%*#$Dก*กm�-"กก���3#!� 
CRYSTAL�$%*ก$%D!*�%��ก��ก"#�,'��K"Jก���3#!� CRYSTAL O�I*,Lก���#��GM ก"#<)"#���;<$ �'�*'+กก���3
#!� 

Agenda 13.1    Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme on the transfer of the Assets and Liabilities of CRYSTAL Property Fund to REIT in 
exchange with the newly-issued trust units of REIT, cancellation of the fund scheme, liquidation of the fund scheme, and method for calculating the 
average of monies and/or distributing trust units of REIT to the unitholders upon the cancellation of the fund scheme, and fees and expenses borne by 
CRYSTAL Property Fund in relation to the conversion to the REIT, the liquidation and cancellation of the fund; 

     

�      (ก)   ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
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                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 
 

!"#��$% 13.2 J+-"#?"�3��G+ก"#�กI=2*J+%�*G+�NB#�ก"#-�(ก"#ก���3#!�*ก$%D!ก��ก"#�กI=2*J+%�*G+�#"Dก"#BC"A##�*$D��'�
BC"O<I-C"D�$%*#$Dก*กm�-"กก���3#!� CRYSTAL 

Agenda 13.2   Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme on the amendment of fees and expenses items borne by CRYSTAL Property Fund 
 

     

�      (ก)   ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
!"#��$% 14  J+-"#?"�3��G+ก"#*'+กก���3#!� ก"#<)"#���;<$ �'�ก"#�GC�G�>�&HI<)"#���;<$  
Agenda No. 14 Re: To consider and approve the termination of the property fund, the liquidation and the appointment of liquidator. 
     

�      (ก)   ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
!"#��$% 15  *#�%����% q (lI"�$)  
Agenda No. 15 Re: Other matters (if any) 
     

�      (ก)   ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (8)   ��6ZG6�����d���a��ก����I�I
a3����
9�Q�a�I
T8�I86�:�B6� ��I��] 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��t��69� �    ����t��69�  �    I���ก����I 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
(4) ก���I
a3������I8�IZG6�����d���a��9��a��������QY��Q������a�	�96�����I�����d���a��]��6H��9��ก���I
a3������I��]���HGก�6�I3�a

������QY�ก���I
a3������I8�I86�:�B6���~��aZG6H�����9��I�	� 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(5) ��ก�S����86�:�B6�3��I��]I��6�	

�����WX�I����ZG6B��ก��ก�I�	��9��6�QY�ZG6�����d���a8�I86�:�B6�3������6�a�	
9�Q�a�I
T��ก����ก����I

�I
a3����9��a���96�����a�	�96������B� ������ก�S�������Q�a�	�ก��:�B��S������I���������I����ก�����B�ก�����I����a�	�9686�I�6� �9HXIก�S�����ก��3ก6�8
�Q�����3Q�I�����:�����86���tBB��IQ�aก���� ��6ZG6�����d���a������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก���������t��
9� 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(6) ��ก�S����86�:�B6�3��I��]I��6ZG6B��ก��ก�I�	��9�QY�ZG6�����d���a8�I86�:�B6� �����6������:�B��S�3�a�I��3��86�:�B6���6�	กQ�aก�������

��t��
9� ����ก�S����86�:�B6�3��I��]I��6ZG6B��ก��ก�I�	��9��6�QY�ZG6�����d���a3�����6�a�	
9�Q�a�I
T��ก����ก����I�I
a3����9��a���96�����a�	�96��
����B���]� ��6H��9��86�:�B6�ก�������6ZG6B��ก��ก�I�	��9��~��aZG6�����d���a8�I86�:�B6� ��6�������ก����I��t��69�������Iก���9���	ก9��a8�Iก��Q�a�	
��Iก���986�I�6�  

