รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ชือบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ทีอยู่

:

ไทยพาณิชย์ ปาร์ คพลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 – 8
เลขที0 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

:

0-2949-1500

โทรสาร

:

0-2949-1501

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื0อโครงการ (ไทย)
: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
1.2

ชื0อโครงการ (อังกฤษ)

:

Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund

1.3

ชื0อย่อ

:

CRYSTAL

1.4

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะยื0นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื0อให้ รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30
วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

1.5

ลักษณะโครงการ

:

ระบุเฉพาะเจาะจง

1.6

ประเภทการลงทุน

:

อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.7

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนดอายุโครงการ

1.8

วันที0ที0ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการ :

6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

1.9

วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน :

7 - 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

กองทุนรวมสิทธิการ
เช่ าอสังหาริ มทรั พย์
คริ สตัล รี เทล โกรท

Risk Spectrum
ความเสียงตํา/
มีความซับซ้ อนตํา

ความเสียงสูง/
มีความซับซ้ อนสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม
ตลาดเงินที
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวม
ตลาดเงินที
ลงทุนใน
ต่ างประเทศ
บางส่ วน

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวมตรา
สารหนี F

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวมตรา
สารแห่ งทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที
ลงทุนใน
ทรัพย์ สิน
ทางเลือก
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที
เสนอขาย และมูลค่ าขันF ตําในการจองซือF
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

4,134,000,000 บาท

2.2

มูลค่าที0ตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน

:

10.60 บาท

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

:

390,000,000 หน่วย

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื0อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที0เสนอขาย

:

10.60 บาท

2.6

จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ0าของการจองซือ

:

4,000 หน่วยและเพิ0มเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 หน่วย

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื0อระดมเงินจากนักลงทุนทัว0 ไป ทังที0เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลทังในและต่างประเทศ ซึ0งกองทุนรวม
จะนํ า เงิ น ที0 ได้ จ ากการระดมทุน ไปซือ เช่ า และ/หรื อ เช่ า ช่ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยกองทุน รวมจะรั บ โอน
กรรมสิทธิb และ/หรื อสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรั พย์ และจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว โดยการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง โอน และ/หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ที0กองทุนรวม
ได้ ล งทุน หรื อ มี ไ ว้ ตลอดจนทํ า การปรั บ ปรุ ง เปลี0 ย นแปลง รวมถึ ง ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างและ/หรื อ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อดําเนินการขอใบอนุญาตอื0นๆ และ/หรื อดําเนินการ
อื0นใดที0เกี0ยวข้ องและจําเป็ นเพื0อประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพื0อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื0นและ/หรื อหลักทรัพย์อื0นและ/
หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื0นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมายอื0นใดที0เกี0ยวข้ องกําหนด
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน
3.2.1 การลงทุนครังF แรก
กองทุน รวมจะมุ่ง ลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที0 ก่ อให้ เ กิ ดรายได้ และ/หรื อ ลงทุนในหลักทรั พ ย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื0น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื0น เพื0อประโยชน์ในการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทังนี
กองทุนรวมมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนครังแรกในทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี
(1)

โครงการเดอะ คริ สตัล (“The Crystal”) โดยการเช่าที0ดินบางส่วน และพืนที0ในอาคารบางส่วน
จากบริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด (“เกียรติสหมิตร”) ซึ0งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิbในที0ดิน อาคาร
และสิ0งปลูกสร้ างดังกล่าว พร้ อมซือเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับ
โครงการ The Crystal จากบริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด (“เคอีอาร์ ”) และเกียรติสหมิตร ซึ0งทังสอง
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บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที0เกี0ยวข้ องกับโครงการ The
Crystal ดังกล่าวอยูก่ ่อนวันที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน รวมถึงการเช่าพืนที0จอดรถจํานวน 159
คัน และการได้ มาซึ0งสิทธิในการใช้ ที0จอดรถในพืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุนจํานวน 223
คัน (รวมที0จอดรถทังหมดที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนเท่ากับ 382 คัน)
(2)

โครงการคริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (“CDC”) โดยการเช่าที0ดินบางส่วน และพืนที0ในอาคาร
บางส่วน จากบริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด (“เบญจกิจพัฒนา”) ซึ0งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิbใน
ที0ดิน อาคารและสิ0งปลูกสร้ างดังกล่าว พร้ อมซือเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที0
เกี0ยวเนื0องกับโครงการ CDC จากเคอีอาร์ และเบญจกิจพัฒนา ซึ0งบริ ษัททังสองเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบที0เกี0ยวข้ องกับโครงการ CDC ดังกล่าวอยู่ก่อน
วันที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน รวมถึงการเช่าพืนที0จอดรถจํานวน 384 คัน และการได้ มาซึ0งสิทธิ
ในการใช้ ที0จอดรถในพืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุนจํานวน 220 คัน (รวมที0จอดรถทังหมดที0
กองทุนรวมเข้ าลงทุนเท่ากับ 604 คัน)

การเข้ าลงทุนของกองทุนรวมในทรัพย์สินของโครงการ The Crystal และ CDC ข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า
“ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังF แรก”
โดยจํานวนเงินที0กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนใน The Crystal และ CDC จะกําหนดจากจํานวนเงินที0
สามารถระดมได้ จ ากการออกและเสนอขายหน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม หัก ด้ ว ยประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายที0เกี0ยวเนื0องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
บริ ษัทจัดการจะกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที0จะออกและเสนอขายเป็ นราคาเดียว ซึ0งสะท้ อนมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ที0ได้ จากการประเมินค่า
สภาวะตลาดโดยรวม และปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน และจะทําการออกเสนอขายและจัดสรร
หน่วยลงทุนที0เสนอขายดังกล่าว ให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ และ/หรื อผู้ลงทุนทัว0 ไป ทังที0เป็ นผู้ลงทุนรายย่อย
และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงื0อนไขตามที0ระบุไว้ ในหนังสือชีชวน
3.2.2 ข้ อมูลทัวไปของโครงการ The Crystal
โครงการ The Crystal เป็ นศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ประเภทคอมมิวนิตีมอลล์ (Community Mall) แห่ง
แรกบนถนนประดิษฐ์ มนูธรรม (ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) ตังอยู่บนพืนที0 35 ไร่ 2 งาน
51.50 ตารางวา ประกอบด้ วยอาคารศูนย์การค้ า ศูนย์ทําความสะอาดรถยนต์ และร้ านค้ าขนาดเล็ก
ที0ตงไว้
ั ในจุดที0ลกู ค้ าเดินผ่าน (Kiosk) โดย ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีพืนที0รวมในโครงการ
ประมาณ 66,101.13 ตารางเมตร เป็ นพืนที0ให้ เช่าประมาณ 14,718.24 ตารางเมตร ทังนี โครงการ
The Crystal เฟส 1 เปิ ดดําเนินการในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 และเฟส 2 ในเดือนตุลาคม ปี
พ.ศ. 2554

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 3

รายละเอียดของที0ดินทังหมดในโครงการ ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

5560
7604
7606

2064
85
2069
พืนF ทีรวม

205
51960
53989

พืนF ทีดินทังF หมด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
27-3-66.00
0-3-37.20
6-3-48.30
35-2-51.50

ทีมา: บริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด

รายละเอียดของพืนที0ทงหมดในโครงการ
ั
ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แบ่งได้ ดงั ต่อไปนี
รายละเอียด
พืนที0ใช้ สอยในอาคาร
- พืนที0ให้ เช่าในอาคาร (พืนที0ให้ เช่าระยะสัน Kiosk และ ATM)
- พืนที0สว่ นกลางในอาคาร
พืนที0ให้ เช่านอกอาคาร (Kiosk)
พืนที0อื0นๆ (ส่วนที0เป็ นที0วา่ งระหว่างอาคาร ที0จอดรถและทางสัญจร)
พืนF ทีทังF หมดของโครงการ

พืนF ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
19,728.00
14,269.20
5,458.80
449.04
45,924.09
66,101.13

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด

รายละเอียดของพืนทีจ0 ําแนกตามอาคาร ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นดังต่อไปนี
อาคาร1

เฟส 1

เฟส 2

อาคาร A
อาคาร C
อาคาร B
อาคาร D
รวมเฟส 1
อาคาร E
อาคาร F
อาคาร G
อาคาร H

พืนF ทีให้ เช่ าใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
4,440.43
2,105.44
1,625.10
2,302.04
10,473.01
1,553.09
1,542.10
401.00
300.00

พืนF ทีส่ วนกลางใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

พืนF ทีรวมในอาคาร
โดยประมาณ2
(ตารางเมตร)

2,695.13

9,241.00

1,864.86

5,792.00

4,559.99
436.91
431.90
30.00
0.00

15,033.00
1,990.00
1,974.00
431.00
300.00

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 4

อาคาร1

รวมเฟส 2
รวมทังF หมด

พืนF ทีให้ เช่ าใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
3,796.19
14,269.20

พืนF ทีส่ วนกลางใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
898.81
14,269.20

พืนF ทีรวมในอาคาร
โดยประมาณ2
(ตารางเมตร)
4,695.00
5,458.80

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด
หมายเหตุ:
1. รายละเอียดพืนที0ข้างต้ นของโครงการรวมถึงพืนที0ที0ไม่เป็ นส่วนหนึ0งของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
โดยพืนที0รวมและพืนที0ให้ เช่าของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกในส่วนของโครงการ The Crystal คิด
เป็ นพืนที0ประมาณ 33,257.55 ตารางเมตร และประมาณ 13,754.20 ตารางเมตร ตามลําดับ หรื อเท่ากับร้ อยละ 50
ของพืนที0รวมทังหมดของโครงการ และร้ อยละ 93 ของพืนทีใ0 ห้ เช่าทังหมดของโครงการ
2. พืนที0รวมในอาคาร A - H เป็ นพืนที0ก่อสร้ างตามใบอนุญาตก่อสร้ าง

ทีตังF โครงการ The Crystal
โครงการ The Crystal ตังอยู่ที0 64/98-99 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพฯ 10240
ภาพแสดงตําแหน่ งทีตังF ของโครงการ The Crystal
ตําแหน่งที0ตงของโครงการ
ั
The Crystal เชื0อมต่อกับถนนหลายสาย ได้ แก่ ถนนลาดพร้ าว ถนน
เกษตรนวมินทร์ และเชื0อมสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจกลางเมืองด้ วยทางด่วน ทําให้ การเดินทางสะดวกสบาย

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 5

ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ The Crystal ประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบนําประปา ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลือ0 น
รูปแบบการบริหารงานของ The Crystal
เกียรติสหมิตรเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb ในที0ดิน อาคารและสิ0งปลูกสร้ างต่างๆ ที0อยู่ในบริ เวณที0ดินของ
โครงการ The Crystal ขณะที0เคอีอาร์ และเกียรติสหมิตรเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์
และงานระบบภายในโครงการ The Crystal
โดยเคอีอาร์ ทําหน้ าที0เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ0งรับผิดชอบในการพัฒนาและบริ หารจัดการพืนที0
ขายในโครงการ The Crystal
ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 12 เดือนของ The Crystal
ผลการดําเนินงาน
(หน่ วย: พันบาท)1
พืนที0ให้ เช่า (ตารางเมตร/เดือน)
อัตราการเช่าพืนที0 (ร้ อยละ)2
อัตราการค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย0
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)3
รายได้ 4
ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร5
กําไรจากการดําเนินงาน (ก่อนดอกเบีย
ภาษี ค่าเสือ0 มราคาและค่าตัดจําหน่าย)

ปี พ.ศ.
2552
9,922.92
100
578.68

ปี พ.ศ.
2553
9,933.00
99
588.98

ปี พ.ศ.
2554
13,431.57
92
776.36

ปี พ.ศ.
2555
13,707.40
94
898.36

122,308
50,765

135,129
49,909

156,667
55,894

224,630
67,714

71,543

85,220

100,773

156,916

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด
หมายเหตุ:
1. ผลการดําเนินงานที0แสดงในตารางข้ างต้ น เป็ นรายได้ และต้ นทุนของ The Crystal ทังโครงการ ทังนี พืนที0เช่าที0
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ นครังแรก คิดเป็ นพืนที0 13,754.20 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 93.45 ของพืนที0เช่าทังหมด
ในโครงการ
ทังนี ผลการดําเนินงานของโครงการ The Crystal ตามตารางข้ างต้ น เป็ นผลการดําเนินงานของเกียรติสหมิตร
และเคอีอาร์ ในส่วนที0เกี0ยวข้ องกับโครงการ The Crystal โดยงวดการบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาหนึ0งปี ของเกียรติ
สหมิตรซึ0งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb ในที0ดินและอาคารของโครงการ The Crystal เริ0 มต้ นในวันที0 5 กุมภาพันธ์ และ
สินสุดในวันที0 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ตัวอย่างเช่น รายได้ จํานวน 156.67 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นรายได้ ที0
เกิดขึนระหว่างวันที0 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) และงวดบัญชีสําหรับระยะเวลาหนึ0งปี
ของเคอีอาร์ ซึ0งเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เริ0 มต้ นในวันที0 1 มกราคม และสินสุดในวันที0 31 ธันวาคม ของทุกปี
การแสดงผลการดํ า เนิ นงานข้ า งต้ น มิไ ด้ ทํา การปรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ของทัง 2 บริ ษั ทให้ ตรงกัน เนื0 องจาก
ค่าใช้ จ่ายบางรายการมักจะเกิดขึนในช่วงใกล้ สินสุดปี บัญชี การปรับฐานโดยการกระจายรายได้ และค่าใช้ จ่ายที0
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 6

2.