 In case that I/we appoint the Fund Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manager 
as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote �Approve� in all 
agendas of the meeting. 
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ก�Bก�������ZG6�����d���a��6ก�a����Q��ก��Q�a�	 �96�3��ก�S����ZG6�����d���a����ก����I�����86�:�B6��a�	�����I�����d���a ��6H�������9��

86�:�B6���6ก�a�����I�	กQ�aก�� 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 

having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

 
�I����/Signed ZG6��d���a/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

�I����/Signed ZG6�����d���a/Proxy 
 ( ) 

 
 

������	 
1. ���ก~������6�I3��:�6�ก�����I�����d���a 3�� ก 
�� 
     Evidence to be attached with this Proxy Form A are: 

(1) ��ก���8�IZG6H�����9��I�	� (ZG6��d���a) 
 -  �	

������: ����������Q�aB����9Q�a���� ��������Q�aB����986����ก�� �������I���������I�����I�������	 :�6��I�������I������HGก�6�I 

 Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the unitholder 

- �����	

�: ���������I��������I�����	

�WX�I��ก������9�I�����ก�� (���	���ก�� 6 ��������B�ก9�������ก���I���) :�6��I�������I������HGก�6�I��� 
ZG6������B�I��ZGก:�������	

���]� :�6�Q�a���������
�C8�I�����	

� (H6��) 3�a����������Q�aB����9Q�a���� ��������Q�aB����986����ก�� ����
���I���������I�����I�������	8�IZG6������B�I��ZGก:�������	

���]� :�6��I�������I������HGก�6�I 
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 months), certified by the authorized persons of the juristic persons with the 
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person 

- ������������	

����IQ�a��< ��ก�����������6��6�d����QY�P�R���Iก�R Ba�6�IB�����
��3Q��QY�P�R���Iก�R3���:�6�ก���69� 3�a��6ZG6������B�I
��ZGก:�������	

���]��I�������I
9�HGก�6�I8�I
��3Q� :�6�Q�a���������
�C8�I�����	

� (H6��) 
For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be 
provided together with this Proxy Form. 

(2) ����������Q�aB����9Q�a���� ��������Q�aB����986����ก�� �������I���������I8�IZG6�����d���a :�6��I�������I������HGก�6�I 
  Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy. 
2.  ZG6H�����9��I�	������d���aBa�6�I��d���a��6ZG6�����d���a�:��I�������9�QY�ZG6�86�Q�a�	3�a��ก����I�I
a3�� ������H3��I3�กB���9����9��I�	� 

��6ZG6�����d���a����
��:���3�กก���I
a3������I��6 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

3.  ก�	S������ก�3��Q� 20 ��� 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 
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������������� ��� �  
PROXY FORM B 

 
 C������                                            
Written at 

������  !�� E.%.  
Date Month Year 

 

(1) C
�E L
�                                ��M����   
        I/We                                           Nationality   

�	��
�� �C���           ���                    �����/>C��  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

�� U/ C�           L�����!                        ����&#�VW��X                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

"�\��$�	
#�$ก�]��ก�L #^��	
���_�ก>�$!	>���
� (Custodian) "�
ก��      
as a Custodian for  

���� #^��	
������������C�ก����������]�ก�� ��������������E�X������� �� �� �ก�� (CRYSTAL) �!�������������L�������'���'����   �����                                                   
being a unitholder of Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund  holding the total number of          units,                                                                                                                                                                    

>�$ก �������$>��&!
 ���ก��                                            ����                                                           
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

 

(2) C��g���$"�
   ���  #h �	��
�� �C���    
   Hereby appoint      age    years, reside at  

���   �����/>C��  �� U/ C�   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

L�����!   ����&#�VW��X                                      
Province         Postal Code                   

 

� ����	
L�!ก��ก�������  
or the Fund Manager, namely 

          ���W���X%�ก!�j #�!����� ���  50  #h �	��
�� �C���                        70   
                      Mr. Narongsak Plodmechai     age                             50                                               years, reside at                                     70 