3.
4.
5.

เท่ากันทุกเดือน จึงอาจไม่สะท้ อนถึงผลการดําเนินงานอย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ระยะเวลาของรอบปี บัญชีที0เหลื0อม
กันของทัง 2 บริ ษัท จํานวน 34 วันนัน ไม่สง่ ผลกระทบต่อการแสดงผลการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี ภายหลังจากการจัดตังกองทุนรวม องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของทรัพย์สินที0กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนจะเปลี0ยนแปลงไปจากที0แสดงข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมจะกําหนดให้ เคอีอาร์ ในฐานะผู้เช่า
เหมางานระบบเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที0เกี0ยวกับการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่ารายย่อย และค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
อาทิ ค่าบริ การรักษาความสะอาด ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย ค่านํา ค่าไฟฟ้า และค่าบริ การระบบปรับอากาศ
เป็ นต้ น และกองทุนรวมจะได้ รับผลตอบแทนจากผู้เช่าเหมางานระบบตามสัดส่วนที0ได้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ าใน
สัญญาเช่าเหมางานระบบ (โปรดดูข้อมูลเพิ0มเติมจากหัวข้ อ 6 วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ที0
กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์) นอกจากนี ภายหลังจากการจัดตังกองทุนรวม จะมี
ค่าใช้ จา่ ยเพิ0มเติมที0เกี0ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
การคํานวณอัตราการเช่าพืนที0เฉลี0ยไม่รวม Kiosk ยูนิตที0เป็ นการเช่าที0ดิน (ถ้ ามี) ยูนิตที0เป็ นการเช่าพืนที0ส่วนกลาง
และยูนิตที0เคอีอาร์ เช่า (ถ้ ามี) การคํานวณอัตราการเช่าพืนที0เฉลี0ยใช้ วนั ที0เริ0 มบันทึกรายได้ เป็ นวันเริ0 มต้ นการเช่า
ทังนี อัต ราการเช่าพื นที0ใ นปี พ.ศ. 2554 ลดลงมาอยู่ที0ร้อยละ 92 ของพื นที0ใ ห้ เช่าทังหมด เนื0 องจากมี การเปิ ด
ดําเนินการเฟส 2 ทําให้ พืนที0เช่าโดยรวมเพิ0มขึน
การคํานวณอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี0ย ไม่รวมรายได้ ค่าเช่าและบริ การส่วนกลางจาก Kiosk ยูนิตที0เป็ นการ
เช่าที0ดิน (ถ้ ามี) ยูนิตที0เป็ นการเช่าพืนที0สว่ นกลาง และยูนิตที0เคอีอาร์ เช่า (ถ้ ามี)
รายได้ เป็ นรายได้ หลังการปรับปรุงและหลังหักยอดหนีที0อาจะมีประเด็นในการชําระหนี
ค่า ใช้ จ่า ยเป็ นค่า ใช้ จ่า ยหลังการปรั บ ปรุ งซึ0งไม่รวมค่า ใช้ จ่า ยบางรายการ อาทิ ค่า ใช้ จ่า ยที0เกี0 ย วกับ พนัก งาน
ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง และค่าใช้ จา่ ยที0เกี0ยวกับสํานักงานใหญ่ เป็ นต้ น เนื0องจากเป็ นค่าใช้ จา่ ยที0ไม่เกี0ยวข้ องภายหลัง
การจัดตังกองทุนรวม

3.2.3 ข้ อมูลทัวไปของโครงการ CDC
โครงการ CDC เป็ นศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์และศูนย์รวมวัสดุตกแต่งและการออกแบบครบวงจรแห่งแรก
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โครงการตังอยู่บนถนนประดิษฐ์ มนูธรรม (ถนนเลียบทางด่วนเอก
มัย-รามอินทรา) บนพืนที0 74 ไร่ 0 งาน 20.80 ตารางวา ภายในศูนย์ประกอบด้ วยร้ านสินค้ าตกแต่ง
บ้ านชันนําทังในและต่างประเทศ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ตลอดจนร้ านค้ าย่อย (Kiosk) โดย
ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีพืนที0รวมในโครงการประมาณ 153,982.43 ตารางเมตร เป็ นพืนที0
ให้ เช่ า ประมาณ 39,188.78 ตารางเมตร ทังนี โครงการ CDC เฟส 1 เปิ ดดํ า เนิ นการในเดื อ น
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2552 และเฟส 2 ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554
รายละเอียดของที0ดินทังหมดในโครงการ ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

823
252023
247221

3902
3903
3887

119
120
30189

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

พืนF ทีดินทังF หมด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
59-1-57.00
11-0-56.40
1-0-3.70
หน้ า 7

โฉนดเลขที

เลขทีดิน

247222
206174

3888
41

หน้ าสํารวจ
30187
22155
เนือF ทีรวม

พืนF ทีดินทังF หมด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
2-0-55.70
0-1-48.00
74-0-20.80

ทีมา: บริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด

รายละเอียดของพืนที0ทงหมดในโครงการ
ั
ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นดังต่อไปนี
รายละเอียด
พืนที0อาคารส่วนทีใ0 ห้ เช่าทีด0 ิน1
พืนที0ใช้ สอยภายในอาคาร
- พืนที0ให้ เช่าในอาคาร (พืนที0ให้ เช่าระยะสัน Kiosk และ ATM)
- พืนที0สว่ นกลางในอาคาร
- พืนที0ห้องสัมมนาและห้ องประชุม (อาคาร E)
พืนที0ให้ เช่าภายนอกอาคาร (Kiosk Z1 และ Kiosk Z2)
พืนที0อาคารสํานักงาน (อาคาร N)2
พืนที0อื0นๆ (ส่วนที0เป็ นที0วา่ งระหว่างอาคาร ที0จอดรถและทางสัญจร)
พืนF ทีทังF หมดของโครงการ

พืนF ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
21,364.00
59,887.00
37,903.15
18,468.69
3,515.16
1,285.63
1,600.00
69,845.80
153,982.43

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
หมายเหตุ:
1. บริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด ได้ ทําสัญญาให้ เช่าพืนที0ดินเพื0อก่อสร้ างอาคารกับบริษัท เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์
จํากัด (อาคาร A) พืนที0ดินเช่าประมาณ 3-2-4.6 ไร่ เป็ นพืนที0อาคาร 9,756 ตารางเมตร บริ ษัท เอส.ซี.จี. เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ จํากัด (อาคาร H) พืนที0ดินเช่าประมาณ 4-0-0 ไร่ เป็ นพืนที0อาคาร 7,468 ตารางเมตร บริ ษัท สตาร์ มาร์ ค
จํากัด (อาคาร I) พืนที0ดินเช่าประมาณ 0-2-82.5 ไร่ เป็ นพืนที0อาคาร 1,902 ตารางเมตร บริ ษัท เอส.ซี.จี. เซกิซุย
จํากัด (อาคาร O) พืนที0ดินเช่าประมาณ 0-1-59.5 ไร่ เป็ นพืนที0อาคาร 2,238 ตารางเมตร ซึง0 กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุน
ในพืนที0ของอาคารและทีด0 ินดังกล่าว
2. อาคาร N เป็ นอาคารสํานักงานของบริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด กองทุนรวมจึงไม่เข้ าลงทุนในพืนที0ของอาคารดังกล่าว

รายละเอียดของพืนที0จําแนกตามอาคาร (ที0ไม่รวมอาคารส่วนที0ให้ เช่าที0ดินและอาคารสํานักงาน) ณ
วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นดังต่อไปนี
อาคาร1

เฟส 1

อาคาร B
อาคาร C

พืนF ทีให้ เช่ าใน
พืนF ทีส่ วนกลางใน พืนF ทีรวมในอาคาร
อาคารโดยประมาณ อาคารโดยประมาณ
โดยประมาณ2
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
6,029.10
2,507.90
8,537.00
6,018.96
1,729.04
7,748.00
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อาคาร1

พืนF ทีให้ เช่ าใน
พืนF ทีส่ วนกลางใน พืนF ทีรวมในอาคาร
อาคารโดยประมาณ อาคารโดยประมาณ
โดยประมาณ2
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
อาคาร D
6,181.75
3,490.25
9,672.00
อาคาร E
2,514.51
6,081.493
8,596.00
อาคาร F
2,955.05
976.95
3,932.00
อาคาร G
1,887.004
103.00
1,990.00
รวมเฟส 1
25,586.37
14,888.63
40,475.00
เฟส 2
อาคาร J1
872.47
141.53
1,014.00
อาคาร J2
1,283.39
516.61
1,800.00
อาคาร K1
1,009.32
910.68
1,920.00
อาคาร K2
1,008.13
689.87
1,698.00
อาคาร K3
949.59
950.41
1,900.00
อาคาร K4
937.71
814.29
1,752.00
อาคาร K5
1,111.57
120.43
1,232.00
อาคาร L1
675.04
612.96
1,288.00
อาคาร L2
654.19
745.81
1,400.00
อาคาร L3
947.55
778.45
1,726.00
อาคาร L4
901.82
800.18
1,702.00
อาคาร L5
1,966.005
14.00
1,980.00
รวมเฟส 2
12,316.78
7,095.22
19,412.00
รวมทังF หมด
37,903.15
21,983.85
59,887.00
ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
หมายเหตุ:
1. รายละเอียดพืนที0ข้างต้ นของโครงการรวมถึงพืนที0ที0ไม่เป็ นส่วนหนึ0งของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
โดยพืนที0รวมและพืนที0ให้ เช่าของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกในส่วนของโครงการ CDC คิดเป็ น
พืนที0ประมาณ 84,760.31 ตารางเมตร และประมาณ 29,006.78 ตารางเมตร ตามลําดับ หรื อเท่ากับร้ อยละ 55
ของพืนที0รวมทังหมดของโครงการ และร้ อยละ 74 ของพืนที0ให้ เช่าทังหมดของโครงการที0ไม่รวมอาคารส่วนที0ให้ เช่า
ที0ดินและอาคารสํานักงาน
2. พืนที0รวมในอาคารทังหมดเป็ นพืนที0ก่อสร้ างตามใบอนุญาตก่อสร้ าง
3. พืนที0ส่วนกลางในอาคาร E แบ่งเป็ น พืนที0ห้องสัมมนาและห้ องประชุม 3,515.16 ตร.ม. และพืนที0ส่วนกลางใน
อาคารทัว0 ไป 2,566.33 ตร.ม.
4. พืนที0ให้ เช่าของอาคาร G ไม่รวมยูนิต G-202 G-203 และ G-204 ซึง0 เป็ นพืนที0ตอ่ เติมชัว0 คราว
5. พืนที0ให้ เช่าของอาคาร L5 ไม่รวมยูนิต L5-201 และ L5-202 ซึง0 เป็ นพืนที0ตอ่ เติมชัว0 คราว
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ทีตังF โครงการ CDC
โครงการ CDC ตังอยูท่ ี0 1420/1 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจัน0 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ภาพแสดงตําแหน่ งทีตังF ของโครงการ CDC
ตําแหน่งที0ตงของโครงการ
ั
CDC เชื0อมต่อกับถนนหลายสาย ได้ แก่ ถนนลาดพร้ าว ถนนเกษตรนวมิ
นทร์ และเชื0อมสูศ่ นู ย์กลางธุรกิจกลางเมืองด้ วยทางด่วน ทําให้ การเดินทางสะดวกสบาย