���          ��Vn�X�	�W$ 18   �����/>C�� ���#$กก      �� U/ C� ��Vn�X�	�W$  
Road                                   Rat Burana 18  Tambol/Khwaeng                    Bang Pakok     Amphur/Khet            Rat Burana 

L�����! ก��� �E������  ����&#�VW��X               10140                           
Province               Bangkok      Postal Code                            10140   

 
��� 
or 

                  �����E�E��W U�����ก��  ���  43  #h �	��
�� �C���                                  19/27 ������$�!   
 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm   age                         43        years, reside at             19/27 Soi Song-sa-ard 

���          -  �����/>C�� L�E�       �� U/ C� L��L�ก�  
Road                                     -    Tambol/Khwaeng                         Jompol    Amphur/Khet                       Jatujak 

L�����! ก��� �E������  ����&#�VW��X                    10900                           
Province                  Bangkok        Postal Code             10900 

 
��� 
or 

 ������E��M� ���W����  ���  37  #h �	��
�� �C���              139/85  ��	� 1   
  Miss. Phiraya Wannakiri                                                age            37           years, reside at                         139/85 Moo 1 

���            -  �����/>C�� ��!��      �� U/ C� ���ก���  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Wahchalow   Amphur/Khet            Bangkruai 

L�����! �������  ����&#�VW��X            11130                          
Province                Nontahaburi                 Postal Code                      11130 
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���������"! E����� !��� #^��	
>��C�C
�E L
� E�� C
�#�$���>�$ก �������$>��>��C
�E L
�"�ก��#�$�������M�	
������������ #�$L��#h 2562 "������� 30 
 �V��� 2562 ��'�>�� ��� 14.00 �. ( �������$ ���� ��� 13.00 �.)   #^��
�&# W �
���U��!����	� �� ��'��w���' ���>�� �w�����>ก��!X  �w�����E���� 
��!E�
�� ก��� �Ex  �C��� 1695 ���E����]��  C�L��L�ก� ก��� �E������ ������L$E�� ����&#"����  ��� >�$����������!
�� 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Unitholdersz Meeting 2019 on 30 April 2019 from at 2:00 p.m. (registration commences at  1:00 p.m.) at Vibhavadi Ballroom, 
lobby floor, Centara Grand, Central Plaza Ladprao, Bangkok, No 1695, Paholyothin road, Chatuchak district, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.   

 

(3) C
�E L
�C��g���$"�
�	
�����g���$ก �������$>��>��C
�E L
�"�ก��#�$������'���' !����' 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
"#$��%& 1 $���$#�'(ก#$*+#,-�#.$�/+#.0 2561 ���ก���4$"� CRYSTAL 
Agenda No. 1  Re: To acknowledge the CRYSTALzs 2018 operating performance 

 
"#$��%& 2 $���$#�����*�9#�ก#$,�- (��*4() �(���<=%ก+#>$�#*�4.$�/+#.0�-?�4* @ "��%& 31 B�"#C� 2561 

 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the CRYSTALzs balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2018 

 
"#$��%& 3 $���$#�,$�&��ก#$/D#E,�-.F'(�(�ก#$(*�4.$�/+#.0 2561 

 Agenda No. 3  Re: To acknowledge the dividend payment and capital reduction for the year 2018 

 
"#$��%& 4 $���$#�ก#$�HD�H�?�'IJ�����<=%�(�ก#$ก+#�*CD#H����'IJ�����<=% 

 Agenda No. 4  Re: To acknowledge the appointment of auditors and the determination of audit fee 
 

"#$��%& 5  K-/#$@#�4��H-ก#$�.(��L#Kก���4$"� CRYSTAL ,.Mก���$��HN �'ก#$�.(��L#K ก#$O��$�KEN�-�(�
L#$����ก���4$"� CRYSTAL P�J�กDก���$��HN �(�ก#$$��CD#H����,.M�D"E�$��HN���ก���$��HN 

Agenda No. 5 Re: To consider and approve the conversion of the CRYSTAL property fund into REIT, the conversion plan, the transfer of assets and obligations of the 
CRYSTAL property fund to the REIT and receipt of considerations in REIT units.  