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด

ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ CDC ประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบนําประปา ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลือ0 น
รูปแบบการบริหารงานของ CDC
เบญจกิจพัฒนา เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิbในที0ดิน อาคารและสิ0งปลูกสร้ างต่างๆ ที0อยู่ในบริ เวณที0ดินของ
โครงการ CDC ขณะที0เคอีอาร์ และเบญจกิจพัฒนาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และ
งานระบบภายในโครงการ CDC
โดยเคอีอาร์ ทําหน้ าที0เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึ0งรับผิดชอบในการพัฒนาและบริ หารจัดการพืนที0
ขายในโครงการ CDC
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ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ 12 เดือนของโครงการ CDC
ผลการดําเนินงาน
(หน่ วย: พันบาท)1
พืนที0ให้ เช่า (ตารางเมตร/เดือน)
อัตราการเช่าพืนที0 (ร้ อยละ)2
อัตราการค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย0
(บาท/ ตารางเมตร/เดือน)3
รายได้ 4
ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริการ และ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร5
กําไรจากการดําเนินงาน (ก่อน
ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือ0 มราคาและค่า
ตัดจําหน่าย)

ปี พ.ศ.
2552
24,008.01
68
472.54

ปี พ.ศ.
2553
24,752.20
90
554.98

ปี พ.ศ.
2554
38,958.50
92
510.41

ปี พ.ศ.
2555
39,605.17
98
522.59

8,132
34,305

231,281
149,204

409,293
196,596

448,882
197,738

-26,172

82,077

212,697

251,144

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
หมายเหตุ:
1. ผลการดําเนินงานที0แสดงในตารางข้ างต้ น เป็ น รายได้ และต้ นทุนของ CDC ทังโครงการ ทังนี พืนที0เช่าที0กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรกคิดเป็ นพืนที0 29,006.78 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 74.02 ของพืนที0เช่าทังหมดในโครงการ
(พืนที0เช่าทังหมดในโครงการ ไม่รวมส่วนที0เบญจกิจพัฒนาทําสัญญาให้ เช่าที0ดินแก่บริ ษัท เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์
จํากัด (อาคาร A) บริ ษัท เอส.ซี.จี.เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (อาคาร H) บริ ษัท สตาร์ มาร์ ค จํากัด (อาคาร I) และบริ ษัท
เอส.ซี.จี.เซกิซุย จํากัด (อาคาร O) เพื0อดําเนินการก่อสร้ างอาคารเอง ไม่รวมพืนที0เช่าในอาคารสํานักงานเคอีอาร์
(อาคาร N) และพืนที0จดั เลียง ห้ องประชุมและห้ องสมุดชัน 2 และ 3 ของอาคาร E
ทังนี ภายหลังจากการจัดตังกองทุนรวม องค์ประกอบของรายได้ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของทรัพย์สินที0กองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนจะเปลี0ยนแปลงไปจากที0แสดงข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมจะกํ าหนดให้ เคอีอาร์ ในฐานะผู้เช่า
เหมางานระบบเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที0เกี0ยวกับการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่ารายย่อย และค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
อาทิ ค่าบริ การรักษาความสะอาด ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย ค่านํา ค่าไฟฟ้า และค่าบริ การระบบปรับอากาศ
เป็ นต้ น และกองทุนรวมจะได้ รับผลตอบแทนจากผู้เช่าเหมางานระบบตามสัดส่วนที0ได้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ าใน
สัญญาเช่าเหมางานระบบ (โปรดดูข้อมูลเพิ0มเติมจากหัวข้ อ 6 วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ที0
กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์)
นอกจากนี ภายหลังจากการจัดตังกองทุนรวม จะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ0มเติมที0เกี0ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุนรวม
เช่น ค่า ธรรมเนี ย มการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ค่า ธรรมเนี ยมนายทะเบีย นหน่วยลงทุน และ
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
2. การคํานวณอัตราการเช่าพืนที0เฉลี0ยไม่รวม Kiosk ยูนิตที0เป็ นการเช่าที0ดิน ยูนิตที0เป็ นการเช่าพืนที0ส่วนกลาง และยู
นิตที0เคอีอาร์ เช่า การคํานวณอัตราการเช่าพืนที0เฉลี0ยใช้ วนั ที0เริ0 มบันทึกรายได้ เป็ นวันเริ0 มต้ นการเช่า
3. การคํานวณอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี0ย ไม่รวมรายได้ ค่าเช่าและบริ การส่วนกลางจาก Kiosk ยูนิตที0เป็ นการ
เช่าที0ดิน ยูนิตที0เป็ นการเช่าพืนที0สว่ นกลาง และยูนิตที0เคอีอาร์ เช่า
4. รายได้ เป็ นรายได้ หลังการปรับปรุง และหลังหักยอดหนีที0อาจมีประเด็นในการชําระหนี
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5. ค่า ใช้ จ่า ยเป็ นค่า ใช้ จ่า ยหลังการปรั บ ปรุ งซึ0งไม่รวมค่า ใช้ จ่า ยบางรายการ อาทิ ค่า ใช้ จ่า ยที0เกี0 ย วกับ พนัก งาน
ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง และค่าใช้ จา่ ยที0เกี0ยวกับสํานักงานใหญ่ เป็ นต้ น เนื0องจากเป็ นค่าใช้ จา่ ยที0ไม่เกี0ยวข้ องภายหลัง
การจัดตังกองทุนรวม

4. กองทุนรวมนีเF หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด
เงินลงทุนส่วนที0ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว เพื0อแสวงหาผลตอบแทนที0มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในรู ปเงิน
ปั นผล จากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซึ0งสูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากประจํา และ/หรื อผลตอบแทนจาก
กําไรที0อาจได้ รับจากการขายหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กองทุนรวมนีจF ะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ใดและ
มีรายละเอียดของอสังหาริมทรั พย์ ดังกล่ าวเป็ นอย่ างไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในอนาคต
รายละเอียดของทรัพย์สินของกองทุนรวม ราคาที0จะลงทุน ราคาประเมินและนโยบายการลงทุนในอนาคตเป็ น
ดังต่อไปนี
5.1 โครงสร้ างการลงทุน
กองทุนรวมจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้เช่าที0ดินบางส่วนและพืนที0ในอาคารบางส่วนของโครงการ The
Crystal และ CDC กับเกียรติสหมิตร และเบญจกิจพัฒนา ตามลําดับ นอกจากนี กองทุนรวมจะเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในฐานะผู้ซือกรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ในโครงการ The Crystal และ
CDC กับเคอีอาร์ เกี ยรติสหมิตร และเบญจกิจพัฒนา ตลอดจนสิทธิ ในการใช้ ที0จอดรถในโครงการ The
Crystal และ CDC ในพืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ เช่ากับบริ ษัท เค.อี.แลนด์ จํากัด (“เค.อี.แลนด์ ”) โดยหลังจากที0
กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังเคอีอาร์ ให้ ทําหน้ าที0ในการบริ หารจัดการ
โครงการ The Crystal และ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ นครังแรก เพื0อประโยชน์ของกองทุนรวม
ต่อไป
ชือโครงการ
ลักษณะทรัพย์ สินทีกองทุน
รวมจะเข้ าลงทุน

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ /
เจ้ าของกรรมสิทธิ_
- ที0ดิน

The Crystal
CDC
สิทธิการเช่าที0ดินบางส่วนและ
สิทธิการเช่าที0ดินบางส่วนและ
พืนที0ในอาคารบางส่วน กรรมสิทธิb พืนที0ในอาคารบางส่วน กรรมสิทธิb
ในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงาน
ในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงาน
ระบบต่างๆ ทีใ0 ช้ ในการดําเนิน
ระบบต่างๆ ทีใ0 ช้ ในการดําเนิน
โครงการ The Cyrstal และสิทธิ โครงการ CDC และสิทธิในการใช้
ในการใช้ ทจี0 อดรถในพืนที0ที0
ที0จอดรถในพืนที0ที0กองทุนรวม
กองทุนรวมไม่ได้ เช่า
ไม่ได้ เช่า

บริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด
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บริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
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ชือโครงการ
- อาคาร
- เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ และ
งานระบบต่างๆ
ระยะเวลาตามสัญญาเช่ า
- ที0ดิน
- พืนที0ในอาคาร
- พืนที0รวมที0กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครังแรก1 (ตารางเมตร)
- พืนที0ให้ เช่าที0กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนครังแรก1 (ตารางเมตร)
- สัดส่วนของพืนที0ให้ เช่าที0
กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก
ต่อพืนที0ให้ เช่าทังหมดของ
โครงการ (ร้ อยละ)
มูลค่ าทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน
มูลค่ าทีกองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุน (รวม)

The Crystal
บริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด
บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และ
บริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด

CDC
บริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และ
บริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด

ประมาณ 30 ปี
ประมาณ 30 ปี
33,257.55

ประมาณ 30 ปี
ประมาณ 30 ปี
84,760.31

13,754.20

29,006.78

93.45

74.022

ไม่เกิน 1,633,670,000 บาท

ไม่เกิน 2,457,330,000 บาท

ไม่เกิน 4,091,000,000 บาท

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด บริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด และบริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
หมายเหตุ:
1. ข้ อมูล ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
2. พืนที0เช่าทังหมดของโครงการ ไม่รวมส่วนที0เบญจกิจพัฒนาทําสัญญาให้ เช่าที0ดินแก่บริ ษัท เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์ จํากัด
(อาคาร A) บริ ษัท เอส.ซี.จี.เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (อาคาร H) บริ ษัท สตาร์ มาร์ ค จํากัด (อาคาร I) และบริ ษัท เอส.ซี.จี.เซกิซุย
จํากัด (อาคาร O) เพื0อดําเนินการก่อสร้ างอาคารเอง ไม่รวมพืนที0เช่าในอาคารสํานักงานเคอีอาร์ (อาคาร N) และพืนที0จดั
เลียง ห้ องประชุม และห้ องสมุดชัน 2 และ 3 ของอาคาร E

ทังนี ผู้ลงทุนสามารถอ้ างอิงถึงภาพรวมโดยสังเขปของพืนที0ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกได้ จากภาคผนวก
1 ภาพแสดงพืนที0โครงการ The Crystal และ CDC
5.2 รายละเอียดของโครงการ The Crystal ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังF แรก
5.2.1 การลงทุน
1) สิทธิการเช่าที0ดินบางส่วนเป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยมีจํานวนเนือที0ประมาณ 15 ไร่ 0 งาน 40.60
ตารางวา ตังอยูท่ ี0แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
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โฉนด
เลขที

เลขทีดิน

หน้ า
สํารวจ

พืนF ทีดินทังF หมด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

5560
7604
7606

2064
85
2069
พืนF ทีรวม

205
51960
53989

27-3-66.00
0-3-37.20
6-3-48.30
35-2-51.50

พืนF ทีดินส่ วนที
กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนโดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
8-0-33.50
0-3-37.20
6-0-69.90
15-0-40.60

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนในที0ดินบางส่วน เนื0องจากเกียรติสหมิตรมีแผนที0จะนําที0ดินดังกล่าวไป
พัฒนาโครงการเพิ0มเติมในอนาคต ซึ0งจะไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ระหว่างที0ทําการพัฒนา ทังนี ที0ดินอันเป็ นที0ตงของ
ั
โครงการ The Crystal อยูร่ ะหว่างการรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื0อแยกทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนออกจาก
ทรัพย์สินส่วนที0กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนเพื0อให้ เกิดความชัดเจนในการพัฒนาโครงการเพิ0มเติมในอนาคต ดังนัน
รายละเอียดของโฉนดที0ดินซึง0 จะใช้ ในการจดทะเบียนการเช่าอาจมีการเปลี0ยนแปลงไปจากที0ระบุข้างต้ น

ทังนี บางส่วนของที0ดินที0กองทุนรวมเช่าเป็ นที0ตงของที
ั
0จอดรถสําหรับให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการ
และลูกค้ าของทรัพย์สนิ ที0เช่า จํานวน 159 คัน
2) สิทธิการเช่าพืนที0อาคารบางส่วนเป็ นระยะเวลา 30 ปี
รายละเอียด
พืนที0ใช้ สอยในอาคาร
- พืนที0ให้ เช่าในอาคาร (พืนที0ให้ เช่าระยะสัน Kiosk และ ATM)
- พืนที0สว่ นกลางในอาคาร
พืนที0ให้ เช่านอกอาคาร (Kiosk)
พืนที0อื0นๆ (ส่วนที0เป็ นที0วา่ งระหว่างอาคาร ที0จอดรถและทางสัญจร)
- พืนที0วา่ งระหว่างอาคาร
- ที0จอดรถและทางสัญจร
พืนF ทีทังF หมดของโครงการ

พืนF ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
18,997.00
13,568.20
5,428.80
186.00
14,074.55
8,228.73
5,845.82
33,257.55

รายละเอียดพืนที0ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนแยกตามรายอาคาร
อาคาร

เฟส 1

อาคาร A
อาคาร C

พืนF ทีให้ เช่ าใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
4,440.43
2,105.44

พืนF ทีส่ วนกลาง
ในอาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

พืนF ทีรวมใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

2,695.13

9,241.00
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อาคาร

อาคาร B
อาคาร D
รวมเฟส 1
เฟส 2
อาคาร E
อาคาร F
รวมเฟส 2
รวมทังF หมด

พืนF ทีให้ เช่ าใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
1,625.10
2,302.04
10,473.01
1,553.09
1,542.10
3,095.19
13,568.20

พืนF ทีส่ วนกลาง
ในอาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

พืนF ทีรวมใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

1,864.86

5,792.00

4,559.99
436.91
431.90
868.81
13,568.20

15,033.00
1,990.00
1,974.00
3,964.00
5,428.80

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนในอาคาร G และอาคาร H เนื0องจากเกียรติสหมิตรมีแผนที0จะนําอาคาร
และ/หรื อที0ดินใต้ อาคารดังกล่าวไปพัฒนาเพิ0มเติมในอนาคต ซึ0งอาจมีความจําเป็ นที0จะต้ องดําเนินการรื อถอน
และ/หรื อดัดแปลงอาคารดังกล่าวและส่งผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวมได้ และไม่ลงทุนใน Kiosk บางส่วน
เนื0องจากเป็ นการก่อสร้ างชัว0 คราวที0เจ้ าของกรรมสิทธิbอาจมีความประสงค์ที0จะรื อถอนหรื อดัดแปลงในอนาคต

3) กรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ซึ0งใช้ ในการดําเนินโครงการ The Crystal
ซึง0 ทรัพย์สนิ ในส่วนนีที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบนําประปา ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื0อนซึ0งติดตังและใช้ งานอยู่
ในอาคารโครงการ The Crystal ยกเว้ นมิเตอร์ ประปาและไฟฟ้ า ซึง0 เจ้ าของกรรมสิทธิbในที0ดินและ
อาคารจะยังคงเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภค
4) สิทธิในการใช้ ที0จอดรถในโครงการ The Crystal ในพืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ เช่าจํานวน 223 คัน
(เมื0อรวมกับที0จอดรถจํานวน 159 คัน ที0กองทุนรวมเช่าจากเกียรติสหมิตร กองทุนรวมจะลงทุน
ในที0จอดรถทังหมดเป็ นจํานวน 382 คัน)
ทังนี เกียรติสหมิตรได้ จดจํานองที0ดิน (โฉนดที0ดินเลขที0 5560 7604 และ 7606) และอาคารสิ0งปลูก
สร้ างที0อยูบ่ นที0ดินดังกล่าวให้ กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ซึ0งเกียรติสหมิตร
จะดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อนการจดสิทธิการเช่าให้ กบั กองทุนรวม
5.2.2 การประกอบกิจการของโครงการ The Crystal
ข้ อมูลผลการดําเนินงานของ The Crystal ในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก
ผลการดําเนินงาน1
พืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนเข้ าลงทุนครังแรก (ตารางเมตร/เดือน)2
อัตราการเช่าพืนที0 (ร้ อยละ)3

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2553
10,209.32
96
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ณ สินF ปี
พ.ศ. 2554
13,141.44
98

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2555
13,754.20
95
หน้ า 15

ผลการดําเนินงาน1
อัตราการค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย0 (บาท/ตารางเมตร/เดือน)3

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2553
707.91

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2554
941.91

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2555
911.59

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เกียรติสหมิตร จํากัด
หมายเหตุ:
1. ไม่สามารถแสดงผลการดําเนินงานในส่วนของรายได้ ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และกําไรจากการดําเนินงาน
(ก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสื0อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) เฉพาะในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรกได้ เนื0องจากรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการปั นส่วนกันทังโครงการ
2. พืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรกรวม Kiosk และยูนิตที0เคอีอาร์ เช่า (ถ้ ามี) แต่ไม่รวมยูนิตที0เป็ นการเช่าที0ดิน (ถ้ ามี) และยู
นิตที0เป็ นการเช่าพืนที0สว่ นกลาง เนื0องจากโครงการ The Crystal เฟส 2 เปิ ดดําเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 และพืนที0เช่า Kiosk มี
การปรับเพิ0ม/ลดตามความต้ องการของผู้เช่า ทําให้ พืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก ณ สินปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ ดี พืนที0ให้ เช่าภายหลังจากที0กองทุนเข้ าลงทุนแล้ วอาจจะมีการเปลี0ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2555 เพียง
เล็กน้ อย โดยอาจเป็ นการเปลี0ยนแปลงในลักษณะการแบ่งพืนที0เช่าขนาดใหญ่ให้ เล็กลง ซึ0งอาจทําให้ พืนที0ให้ เช่าลดลงจากการกันห้ อง
หรื อมีการยุบรวมพืนที0ขนาดเล็กให้ เป็ นพืนที0ขนาดใหญ่ ซึ0งอาจทําให้ พืนที0ให้ เช่าเพิ0มขึน ตลอดจนการเพิ0มพืนที0เช่าประเภท Kiosk ใน
อนาคต ทังนี การเปลี0ยนแปลงพืนที0สว่ นใหญ่จะทําให้ กองทุนรวมมีพืนที0ให้ เช่าเพิ0มมากขึนจากการลงทุนครังแรก ซึ0งเป็ นผลดีต่อกองทุน
รวม
3. ในการคํานวณอัตราการเช่าพืนที0 และอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี0ยพิจารณาจากค่าเช่าและค่าบริ การรับจริ งในเดือนธันวาคมของปี
นันๆ

ข้ อมูลเกี0ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืนที0ใน The Crystal ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกและสัดส่วนการเช่า
พืนที0ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

พืนF ทีให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อาหารและเครื0 องดืม0
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
แฟชัน0 เสือผ้ า และเครื0 องประดับ
ศูนย์การศึกษา
ศูนย์สขุ ภาพและความงาม
ธนาคาร
ศูนย์ออกกําลังกายและโยคะ
อุปกรณ์เครื0 องใช้ ไฟฟ้ า
พืนที0อื0นๆ
พืนที0วา่ ง
รวม

4,127.21
2,317.00
2,262.03
1,457.26
1,408.84
655.25
496.75
201.84
752.09
75.93
13,754.20

ร้ อยละของยอดรวมพืนF ทีให้ เช่ าของ
The Crystal ในส่ วนทีกองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครังF แรก
30.01
16.85
16.45
10.59
10.24
4.76
3.61
1.47
5.47
0.55
100.00

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ: การคํานวณสัดส่วนการเช่าพืนที0ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทอ้ างอิงจากสัญญาเช่าพืนที0
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
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ข้ อมูลเกี0ยวกับผู้เช่าพืนที0 10 อันดับแรกของ The Crystal ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ณ วันที0 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
ลําดับ
ที

ผู้เช่ าพืนF ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด
บริ ษัท คริ สตัล เมโลดี จํากัด
บริ ษัท บีทเู อส จํากัด
บริ ษัท ยู แอนด์ เฟรนส์ จํากัด
บริ ษัท ฮัว0 เซ่งฮง คิทเช่น จํากัด
บริ ษัท สยาม นิวไลน์ จํากัด
บริ ษัท นิตยาพาเพลิน จํากัด
บริ ษัท ทรี แอลเอ็น จํากัด
บริ ษัท โยคะแมทเทอร์ จํากัด
บริ ษัท สกูซี0 อิตาเลีย0 น เรสเตอรอง จํากัด

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

ร้ อยละ ระยะเวลาทีสัญญา
ของพืนF ที เช่ าจะหมดอายุ
ให้ เช่ า
(พ.ศ.)
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
16.85
2556
ศูนย์การศึกษา
2.91
2557
พืนที0อื0นๆ
2.57
2557
อาหารและเครื0 องดืม0
2.28
2556
อาหารและเครื0 องดืม0
2.20
2556
อาหารและเครื0 องดืม0
2.18
2557
ศูนย์การศึกษา
1.91
2557
แฟชัน0 เสือผ้ า และเครื0 องประดับ
1.89
2556
ศูนย์ออกกําลังกายและโยคะ
1.86
2556
อาหารและเครื0 องดืม0
1.67
2557
รวม 36.32

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ: สัญญาทีท0 ํากับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่ และการคํานวณสัดส่วนการเช่าพืนที0ของผู้เช่าพืนที0 10 อันดับแรกอ้ างอิง
จากสัญญาเช่าพืนที0

ปี ที0ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยของ The Crystal ในส่วนที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก ณ วันที0 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
ว่าง
รวม

พืนF ทีให้ เช่ าของผู้เช่ ารายย่ อยทีครบกําหนดอายุ
สัญญาเช่ า (ตารางเมตร)
6,705.74
5,071.42
1,351.13
549.98
75.93
13,754.20

ร้ อยละของพืนF ทีให้ เช่ า
48.76
36.87
9.82
4.00
0.55
100.00

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ: สัญญาทีท0 ํากับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่ และการคํานวณสัดส่วนของปี ที0ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่าราย
ย่อยอ้ างอิงจากสัญญาเช่าพืนที0

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
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5.3 รายละเอียดของโครงการ CDC ทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังF แรก
5.3.1 การลงทุน
1) สิทธิการเช่าที0ดินบางส่วนเป็ นระยะเวลา 30 ปี โดยมีจํานวนเนือที0ประมาณ 42 ไร่ 1 งาน 56.00
ตารางวา ตังอยูท่ ี0แขวงคลองจัน0 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โฉนดเลขที

เลขทีดิน

หน้ าสํารวจ

พืนF ทีดินทังF หมด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

823
252023
247221
247222
206174

3902
3903
3887
3888
41

119
120
30189
30187
22155
เนือF ทีรวม

59-1-57.00
11-0-56.40
1-0-3.70
2-0-55.70
0-1-48.00
74-0-20.80

พืนF ทีดินส่ วนที
กองทุนรวมเข้ า
ลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)
40-2-43.00
1-1-65.00
0-0-0.00
0-0-0.00
0-1-48.00
42-1-56.00