  

   �      (ก)   "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

�     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 

"#$��%& 6  K-/#$@#�4��H-ก#$�HD�H�?�P�J�4CC(��&�%&�-P=D�$-d��/�*ก#$,�J#,.M'IJ/�*ก#$ก���$��HN  
Agenda No. 6 Re: To consider and approve the appointment of person other than the property manager to become the REIT Manager. 
 

�      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

�     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
 

"#$��%& 7  K-/#$@#�4��H-ก#$�HD�H�?�P�J�4CC(��&�%&�-P=D'IJ*I�('(.$�OE=N,�J#,.M�$��H%���ก���$��HN 
 Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of person other than the custodian to become the Trustee of the REIT. 
 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

�     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 
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"#$��%& 8  K-/#$@#�4��H-ก#$,.(%&E�.(�$I.���ก#$/�*�#'(.$�OE=NP�$�KEN�-���ก���4$"� CRYSTAL L#E�(��
ก#$�.(��L#K O*Eก#$,.(%&E'IJP�J�$-ก#$ก��'IJ,=D#$#EED�E /#ก�$-d�� ,C.�%.$%,�( /+#ก�* ,.Mก���$��HNO*EH$� 
(Eก,(-ก��<<#,=D#,��#�#$����(���<<#,=D#K�?�%&�D"ก(#�) 

Agenda No. 8 Re: To consider and approve the change in benefit procurement approach of the assets in the CRYSTAL property fund after the conversion by changing the 
service provider to the retail lessees, to the REIT, i.e. terminating the utilities system contracting agreement and common area lease agreement. 

 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��   �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 
 

"#$��%& 9  K-/#$@#�4��H-ก#$(��4���ก���$��HN P�$�KEN�-�%&/�(��4,K-&�,H-�C$�?��%& 1 
 Agenda No. 9 Re: To consider and approve the investment of the REIT in the Additional Investment Assets No. 1. 
 

 "#$��%& 9.1 K-/#$@#�4��H-ก#$(��4P�$�KEN�-�%&/�(��4,K-&�,H-�C$�?��%& 1 ����4CC(�%&,ก%&E"�J��ก�ก��'IJ/�*ก#$ก���$��HN 
 Agenda No. 9.1 Re: To consider and approve the investment of the REIT in the Additional Investment Assets No. 1 of the related persons of the REIT Manager. 
 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
�� (��!�
��) �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove (Object)   Abstain 

 

 "#$��%& 9.2 K-/#$@#�4��H-ก#$(��4P�$�KEN�-�%&/�(��4,K-&�,H-�C$�?��%& 1 ����4CC(��& 
 Agenda No. 9.2 Re: To consider and approve the investment of the REIT in the Additional Investment Assets No. 1 of other persons. 

 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
�� (��!�
��) �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove (Object)   Abstain 
 

"#$��%& 10  K-/#$@#�4��H-ก#$,K-&��4C$�?��%& 1 ���ก���$��HNO*Eก#$��ก�(�,���#E�D"E�$��HNP��D���ก���$��HN /+#"
>�D,ก- 506.6 (J#�D"E (J#�D"E �(�"-B%ก#$ก+#�*$#C#�D"E�$��HN�%&��กP��D 

Agenda No. 10 Re: To consider and approve the capital increase no. 1 of the REIT by way of issuance and offering of the new REIT units not exceeding 506.6 million units 
and the methods of determining the price of the new units. 