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนในที0ดินบางส่วน เนื0 องจากเบญจกิ จพัฒนาได้ นําบางส่วนของที0ดิ น
ดังกล่าวไปปล่อยเช่าในลักษณะที0เป็ นการเซ้ งระยะยาว และมีโครงการที0จะพัฒนาที0ดินส่วนที0เหลือเพิ0มเติมใน
อนาคต ซึ0งจะไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ระหว่างที0ทําการพัฒนา ทังนี ที0ดินอันเป็ นที0ตงของโครงการ
ั
CDC อยู่ระหว่าง
การรังวัดแบ่งแยกโฉนด เพื0อแยกทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนออกจากทรัพย์สินส่วนที0กองทุนรวมไม่เข้ า
ลงทุนให้ เกิดความชัดเจนในการพัฒนาโครงการเพิ0มเติมในอนาคต ดังนัน รายละเอียดของโฉนดที0ดินซึ0งจะใช้ ใน
การจดทะเบียนการเช่าอาจมีการเปลี0ยนแปลงไปจากที0ระบุข้างต้ น

ทังนี บางส่วนของที0ดินที0กองทุนรวมเช่าเป็ นที0ตงของที
ั
0จอดรถสําหรับให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการ
และลูกค้ าของทรัพย์สนิ ที0เช่า จํานวน 384 คัน
2) สิทธิการเช่าพืนที0อาคารบางส่วนเป็ นระยะเวลา 30 ปี
รายละเอียด
พืนที0ใช้ สอยภายในอาคาร
- พืนที0ให้ เช่าในอาคาร (พืนที0ให้ เช่าระยะสัน Kiosk และ ATM)
- พืนที0สว่ นกลางในอาคาร (ไม่รวมพืนที0ห้องสัมมนา ห้ องประชุม
และพืนที0สว่ นกลางของอาคาร E ชัน 2 และ 3)
พืนที0ให้ เช่าภายนอกอาคาร (Kiosk Z1 และ Kiosk Z2)
พืนที0อื0นๆ (ส่วนที0เป็ นที0วา่ งระหว่างอาคาร ที0จอดรถและทางสัญจร)
- พืนที0วา่ งระหว่างอาคาร
- ที0จอดรถและทางสัญจร
พืนF ทีทังF หมดของโครงการ
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

พืนF ทีโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
45,662.08
27,941.15
17,720.93
1,065.63
38,032.60
24,211.50
13,821.10
84,760.31
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รายละเอียดพืนที0ให้ เช่าและพืนที0สว่ นกลางในอาคารที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน
อาคาร1

เฟส 1

อาคาร B
อาคาร C
อาคาร D
อาคาร E
อาคาร F
อาคาร G
รวมเฟส 1
เฟส 2
อาคาร J1
อาคาร J2
อาคาร K1
อาคาร K2
อาคาร K3
อาคาร K4
อาคาร K5
อาคาร L1
อาคาร L2
อาคาร L3
อาคาร L4
รวมเฟส 2
รวมทังF หมด

พืนF ทีให้ เช่ าใน
อาคาร
โดยประมาณ2
(ตารางเมตร)
4,644.40
4,321.74
3,473.28
1,458.56
2,345.29
1,887.00
18,130.27
872.47
1,179.61
952.55
1,008.13
949.59
937.71
919.57
487.69
654.19
947.55
901.82
9,810.88
27,941.15

พืนF ทีส่ วนกลางใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
2,507.90
1,729.04
3,490.25
1,832.57
976.95
103.00
10,639.71
141.53
516.61
910.68
689.87
950.41
814.29
120.43
612.96
745.81
778.45
800.18
7,081.22
17,720.93

พืนF ทีรวมใน
อาคาร
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
7,152.30
6,050.78
6,963.53
3,291.13
3,322.24
1,990.00
28,769.98
1,014.00
1,696.22
1,863.23
1,698.00
1,900.00
1,752.00
1,040.00
1,100.65
1,400.00
1,726.00
1,702.00
16,892.10
45,662.08

หมายเหตุ:
1. กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนในพืนที0ทงหมดของ
ั
(1) อาคาร A อาคาร H อาคาร I และอาคาร O เนื0องจาก
เบญจกิ จพัฒนาได้ ทําสัญญาให้ เช่าที0ดินกับผู้เช่ารายอื0น (2) อาคาร N เนื0 องจากเป็ นอาคารสํานักงาน
ของเคอีอาร์ (3) อาคาร L5 เนื0องจากอาคารมีพืนที0ชวั0 คราวที0เจ้ าของกรรมสิทธิbอาจรื อถอนหรื อดัดแปลงใน
อนาคต นอกจากนี กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุนในพืนที0จัดเลียง ห้ องประชุมและห้ องสมุดชัน 2 และ 3 ของ
อาคาร E และพืนที0ให้ เช่าที0มีลกั ษณะเป็ นการเซ้ งระยะยาว
2. กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนในพืนที0ให้ เช่าบางส่วนของอาคาร เนื0องจากพืนที0เกือบทังหมดอยู่ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าระยะยาว (เซ้ ง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) อาคาร B ได้ แก่ ยูนิต B-103-104 B-105, B-106, B-108-110 B-111-112 B-113 และ B-204 คิด
เป็ นพืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนเท่ากับ 1,384.70 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 23.0 ของ
พืนที0ให้ เช่าในอาคาร B ทังหมด
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
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(2) อาคาร C ได้ แก่ ยูนิต C-101 C-102 C-103 C-105-106 C-107-108 C-109 C-111 และ C-115-116
คิดเป็ นพืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนเท่ากับ 1,697.22 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 28.2
ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร C ทังหมด
(3) อาคาร D ได้ แก่ ยูนิต D-101 D-105 D-106 D-107-108 D-110 D-111 D-112 D-113-116 D-117
D-202 D-203 D-205 D-207 และ D-211 คิดเป็ นพืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนเท่ากับ
2,708.47 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 43.8 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร D ทังหมด
(4) อาคาร E ได้ แก่ ยูนิต E-103 E-105 E-106 และ E-107 คิดเป็ นพืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมไม่เข้ า
ลงทุนเท่ากับ 1,055.95 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 42.0 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร E ทังหมด
(5) อาคาร F ได้ แก่ ยูนิต F-104 F-108 F-110 F-112 F-207 และ F-212 คิดเป็ นพืนที0ให้ เช่าในส่วนที0
กองทุนรวมไม่เข้ าลงทุนเท่ากับ 609.76 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 20.6 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร F
ทังหมด
(6) อาคาร J2 ได้ แ ก่ ยูนิ ต J2-106-107 คิ ดเป็ นพื นที0 ใ ห้ เช่า ในส่ว นที0 ก องทุน รวมไม่เข้ า ลงทุน เท่า กับ
103.78 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 8.1 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร J2 ทังหมด
(7) อาคาร K1 ได้ แ ก่ ยูนิต K1-102-104 คิ ดเป็ นพื นที0 ให้ เช่า ในส่ว นที0ก องทุนรวมไม่เข้ า ลงทุนเท่า กับ
56.77 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 5.6 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร K1 ทังหมด
(8) อาคาร K5 ได้ แ ก่ ยูนิ ต K-107-110 คิ ด เป็ นพื นที0 ใ ห้ เช่า ในส่ว นที0 ก องทุน รวมไม่เ ข้ า ลงทุน เท่า กั บ
192.00 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 17.3 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร K5 ทังหมด
(9) อาคาร L1 ได้ แ ก่ ยูนิ ต L1-101-105 คิ ด เป็ นพื นที0ใ ห้ เช่า ในส่วนที0 ก องทุน รวมไม่เข้ า ลงทุน เท่า กับ
187.35 ตารางเมตร หรื อร้ อยละ 27.8 ของพืนที0ให้ เช่าในอาคาร L1 ทังหมด

3) กรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ซึง0 ใช้ ในการดําเนินโครงการ CDC ซึง0 ทรัพย์สิน
ในส่วนนีที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนประกอบด้ วยระบบไฟฟ้ า ระบบนําประปา ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลือ0 น ซึง0 ติดตังและใช้ งานอยูใ่ นอาคารโครงการ CDC
ยกเว้ นมิเตอร์ ประปาและไฟฟ้ า ซึง0 เจ้ าของกรรมสิทธิbในที0ดินและอาคารจะยังคงเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับผู้
ให้ บริ การสาธารณูปโภค
4) สิทธิในการใช้ ที0จอดรถในโครงการ CDC ในพืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ เช่าจํานวน 220 คัน (เมื0อรวมกับ
ที0จอดรถจํานวน 384 คัน ที0กองทุนรวมเช่าจากเบญจกิจพัฒนา กองทุนรวมจะลงทุนในที0จอดรถ
ทังหมดเป็ นจํานวน 604 คัน)
ทังนี เบญจกิจพัฒนาได้ จดจํานองที0ดิน (โฉนดที0ดินเลขที0 823 และ 252023) และอาคารสิ0งปลูกสร้ าง
ที0อยูบ่ นที0ดินดังกล่าวให้ กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ ซึ0งเบญจกิจพัฒนาจะ
ดําเนินการไถ่ถอนจํานองทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อนการจดสิทธิการเช่าให้ กบั กองทุนรวม

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 20

5.3.2 การประกอบกิจการของโครงการ CDC
ข้ อมูลการดําเนินงานของ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก
ผลการดําเนินงาน1
ณ สินF ปี
พ.ศ. 2553
2
พืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนเข้ าลงทุนครังแรก (ตารางเมตร/เดือน) 16,533.34
อัตราการเช่าพืนที0 (ร้ อยละ)3
95
อัตราการค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย0 (บาท/ตารางเมตร/เดือน)3
543.66

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2554
27,418.13
95
642.30

ณ สินF ปี
พ.ศ. 2555
29,006.78
94
618.19

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด และบริ ษัท เบญจกิจพัฒนา จํากัด
หมายเหตุ:
1. ไม่สามารถแสดงผลการดําเนินงานในส่วนของรายได้ ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และกําไรจากการดําเนินงาน
(ก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสื0อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) เฉพาะในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรกได้ เนื0องจากรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการปั นส่วนกันทังโครงการ
2. พืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรกรวม Kiosk และยูนิตที0เคอีอาร์ เช่า แต่ไม่รวมยูนิตที0เป็ นการเช่าที0ดินและยูนิตที0เป็ นการ
เช่าพืนที0สว่ นกลาง เนื0องจากโครงการ CDC เฟส 2 เปิ ดดําเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และพืนที0เช่า Kiosk มีการปรับเพิ0ม/ลด
ตามความต้ องการของผู้เช่า ทําให้ พืนที0ให้ เช่าในส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก ณ สินปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ไม่
เท่ากัน อย่างไรก็ดี พืนที0ให้ เช่าภายหลังจากที0กองทุนเข้ าลงทุนแล้ วอาจจะมีการเปลี0ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2555 เพียงเล็กน้ อย โดยอาจ
เป็ นการเปลี0ยนแปลงในลักษณะการแบ่งพืนที0เช่าขนาดใหญ่ให้ เล็กลง ซึ0งอาจทําให้ พืนที0ให้ เช่าลดลงจากการกันห้ อง หรื อมีการยุบรวม
พืนที0ขนาดเล็กให้ เป็ นพืนที0ขนาดใหญ่ ซึ0งอาจทําให้ พืนที0ให้ เช่าเพิ0มขึน ตลอดจนการเพิ0มพืนที0เช่าประเภท Kiosk ในอนาคต ทังนี การ
เปลี0ยนแปลงพืนที0สว่ นใหญ่จะทําให้ กองทุนรวมมีพืนที0ให้ เช่าเพิ0มมากขึนจากการลงทุนครังแรก ซึง0 เป็ นผลดีตอ่ กองทุนรวม
3. ในการคํานวณอัตราการเช่าพืนที0 และอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี0ยพิจารณาจากค่าเช่าและค่าบริ การรับจริ งในเดือนธันวาคมของปี
นันๆ

ข้ อมูลเกี0ยวกับประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืนที0ใน CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกและสัดส่วนการเช่าพืนที0ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละประเภท ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
อาหารและเครื0 องดืม0
อุปกรณ์เครื0 องใช้ ไฟฟ้ า
ศูนย์สขุ ภาพและความงาม
ธนาคาร
แฟชัน0 เสือผ้ า และเครื0 องประดับ
ศูนย์ออกกําลังกายและโยคะ
พืนที0อื0นๆ
พืนที0วา่ ง

พืนF ทีให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
20,545.23
4,269.06
1,245.70
764.50
585.95
538.97
64.00
745.52
247.85

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

ร้ อยละของยอดรวมพืนF ทีให้ เช่ า
ของ CDC ในส่ วนทีกองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังF แรก
70.83
14.72
4.29
2.64
2.02
1.86
0.22
2.57
0.85
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ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

พืนF ทีให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
รวม

29,006.78

ร้ อยละของยอดรวมพืนF ทีให้ เช่ า
ของ CDC ในส่ วนทีกองทุนรวม
จะเข้ าลงทุนครังF แรก
100.00

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ: การคํานวณสัดส่วนการเช่าพืนที0ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทอ้ างอิงจากสัญญาเช่าพืนที0

ข้ อมูลเกี0ยวกับผู้เช่าพืนที0 10 อันดับแรกของ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ.
25551
ลําดับ
ที

ผู้เช่ าพืนF ที

ประเภทธุรกิจของผู้เช่ าพืนF ที

ร้ อยละ
ของพืนF ที
ให้ เช่ า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด2
บริ ษัท เอส.บี.เฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์ จํากัด
บริ ษัท โมเดอร์ นฟอร์ ม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไวน์ ไอ เลิฟ ยู จํากัด
บริ ษัท เจเอส โฮม อินทีเรีย จํากัด
บริ ษัท ทอสเท็ม ไทย มาร์ เก็ตติง จํากัด
บริ ษัท อาร์ คิเทคทูรา จํากัด
บริ ษัท อินดี ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอเรจ จํากัด
บริ ษัท สยาม เพาเวอร์ สแควร์ จํากัด
บริ ษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จํากัด
รวม

เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
อาหารและเครื0 องดืม0
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
เฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ าน
อาหารและเครื0 องดืม0
อุปกรณ์เครื0 องใช้ ไฟฟ้ า
อาหารและเครื0 องดืม0

18.45
12.28
6.51
1.94
1.69
1.58
1.10
1.03
1.03
1.00
46.61

ระยะเวลาที
สัญญา
เช่ าจะ
หมดอายุ
(พ.ศ.)
2559
2558
2558
2556
2557
2557
2556
2559
2556
2556

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ:
1. สัญญาที0ทํากับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่ การคํานวณสัดส่วนการเช่าพืนที0ของผู้เช่าพืนที0 10 อันดับแรกอ้ างอิงจากสัญญาเช่าพืนที0
2. ระยะเวลาทีส0 ญ
ั ญาเช่าจะหมดอายุของบริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ปี ที0ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยของ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก ณ วันที0 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ.
2556
2557

พืนF ทีให้ เช่ าของผู้เช่ ารายย่ อยทีครบกําหนดอายุ
สัญญาเช่ า (ตารางเมตร)
9,806.29
3,058.63

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

ร้ อยละของพืนF ทีให้ เช่ า
33.81
10.54
หน้ า 22

ปี พ.ศ.
2558
2559
ว่าง
รวม

พืนF ทีให้ เช่ าของผู้เช่ ารายย่ อยทีครบกําหนดอายุ
สัญญาเช่ า (ตารางเมตร)
9,115.65
6,778.36
247.85
29,006.78

ร้ อยละของพืนF ทีให้ เช่ า
31.43
23.37
0.85
100.00

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ: สัญญาทีท0 ํากับผู้เช่ารายย่อยมีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่ และการคํานวณสัดส่วนของปี ที0ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าของผู้เช่าราย
ย่อยอ้ างอิงจากสัญญาเช่าพืนที0

5.4 สรุ ปข้ อมูลการประเมิน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ทรัพย์ สิน

มูลค่ าทีกองทุน ราคาประเมิน
รวมเข้ าลงทุน ตามโครงสร้ าง
ไม่ เกิน
ของกองทุนรวม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
The Crystal
1,633.67
1,487
1,486

CDC

2,457.33

2,293
2,235

รวมมูลค่ า

4,091.00

3,780
3,721

ผู้ประเมินมูลค่ า
ทรัพย์ สิน

วิธีการประเมิน

วันทีประเมิน

บริ ษัท บรูคเรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท บรูคเรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท บรูคเรี ยล
เอสเตท จํากัด
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด

วิธีรายได้ (Income
Approach)
วิธีรายได้ (Income
Approach)

30 เมษายน พ.ศ.
2556
2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556

วิธีรายได้ (Income
Approach)
วิธีรายได้ (Income
Approach)

30 เมษายน พ.ศ.
2556
2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556

วิธีรายได้ (Income
Approach)
วิธีรายได้ (Income
Approach)

30 เมษายน พ.ศ.
2556
2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556

ทีมา: บริ ษัท บรูคเรี ยลเอสเตท จํากัด และบริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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โดยราคาประเมินตามวิธีรายได้ ตามโครงสร้ างของกองทุนรวมนันได้ คํานึงถึงโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมตามรายละเอียดที0ได้ เปิ ดเผยในหัวข้ อ 6 วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์ ที0
กองทุนรวมจะลงทุนและนโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี สมมติฐานที0ผ้ ปู ระเมินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกสรุปได้ ดงั นี
โครงการ The Crystal
สมมติฐาน

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
วิธีการประเมิน
วิธีคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สิน วิธีคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สิน
มูลค่ า
ที0 ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั งแรก ที0 ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั งแรก
กระแสเงิ น สดดัง กล่า วได้ ถูก ประมาณ กระแสเงิ น สดดัง กล่า วได้ ถูก ประมาณ
การจนถึงวันที0สินสุดอายุสญ
ั ญาเช่า 30 การจนถึงวันที0สินสุดอายุสญ
ั ญาเช่า 30
ปี แ ล ะ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จั ด ห า ปี แ ล ะ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ตามที0เปิ ดเผยในหัวข้ อ 3.7 ผลประโยชน์ตามที0เปิ ดเผยในหัวข้ อ 3.7
รายได้ ค่าเช่ าพืนF ที - พื นที0 ใ ห้ เ ช่ า สุท ธิ เ ท่ า กับ 13,754.20 - พื นที0 ใ ห้ เ ช่ า สุท ธิ เ ท่ า กับ 13,754.20
ตารางเมตร ตลอดระยะเวลา ตารางเมตร ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
ประมาณการ
- อัตราการเช่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 96 – - อัตราการเช่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 96 99 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
97 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
- อัตราค่าเช่าพืนที0เฉลี0ยในปี ที0 1 อยู่ที0 - อัตราค่าเช่าพืนที0เฉลี0ยในปี ที0 1 อยู่ที0
664 บาทต่อ ตารางเมตรต่อ เดื อ น 668 บาทต่อ ตารางเมตรต่อ เดื อ น
จากนันปรั บ เพิ0มขึนเป็ นรายปี ไม่เกิ น จากนันปรั บ เพิ0มขึนเป็ นรายปี ไม่เกิ น
ร้ อยละ 15 ตลอดระยะเวลาประมาณ ร้ อยละ 15 ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ
การ
รายได้ ค่าเช่ าพืนF ที อัตราค่าเช่าพืนที0สว่ นกลางในปี ที0 1 เท่ากับ 456,000 บาทต่อเดือนจากนันปรับ
ส่ วนกลาง
เพิ0มขึนร้ อยละ 4 ทุกปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
รายได้ ค่าเช่ าเหมา อัตราค่าเช่าเหมางานระบบส่วนคงที0ในปี ที0 1 เท่ากับ 402,000 บาทต่อเดือน จากนัน
งานระบบ
ปรับเพิ0มขึนร้ อยละ 4 ทุกปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ สําหรับค่าเช่าส่วนผันแปร
คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าบริ การส่วนกลางและรายได้ เบ็ดเตล็ดที0ผ้ เู ช่าเหมา
งานระบบอาจเรี ยกเก็บเป็ นครังคราวจากผู้เช่ารายย่อย ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ
ค่ าใช้ จ่ายและ
ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายการตลาด ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ ายการตลาด
ค่ าใช้ จ่ายสินทรัพย์ และโฆษณา (2) ค่ า ซ่ อ มแซมและ และโฆษณา (2) ค่ า ซ่ อ มแซมและ
ทุน
บํารุ งรักษา (3) ค่าประกันภัย และ (4) บํารุ งรักษา (3) ค่าประกันภัย และ (4)
ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นทุ น (Capital ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นทุ น (Capital

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 24

สมมติฐาน

ค่ าธรรมเนียม
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

อัตราส่ วนลด
โครงการ CDC
สมมติฐาน
วิธีการประเมิน
มูลค่ า

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
11.8 – 12.1 ของรายได้ รวมในแต่ละปี 5.5 - 5.8 ของรายได้ รวมในแต่ล ะปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ (ทังนี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
สมมติ ฐ านค่า ใช้ จ่ า ยอ้ า งอิ ง จากราคา
ตลาด ไม่ได้ พิจารณาค่าใช้ จ่ายในอดีต
ของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครังแรก)
(1) ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมการดูแลอสังหาริ มทรัพย์: ร้ อยละ 0.3 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุนรวม
(2) ค่าธรรมเนียมการประสานงานกับผู้เช่ารายย่อย: ร้ อยละ 2.0 ของรายได้ ค่า
เช่าจากผู้เช่ารายย่อยในพืนที0ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ทังนี ไม่รวมรายได้ ที0
กองทุนรวมได้ จากการให้ เช่าเหมางานระบบและการให้ เช่าพืนที0สว่ นกลาง
(3) ค่า ธรรมเนีย มพิ เศษ (Incentive):
ร้ อยละ 2.0 ของกํ าไรสุทธิ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์
(4) ค่านายหน้ า (Commission): สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที0สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 1
ปี ขึนไป แต่ไม่ถึง 3 ปี คิดร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าเช่ารายเดือนแรก และ
สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที0สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป คิดร้ อยละ 100 ของ
รายได้ คา่ เช่าเดือนแรก
(ผู้ล งทุน สามารถศึก ษารายละเอี ย ดเพิ0 ม เติ ม ในตารางแสดงค่า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้ จ่าย)
ร้ อยละ 11.50
ร้ อยละ 11.50

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด

วิธีคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สิน
ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกกระแส
เงินสดดังกล่าวได้ ถกู ประมาณการจนถึง
วันที0สินสุดอายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี และมี
โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ตามที0
เปิ ดเผยในหัวข้ อ 3.7
รายได้ ค่าเช่ าพืนF ที - พื นที0 ใ ห้ เ ช่ า สุท ธิ เ ท่ า กับ 29,006.78