�      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 
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"#$��%& 11  K-/#$@#�4��H-"-B%ก#$,���#E�(�"-B%ก#$/�*�$$�D"E�$��HNP��D���ก���$��HN �(�ก#$+#�D"E�$��HN/*��,�%E
,.M�(�ก�$�KEN/*��,�%EPH(#*�(�ก�$�KEN��D�.$�,�j>�E 

Agenda No. 11 Re: To consider and approve the methods of offering and allocation of the new REIT units, and the list the units as listed securities in the Stock Exchange 
of Thailand. 

 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
��  ���� �    &�� �w�!
��  ���� �    �!ก ����  ���� 
       Approve         votes                   Disapprove                                              votes   Abstain                                                    votes 

 
"#$��%& 12  K-/#$@#�4��H-ก#$กIJE��,�-�(�ก#$,�J#�+#B4$ก$$�ก���4CC(�%&,ก%&E"OE�ก��'IJ/�*ก#$ก���$��HN �(�/�$���%&,.Mก#$

��*�EJ��#�'(.$�OE=Nก��ก���$��HN 
Agenda No. 12 Re: To consider and approve the borrowing and entering into the transaction with related person of the REIT Manager and/or has conflict of interest with the 

REIT.  
 

"#$��%& 12.1 K-/#$@#�4��H-ก#$กIJE��,�-�(�ก#$,�J#�+#B4$ก$$�ก���4CC(�%&,ก%&E"OE�ก��'IJ/�*ก#$ก���$��HN 
 Agenda No. 12.1 Re: To consider and approve the borrowing and entering into the transaction with related person of the REIT Manager.  
 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 

"#$��%& 12.2 K-/#$@#�4��H-ก#$กIJE��,�-�(�ก#$,�J#�+#B4$ก$$��%&,.Mก#$��*�EJ��#�'(.$�OE=Nก��ก���$��HN 
 Agenda No. 12.2 Re: To consider and approve the borrowing and entering into the transaction that has conflict of interest with the REIT.  

 

 �      (ก)     "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 
 

"#$��%& 13  K-/#$@#�4��H-ก#$�กJ>�,K-&�,H-�OC$�ก#$/�*ก#$ก���4$"�  
Agenda No. 13 Re: To consider and approve the amendment of the prospectus of the property fund.  
     

"#$��%& 13.1 K-/#$@#�4��H-ก#$�กJ>�,K-&�,H-�OC$�ก#$/�*ก#$ก���4$"�,ก%&E"ก��ก#$O��$�KEN�-�(�L#$����ก���4$"� 
CRYSTAL >.E��ก���$��HN O*Eก#$�(ก,.(%&Eก���D"E�$��HN�%&��กP��D���ก���$��HNก#$,(-กOC$�ก#$/�*ก#$ก���4$"� ก#$
=+#$���<=%���ก���4$"��(�"-B%ก#$,�(%&E,�-�(�/�$����D��D"E�$��HN���ก���$��HNP�J�กD'IJm���D"E(��4,��&�,(-กOC$�ก#$
/�*ก#$ก���4$"� �(�CD#B$$�,%E��(�CD#P=J/D#E�%&,$%Eก,กn�/#กก���4$"� CRYSTAL�%&,ก%&E",�&��ก��ก#$�.(��L#K
ก���4$"� CRYSTAL P�J,.Mก���$��HN ก#$=+#$���<=% �(�,(-กก���4$"� 
Agenda 13.1    Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme on the transfer of the Assets and Liabilities of CRYSTAL Property Fund to REIT in exchange 
with the newly-issued trust units of REIT, cancellation of the fund scheme, liquidation of the fund scheme, and method for calculating the average of monies and/or distributing 
trust units of REIT to the unitholders upon the cancellation of the fund scheme, and fees and expenses borne by CRYSTAL Property Fund in relation to the conversion to the 
REIT, the liquidation and cancellation of the fund; 
     