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
วิธีคิดลดจากกระแสเงินสดของทรัพย์สิน
ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกกระแส
เงินสดดังกล่าวได้ ถกู ประมาณการจนถึง
วันที0สินสุดอายุสญ
ั ญาเช่า 30 ปี และมี
โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ตามที0
เปิ ดเผยในหัวข้ อ 3.7
- พื นที0 ใ ห้ เ ช่ า สุท ธิ เ ท่ า กับ 29,006.78
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บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาประมาณ ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ
การ
- อัตราการเช่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 97 - - อัตราการเช่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 97 99 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
98 ตลอดระยะเวลาประมาณการ
- อัตราค่าเช่าพืนที0เฉลี0ยในปี ที0 1 อยู่ที0 - อัตราค่าเช่าพืนที0เฉลี0ยในปี ที0 1 อยู่ที0
427 บาทต่อ ตารางเมตรต่อ เดื อ น 450 บาทต่อ ตารางเมตรต่อ เดื อ น
จากนันปรั บ เพิ0 ม ขึนเป็ นรายปี ไม่เ กิ น จากนันปรั บ เพิ0 ม ขึนเป็ นรายปี ไม่เ กิ น
ร้ อยละ 15 ตลอดระยะเวลาประมาณ ร้ อยละ 15 ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ
การ
รายได้ ค่าเช่ าพืนF ที อัตราค่าเช่าพืนที0ส่วนกลางในปี ที0 1 เท่ากับ 961,000 บาทต่อเดือนจากนันปรั บ
ส่ วนกลาง
เพิ0มขึนร้ อยละ 4 ทุกปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
รายได้ ค่าเช่ าเหมา อัตราค่าเช่าเหมางานระบบส่วนคงที0ในปี ที0 1 เท่ากับ 848,000 บาทต่อเดือน จากนัน
งานระบบ
ปรับเพิ0มขึนร้ อยละ 4 ทุกปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ สําหรับค่าเช่าส่วนผันแปร
คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าบริ การส่วนกลางและรายได้ เบ็ดเตล็ดที0ผ้ ูเช่าเหมา
งานระบบอาจเรี ยกเก็บเป็ นครังคราวจากผู้เช่ารายย่อย ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ
ค่ าใช้ จ่ายและ
ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายการตลาด ประกอบด้ วย (1) ค่าใช้ จ่ายการตลาด
ค่ าใช้ จ่าย
และโฆษณา (2) ค่ า ซ่ อ มแซมและ และโฆษณา (2) ค่ า ซ่ อ มแซมและ
สินทรัพย์ ทุน
บํารุ งรักษา (3) ค่าประกันภัย และ (4) บํารุ งรักษา (3) ค่าประกันภัย และ (4)
ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นทุ น (Capital ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ส่ ว นทุ น (Capital
Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ Expenditure) คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
11.4 – 11.6 ของรายได้ รวมในแต่ละปี 9 - 10 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตลอด
ตลอดระยะเวลาประมาณการ (ทังนี ระยะเวลาประมาณการ
สมมติ ฐ านค่ า ใช้ จ่ า ยอ้ า งอิ ง จากราคา
ตลาด ไม่ได้ พิจารณาค่าใช้ จ่ายในอดี ต
ของทรั พย์ สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครังแรก)
ค่ าธรรมเนียม
ประกอบด้ วย
ผู้บริหาร
(1) ค่าธรรมเนียมการดูแลอสังหาริ มทรัพย์: ร้ อยละ 0.3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์
สุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุนรวม
(2) ค่าธรรมเนียมการประสานงานกับผู้เช่ารายย่อย: ร้ อยละ 2.0 ของรายได้ คา่ เช่า
จากผู้เช่ารายย่อยในพืนที0ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ทังนี ไม่รวมรายได้ ที0กองทุน
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อัตราส่ วนลด

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
รวมได้ จากการให้ เช่าเหมางานระบบและการให้ เช่าพืนที0สว่ นกลาง
(3) ค่า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษ (Incentive):
ร้ อยละ 2.0 ของกํ า ไรสุท ธิ ข อง
อสังหาริ มทรัพย์
(4) ค่านายหน้ า (Commission): สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที0สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 1 ปี
ขึนไป แต่ไม่ถึง 3 ปี คิดร้ อยละ 50 ของรายได้ ค่าเช่ารายเดือนแรก และสําหรับ
ผู้เช่ารายใหม่ที0สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป คิดร้ อยละ 100 ของรายได้ ค่า
เช่าเดือนแรก
(ผู้ล งทุน สามารถศึก ษารายละเอี ย ดเพิ0 ม เติ ม ในตารางแสดงค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้ จ่าย)
ร้ อยละ 11.50
ร้ อยละ 11.50

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ0มเติมในภาคผนวก 2 รายงานประเมินค่าทรัพย์สินฉบับย่อของบริ ษัท
บรูค เรี ยลเอสเตท จํากัด และบริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และสามารถขอรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ ฉบับเต็มจากบริ ษัทจัดการ
ทังนี จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ที0ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที0กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการไม่พบสิ0งที0เป็ นเหตุให้ เชื0อว่าสมมติฐานหลักที0ใช้ ในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการณ์ที0เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้
หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจไม่เป็ นไปตามที0คาดการณ์ไว้
5.5 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนกําไรตามสมมติฐาน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ จากค่าเช่าพืนที10
รายได้ คา่ เช่างานระบบและพืนทีส0 ว่ นกลาง1
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยเกี0ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์2
รายได้ สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้ ดอกเบีย
ค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์2
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตังF แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
258
101
359
(19)
340
2
(27)
หน้ า 27

(หน่ วย: ล้ านบาท)
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุนฯ2
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน2
รวมค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวม
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตังF แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(15)
(1)
(43)
299

จํานวนหน่วยลงทุนทังหมด (หน่วย: ล้ านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)

390.00
10.60

สําหรับกรณีอตั ราปั นส่ วนแบ่ งกําไรร้ อยละ 95 ของกําไรสุทธิ 3
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไร 3 (หน่วย: ล้ านบาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน (หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตังF แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
284.05
0.00
284.05
0.7283

สภาพคล่อ งส่ว นเกิ น จากการลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นต่ อ หน่ ว ยลงทุ น
(หน่วย: บาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วย (หน่ วย: บาท)

0.00
0.7283

อัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน
รวมอัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
ในกรณีที0กองทุนรวมมี Unrealized Loss จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้ นตรง4
อัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

6.87
0.00
6.87

3.54
หน้ า 28

สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน
รวมอัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)

3.33
6.87

สําหรับกรณีอตั ราปั นส่ วนแบ่ งกําไรร้ อยละ 96 ของกําไรสุทธิ 3
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไร (หน่วย: ล้ านบาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน (หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตังF แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
287.04
0.00
287.04
0.7360

สภาพคล่อ งส่ว นเกิ น จากการลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นต่ อ หน่ ว ยลงทุ น
(หน่วย: บาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วย (หน่ วย: บาท)

0.00
0.7360

อัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน

6.94
0.00

รวมอัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)

6.94
4

ในกรณีที0กองทุนรวมมี Unrealized Loss จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้ นตรง
อัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน
3.61
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน
3.33
รวมอัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
6.94

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 29

สําหรับกรณีอตั ราปั นส่ วนแบ่ งกําไรร้ อยละ 97 ของกําไรสุทธิ 3
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไร 3 (หน่วย: ล้ านบาท)
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุน (หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วยลงทุน
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน (หน่วย: บาท)

ประมาณการตามสมมติฐาน
ตังF แต่ วันที
1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
290.03
0.00
290.03
0.7437

สภาพคล่อ งส่ว นเกิ น จากการลดเงิ น ทุน จดทะเบี ย นต่ อ หน่ ว ยลงทุ น
(หน่วย: บาท)
รวมเงินทีจ่ ายแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อหน่ วย (หน่ วย: บาท)

0.00
0.7437

อัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน
รวมอัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
ในกรณีที0กองทุนรวมมี Unrealized Loss จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่าแบบเส้ นตรง4
อัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)
กําไรสุทธิที0สามารถนํามาปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วยลงทุน
สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน
รวมอัตราเงินทีจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนต่ อปี (ร้ อยละ)

7.02
0.00
7.02

3.68
3.33
7.02

หมายเหตุ:
1. รายได้ คา่ เช่าพืนที0และรายได้ คา่ เช่าเหมางานระบบและพืนที0สว่ นกลางในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ า ประมาณการโดยบริ ษัท บรูค
เรี ยลเอสเตท จํากัด ในฐานะผู้ประเมินค่าทรั พย์ สิน ทังนี รายได้ ดงั กล่าวต่างจากรายได้ ที0ได้ เปิ ดเผยในรายงานประมาณการ
ข้ อมูลทางการเงินที0จดั เตรี ยมโดยบริ ษัทจัดการ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตรวจสอบโดยบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด ซึง0 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้ จากรายงานประมาณการข้ อมูลทางการเงิน (“รายงานการประมาณการ”) ในภาคผนวก 3
2. รายได้ ดอกเบีย ค่าใช้ จ่ายเกี0ยวกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ และค่าใช้ จ่ายเกี0ยวกับกองทุนรวมในรอบ 12 เดือนข้ างหน้ า
เป็ นไปตามรายงานการประมาณการ
3. อัตราปั นส่ว นแบ่งกํ า ไรที0แ ท้ จริ งจะขึ นอยู่กับ ผลประกอบการณ์ ที0 แท้ จริ งของกองทุน รวม อย่า งไรก็ ตาม บริ ษั ทจัดการจะ
พยายามคงสัดส่วนอัตราดังกล่าวในช่วงระยะเวลาการประมาณการให้ อยูใ่ นช่วงการประเมินการข้ างต้ น
4. จากข้ อมูลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อื0นหลายกองทุนที0ลงทุนในสิทธิ การเช่าที0ดินทังหมดสําหรับทรัพย์สินที0กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั ลงทุนพบว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมดังกล่าวส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ รับผลกระทบจากการที0
มูลค่าสิทธิการเช่าลดลงตามอายุสญ
ั ญาสิทธิการเช่า เนื0องจากราคาประเมินของสิทธิ การเช่าสินงวดไม่น้อยกว่ามูลค่าสิทธิ การ
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 30

เช่าต้ นงวด ทําให้ กองทุนรวมดังกล่าวไม่ต้องรั บรู้ ผลขาดทุนที0ยงั ไม่เกิ ดขึนจากมูลค่าสิทธิ การเช่าลดลงจากราคาประเมินค่า
ทรัพย์สิน (unrealized loss)
ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบตั ิ มูลค่าสิทธิการเช่าปลายงวดจะขึนกับราคาประเมินที0จดั ทําโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
จึงอาจไม่เกิ ด unrealized loss เช่นเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ อื0นๆตามที0กล่าวมาเบืองต้ น การทดลองคํานวณ
unrealized loss ด้ วยวิธีเส้ นตรง (ซึง0 ลดมูลค่าของสิทธิการเช่าเป็ นจํานวนที0เท่าๆ กันทุกปี ตามสัดส่วนอายุสญ
ั ญาเช่า) เป็ นเพียง
ตัวอย่างหนึ0งในการแสดงผลกระทบที0อาจเกิดขึนเท่านัน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ0มเติมตามภาคผนวก 3 รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วน
แบ่งกําไรตามสมมติฐาน และ 4 รายงานการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย0 นแปลง (Sensitivity Analysis)
5.6 การลงทุนในอนาคต
สําหรับการลงทุนในอนาคต บริ ษัทจัดการจะมุง่ เน้ นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิb และ/หรื อสิทธิการเช่า
ในอสังหาริ มทรัพย์เพื0อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรื ออสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื0นใด โดยใน
เบืองต้ นจะมุ่งเน้ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ0งอสังหาริ มทรั พย์ ที0อยู่ในอุตสาหกรรมที0ใกล้ เคียงกับทรัพย์ สินที0
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื0นใดที0ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครังแรกที0เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ มีกรรมสิทธิbและ/หรื อสิทธิครอบครองและ/
หรื อบริ หาร ทังที0มีอยูใ่ นปั จจุบนั และจะได้ มีขนในอนาคต
ึ
โดยกองทุนรวมจะได้ รับสิทธิในการลงทุน (Right to
Invest) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดังต่อไปนี
ก.