�      (ก)   "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 
 



��������	
������������������������������� !���"�#�$ �%&�� �����'� 
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"#$��%& 13.2 K-/#$@#�4��H-ก#$�กJ>�,K-&�,H-�OC$�ก#$/�*ก#$ก���4$"�,ก%&E"ก��ก#$�กJ>�,K-&�,H-�$#Eก#$CD#B$$�,%E��(�
CD#P=J/D#E�%&,$%Eก,กn�/#กก���4$"� CRYSTAL 
Agenda 13.2   Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme on the amendment of fees and expenses items borne by CRYSTAL Property Fund 
     

�      (ก)   "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
"#$��%& 14  K-/#$@#�4��H-ก#$,(-กก���4$"� ก#$=+#$���<=% �(�ก#$�HD�H�?�'IJ=+#$���<=%  
Agenda No. 14 Re: To consider and approve the termination of the property fund, the liquidation and the appointment of liquidator.  
     

�      (ก)   "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 

"#$��%& 15  ,$�&����& p (mJ#�%) 
Agenda No. 15 Re: Other matters (if any) 
     

�      (ก)   "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (C)   "�
�	
�����g���$ก �������$>���������#�$���XC�C
�E L
� !����' 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �     �w�!
�� �    &�� �w�!
��  �    �!ก ���� 
     Approve              Disapprove   Abstain 

 
(4) ก�����$>�� ����C��	
�����g���$"����$"!���&�� #^�&#�������$��&�
"���������g���$��'"�
�����ก�����$>�� ������'�&���	ก�
�>�$

&��"�� #^�ก�����$>�� ����C�C
�E L
�"�\��$�	
������������ 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(5) "�ก�W����C
�E L
�>�����'�"�
��������������"���	
L�!ก��ก�������"�
 #^��	
�����g���$C�C
�E L
�>��&��&!
�$������#�$���X"�ก��ก ����

���$>��"����$"!&�
����$��&�
&����! L� ���"�ก�W�������#�$�����ก��E�L��W���������"� ����"!�ก ���L�ก ��������$��&�
C
���
� ������ก�W������ก��>ก
&C
 #�����>#����� E��� ���C
 �wLL���#�$ก��"! "�
�	
�����g���$�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก�������� �w������ 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(6) "�ก�W����C
�E L
�>�����'�"�
�	
L�!ก��ก������� #^��	
�����g���$C�C
�E L
� �!�"�
�����]�E�L��W�>�$�����>��C
�E L
�&!
��ก#�$ก��������

 �w������ ���ก�W����C
�E L
�>�����'�"�
�	
L�!ก��ก�������"�
 #^��	
�����g���$>����&!
�$������#�$���X"�ก��ก �������$>��"����$"!&�
����$��&�
&��
��! L���'� "�
�����C
�E L
�ก����!"�
�	
L�!ก��ก�������"�\��$�	
�����g���$C�C
�E L
� "�
���]�ก ���� �w�!
��"����!��ก����"���ก���$C�ก��#�$���
!��ก����C
���
�  

 In case that I/we appoint the Fund Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manager 
as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote �Approve� in all 
agendas of the meeting. 

 
ก�Lก��"!����	
�����g���$&!
ก�$���&#"�ก��#�$���  �
�>��ก�W�����	
�����g���$&��ก ����������C
�E L
��$��"���������g���$ "�
�� �������

C
�E L
�&!
ก�$��� ���ก#�$ก�� 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having 

been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 



��������	
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�����/Signed �	
��g���$/Grantor 
 ( ) 

 
 
 

�����/Signed �	
�����g���$/Proxy 
 ( ) 

 
 

���� ��� 
1.  ��������g���$ >�� C ��' "�
 gE�$ก�W�����	
���������������#��ก����"��$ ���� #^��	
���������#�$ �%>�$>�����'�"�
����� !��� (Custodian) "�#�$ �%

&�� #^��	
���_�ก>�$!	>�����������"�
 �����'� 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use this Proxy Form B. 

2. ���ก\������
�>��E�
�ก����������g���$ >�� C �� 
 Evidence to be attached with this Proxy Form B are: 

      (1) ������������LL�ก�	
������������"�
����� !��� (Custodian)  #^��	
!�� ���ก�������"���������g���$>�� 
      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) ����������������	
�����"���������g���$>��&!
�����M��#�$ก�]��ก�L����� !��� (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. �	
�����������������g���$L$�
���g���$"�
�	
�����g���$ E������ !��� #^��	
 C
�#�$���>�$ก �������$>�� &��������>���>�กL���������������
"�
�	
�����g���$������  E��>�กก�����$>�� ����&!
 

 The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

4. ก��W���!�ก�>���#� 20 ��� 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 



เอกสารแนบ 20 

เอกสารแนบ 20  

เอกสารแนบ 20 
แผนที่สถานที่ประชุม  

ณ หองวิภาวดีบอลรูม ซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 

 



  ��ก�����	 21 

��ก�����	 21 ��� 1 

��ก�����	 21 

������������������������������������������������� !�����"#�$% & �'�ก(���!���)������������������ (Record Date) 

 

1. ���)��������������������� �����#�6#��ก��������7������� 

��������������������������������� �!"�#$ % �&�ก'������(������������������ (Record Date) 45��������"�6"��ก�����
��78���9����8:��� ; ���&���< 

 ������� 6 "#9��&�����'7#ก���7��7':����	�;;���������#�)�	�#%'�9'!ก���<���=>���9'!ก��ก����'�7? 

)��� 9(������������������������ ������ 

	�"$&��	=>ก">!&?�� >'�ก&�       80,723,600  20.70 
	�"$&��ก���:"��":� >'�ก&� 39,000,000 10.00 
	�"$&�ก�����!��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) 18,629,500 4.78 
���ก��!&�6J �������ก���&:�J 1,791,300 0.46 
����ก���:" �������ก���&:�J 170,000 0.04 

��� 140,314,400 35.98 
 

 ������� 7 "#9��&�����'7#ก���7��7':����	�;;���������#�)���!����=��H�)�?�<���=>���'�7�<��ก����'�7? 

)��� 9(������������������������ ������ 

���!�%"(�J��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) K�� 	�>.���
!�%"(�J >'�ก&� 4 

21,402,700 5.49 

��� 21,402,700 5.49 
 

������� 8 "#9��&�����'7#ก���=������=����=�		ก��9'!���=��H�)�?����'"�?�#�<��ก�������� CRYSTAL 
O����'�ก���=���O�" H!�ก���=����������	�#ก��ก'	���)��������� 9�ก	�#%'� �;.��.��� ����9
����? 9(�ก'! �=>�ก����'�7?H!�7�� (�ก��#ก�'����)�����������		����'����)��"�:��������ก���) 

)��� 9(������������������������ ������ 

	�"$&��	=>ก">!&?�� >'�ก&�       80,723,600  20.70 
	�"$&��ก���:"��":� >'�ก&� 39,000,000 10.00 
���ก��!&�6J �������ก���&:�J 1,791,300 0.46 
����ก���:" �������ก���&:�J 170,000 0.04 

��� 121,684,900 31.20 

 

 



  ��ก�����	 21 

��ก�����	 21 ��� 2 

������� 9.1 "#9��&�����'7#ก�����������'"�?�#����9�������"#���7#�;�':���� 1 <��	�;;�����ก����<���ก'�ก'	��9'!ก��
ก����'�7? 

)��� 9(������������������������ ������ 

	�"$&��	=>ก">!&?�� >'�ก&�       80,723,600  20.70 
	�"$&��ก���:"��":� >'�ก&� 39,000,000 10.00 
���ก��!&�6J �������ก���&:�J 1,791,300 0.46 
����ก���:" �������ก���&:�J 170,000 0.04 
���!"��( (����"L 100,000 0.03 
�����=� (����"L 100,000 0.03 

��� 121,884,900 31.26 

������� 9.2 "#9��&�����'7#ก�����������'"�?�#����9�������"#���7#�;�':���� 1 <��	�;;����� 

  ����� 

������� 11 "#9��&�����'7#ก������<������#6�ก��9'!�����������������<��ก������� ���ก���(�����������
9!���	����=>���'ก��'"�?9!���	�����7��!��'ก��'"�?����=����$ �� 

)��� 9(������������������������ ������ 

	�"$&��	=>ก">!&?�� >'�ก&�       80,723,600  20.70 
	�"$&��ก���:"��":� >'�ก&� 39,000,000 10.00 
���ก��!&�6J �������ก���&:�J 1,791,300 0.46 
����ก���:" �������ก���&:�J 170,000 0.04 
���!"��( (����"L 100,000 0.03 
�����=� (����"L 100,000 0.03 

��� 121,884,900 31.26 

 



  ��ก�����	 21 

��ก�����	 21 ��� 3 

������� 12.1 "#9��&�����'7#ก��ก�������#����ก���<���(�6��ก���ก'		�;;�����ก����H��ก'	��9'!ก��ก����'�7? 
)��� 9(������������������������ ������ 

	�"$&�ก�����!��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) 18,629,500 4.78 
��� 18,629,500 4.78 

 

������� 12.2 "#9��&�����'7#ก��ก�������#����ก���<���(�6��ก�������=>�ก��<'!��������=��H�)�?ก'	ก����'�7? 

)��� 9(������������������������ ������ 

���!�%"(�J��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) K�� 	�>.���
!�%"(�J >'�ก&� 4 

21,402,700 5.49 

��� 21,402,700 5.49 
 

������� 13.2 "#9��&�����'7#ก���ก� <�"#���7#�H;��ก��9'!ก��ก���������ก����ก'	ก���ก� <�"#���7#����ก��
;��6�����������;���)�9����������ก�กP	9�กก�������� CRYSTAL 

)��� 9(������������������������ ������ 

	�"$&��	=>ก">!&?�� >'�ก&�       80,723,600  20.70 
	�"$&��ก���:"��":� >'�ก&� 39,000,000 10.00 
���ก��!&�6J �������ก���&:�J 1,791,300 0.46 
����ก���:" �������ก���&:�J 170,000 0.04 

��� 121,684,900 31.20 

 

�'��&	���8����; ��ก����>�ก���8�&�ก����M���:�� �����������������������������"�6"��ก�������78���  (% �&�ก'���
���(������������������ (Record Date) 9��&���� 3 ��$��� 2562)  



  ��ก�����	 21 

��ก�����	 21 ��� 4 

2. ���)������������������ 10 �'�!'	��ก <��ก�������� CRYSTAL & �'�ก(���!���)��������#�6#�<��=��)�� 
(Record Date) ���'���� 3 ��%��� 2562 

�(�!'	 )��� 
9(���������
��������������� 

������ 

1.  	�"$&��	=>ก">!&?�� >'�ก&�       80,723,600  20.70 
2.  �'��&ก�����8ก&��&�7� 75,031,400 19.24 
3.  	�"$&��ก���:"��":� >'�ก&� 39,000,000 10.00 
4.  	�"$&�����������8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) 23,574,900 6.04 
5.  	�"$&����!�%"(�J��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) K�� 	�>.���!�%"(�J >'�ก&� 4 21,402,700 5.49 
6.  	�"$&�����������8ก&�N&� >'�ก&� (��(�) 18,822,700 4.83 
7.  	�"$&�ก�����!��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) 18,629,500 4.78 
8.  	�"$&���"�&�4J ���6�� ��8ก&�(��": >'�ก&� (��(�) 14,641,000 3.75 
9.  6��7������"� 14,242,000 3.65 

10. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 4,922,400 1.26 
 ���  310,990,200       79.74  
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