สิทธิในการลงทุน (Right to Invest)
1. เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ ให้ สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แก่กองทุน
รวม ในที0ดินหรื อพืนที0ภายในอาคารหรื ออาคารของโครงการ The Crystal และโครงการ CDC
ในส่วนที0ไม่ใช่ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก โดยการให้ สิทธิในการลงทุน (Right to
Invest) ดัง กล่า วแก่ก องทุน รวมจะมี ร ะยะเวลา 3 ปี นับจากวัน ที0 โ ครงการที0 ร ะบุข้ า งต้ น เปิ ด
ให้ บริ การแก่บคุ คลทัว0 ไปเป็ นครังแรกอย่างเป็ นทางการ
2. ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อ
ของเค.อี.แลนด์ตกลงให้ สทิ ธิในการลงทุน (Right to Invest) แก่กองทุนรวม ในโครงการประเภท
ธุรกิจค้ าปลีก (Retail Property) ที0เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ อาจพัฒนาขึน
และโครงการดังกล่าวตังอยู่ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ The Crystal หรื อโครงการ
CDC แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที0กองทุนรวมใช้ สิทธิ ในการลงทุนในโครงการตามที0ระบุข้างต้ น เงื0อนไขการลงทุนจะเป็ นไป
ตามที0ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและเจ้ าของกรรมสิทธิb ในทรัพย์สิน หากกองทุนรวมและเจ้ าของ
กรรมสิทธิb ในทรั พย์ สินไม่ส ามารถตกลงเรื0 องมูลค่า ทรั พย์ สินได้ แต่ละฝ่ ายจะดําเนินการแต่งตังผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที0อยู่ในรายชื0อที0สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และใช้ ราคาเฉลี0ยของผู้
ประเมินทังสองฝ่ ายเป็ นราคาที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ทังนี เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
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ข.

สิทธิในการปฏิเสธก่ อน (Right of First Refusal)
1. หากเค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ประสงค์ที0จะโอนกรรมสิทธิbหรื อให้ สิทธิการเช่า
(เว้ นแต่เป็ นการให้ สิทธิการเช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อย) ในที0ดินหรื อพืนที0ภายในอาคารหรื ออาคารของ
โครงการ The Crystal และ CDC ในส่วนที0ไม่ใช่ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก ให้ แก่
บุค คลใดๆ ภายในขณะที0 ส ัญ ญาเช่ า ที0 ดิ น และพื นที0 อ าคารระหว่า งกองทุน รวมและเจ้ า ของ
กรรมสิทธิbในโครงการดังกล่าวยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ (รวมถึงระยะเวลาการเช่าที0มีการต่อออกไป)
เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ จะต้ องทําหนังสือแจ้ งเป็ นคําเสนอไปยังกองทุน
รวมโดยระบุข้อกําหนดและเงื0อนไขเกี0ยวกับการดําเนินการดังกล่าวเพื0อให้ กองทุนรวมพิจารณา
รับข้ อเสนอก่อน
ในกรณีที0กองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอดังกล่าว โดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่เค.อี.
แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ จึงจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิb หรื อให้ สิทธิ การเช่ากับบุคคลภายนอก แต่ทงนี
ั (ก) จะต้ องเป็ นการโอน
กรรมสิทธิb หรื อให้ สิทธิ การเช่าแก่บุคคลภายนอกภายในระยะเวลา 180 วันนับจากจากวันที0
กองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอดังกล่าว และ (ข) เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิbหรื อให้ สทิ ธิการเช่าดังกล่าวบนเงื0อนไขที0ดีกว่า (ในมุมมองของผู้รับสิทธิ)
ที0ได้ มีการเสนอให้ แก่กองทุนรวม (รวมเรี ยก (ก) และ (ข) ว่า "เงือนไขการโอน")
2. หากเค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ประสงค์ที0จะโอนกรรมสิทธิbหรื อให้ สิทธิการเช่า
(เว้ นแต่เป็ นการให้ สทิ ธิการเช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อย) ในที0ดินหรื อพืนที0ภายในอาคารหรื ออาคารที0ระบุ
ในสัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคารให้ แก่บคุ คลใดๆ ภายหลังสินสุดระยะเวลาการเช่า (รวมถึง
ระยะเวลาการเช่าที0มีการต่อออกไป) ตามสัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคาร เค.อี.แลนด์หรื อ
บริ ษั ทในเครื อของเค.อี. แลนด์ จะต้ องทํ าหนังสือแจ้ งเป็ นคําเสนอไปยังกองทุนรวมโดยระบุ
ข้ อกําหนดและเงื0อนไขเกี0ยวกับการดําเนินการดังกล่าวเพื0อให้ กองทุนรวมพิจารณารับข้ อเสนอ
ก่อน
ในกรณีที0กองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอดังกล่าว โดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่เค.อี.
แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์จึงจะ
สามารถโอนกรรมสิทธิbหรื อให้ สทิ ธิการเช่าแก่บคุ คลภายนอก แต่ทงนี
ั ภายใต้ เงื0อนไขการโอน
3. หากเค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ มีโครงการในลักษณะศูนย์การค้ าและศูนย์การค้ า
ประเภทคอมมิวนิตีมอลล์อยู่แล้ วในปั จจุบนั หรื อจะทําการพัฒนาโครงการดังกล่าวขึนในภายหน้ า
หรื อมีหรื อจะมีผลประโยชน์ อยู่ในโครงการลักษณะดังกล่าวใดตังแต่ร้อยละ50 ของผลประโยชน์
ทังหมดในโครงการนัน และเค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิb
หรื อให้ สิทธิการเช่าในที0ดินหรื อพืนที0ภายในอาคารหรื ออาคารเกี0ยวกับโครงการดังกล่าว เค.อี.แลนด์
หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์จะต้ องทําหนังสือแจ้ ง
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เป็ นคําเสนอไปยังกองทุนรวมโดยระบุข้อกําหนดและเงื0อนไขเกี0ยวกับการดําเนินการดังกล่าวเพื0อให้
กองทุนรวมพิจารณารับข้ อเสนอก่อน
ในกรณีที0กองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอดังกล่าว โดยการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่เค.อี.แลนด์
หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์จึงจะสามารถโอน
กรรมสิทธิbหรื อให้ สทิ ธิการเช่าแก่บคุ คลภายนอก แต่ทงนี
ั ภายใต้ เงื0อนไขการโอน
ในกรณีที0กองทุนรวมรับข้ อเสนอภายใต้ สทิ ธิที0จะปฏิเสธก่อนตามที0ระบุข้างต้ น การดําเนินการดังกล่าว
จะต้ อ งเป็ นไปตามกฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ เกี0 ย วกับ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ส่วนในกรณีที0กองทุนรวมปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอและครบระยะเวลา
180 วันภายใต้ เงื0 อนไขการโอนแล้ ว เค.อี.แลนด์ หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ จึงมีสิทธิ โอน
กรรมสิทธิbหรื อให้ สทิ ธิการเช่าแก่บคุ คลภายนอกบนเงื0อนไขที0ดีกว่า (ในมุมมองของผู้รับสิทธิ) ที0ได้ มีการ
เสนอให้ แก่กองทุนรวม
ทังนี กองทุนรวมจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า หรื อจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื0อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในโครงการ
ที0อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง และ/หรื อหลักทรัพย์อื0น และ/หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื0นใด ตามที0กําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื0นที0เกี0ยวข้ อง ทังมีผล
ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที0จะได้ มีการแก้ ไขเพิ0มเติม
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ0มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิ0มทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื0อไปลงทุนและการลงทุนเกิดขึนหลังจากปี พ.ศ.
2556 ซึ0งในกรณีดงั กล่าว กองทุนรวมต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ0งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้ อยกว่ากึ0งหนึง0 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม เพื0อทําการแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)
ก่อนที0จะสามารถทําการเพิ0มทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื0อไปลงทุนเพิ0มเติมได้ โดยเงื0 อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื0นที0เกี0ยวข้ อง ทังนี ในกรณีที0กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื0อที0จะใช้ สทิ ธิในการลงทุน (Right to
Invest) ข้ างต้ น กลุ่มเค.อี.แลนด์ ที0ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันให้ คํามัน0 ว่าจะลงมติสนับสนุน
การแปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้ เงื0อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที0เกี0ยวข้ อง่
ทังนี ในกรณีที0กองทุนรวมได้ ทําการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กลุม่ เค.อี.แลนด์
ตกลงจะให้ สทิ ธิในการลงทุน (Right to Invest) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดังกล่าว
แก่ทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ด้วย
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6. วิ ธี ก ารจั ด หาผลประโยชน์ จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทุ น รวมจะลงทุ น และนโยบายการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นอย่ างไร
6.1 วิธีการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน
บริ ษัทจัดการมีนโยบายที0จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยนําพืนที0
เช่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ดําเนินการหาผู้สนใจที0จะ
เช่าพืนที0ของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน เพื0อเพิ0มอัตราการเช่าพืนที0ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจัด
จําหน่ายที0เกี0ยวข้ อง รวมถึงการให้ เข้ าชมสถานที0ของโครงการ และการเจรจากับผู้ที0สนใจจะเช่าพืนที0โดยตรง
โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนจะมีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยและมีการเผยแพร่ ทางสื0อ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ทังนี กองทุนรวมจะชําระค่าตอบแทนการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ในอัตราที0แปรผันตามผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนรวม
ทังนี ภายหลังจากวันที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก กองทุนรวมจะเข้ า
เป็ นคู่สญ
ั ญากับผู้เช่าพืนที0ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าพืนที0ของทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึ0งสัญญาดังกล่าวมี
ความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื0อนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าทุกราย อาทิ การ
กําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้ บริ การเบืองต้ นส่วนใหญ่เป็ นเวลา 3 ปี การกําหนดให้ ผ้ เู ช่าต้ องวางเงิน
ประกันการเช่ากับผู้ให้ เช่า และผู้ให้ เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที0ผ้ เู ช่าผิดสัญญา เป็ นต้ น
นอกจากนี กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาเช่าเหมางานระบบกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยให้ สิทธิแก่ผ้ เู ช่า
เหมางานระบบในการเป็ นผู้ให้ บริ การทัว0 ไปและบริ การสาธารณูปโภคแก่ผ้ เู ช่าพืนที0ในโครงการ The Crystal
และ CDC โดยผู้เช่าเหมางานระบบจะเป็ นผู้เข้ าทําสัญญาบริ การโดยตรงกับผู้เช่าพืนที0ในโครงการ และเป็ น
ผู้เรี ยกเก็ บเงิ นประกันการบริ การ ค่าบริ การ และค่าสาธารณูปโภคตามสัญญาบริ การจากผู้เช่าพืนที0 ใน
ขณะเดียวกัน ผู้เช่าเหมางานระบบจะเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานที0เกิดขึนในโครงการเป็ นส่วนใหญ่
ตามที0ไ ด้ มี การตกลงไว้ กับ กองทุน รวม ซึ0ง รวมถึ ง ต้ นทุน การให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ูเช่ า รายย่อ ยและการชํ าระค่า
สาธารณูปโภคให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การสาธารณูปโภคโดยตรง ทังนี ผู้เช่าเหมางานระบบจะชําระค่าตอบแทนการเช่า
เหมางานระบบให้ แก่กองทุนรวมในลักษณะที0เป็ นทังค่าตอบแทนคงที0และค่าตอบแทนผันแปร ซึ0งโครงสร้ าง
การทําสัญญาเช่าเหมางานระบบดังกล่าวจะส่งผลให้ กองทุนรวมมีรายได้ ที0แน่นอนมากขึน และลดความเสี0ยง
จากการเพิ0มขึนของต้ นทุนการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์และต้ นทุนสาธารณูปโภค
สําหรับพืนที0สว่ นกลางของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน กองทุนรวมจะให้ สทิ ธิกบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ตามสัญญาเช่าพืนที0ส่วนกลางในการใช้ พืนที0ในการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การจัดงานแสดงหรื อ
เปิ ดตัวสินค้ า นิทรรศการ การติดป้ายโฆษณา และกิจกรรมต่างๆ ด้ วยต้ นทุนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เอง
ซึง0 เป็ นลักษณะการหารายได้ ที0กองทุนรวมไม่มงุ่ เน้ นแต่จะช่วยเป็ นการโฆษณาทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมลงทุนให้
เป็ นที0ร้ ูจกั และมีผ้ มู าใช้ บริ การมากขึน โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ สิทธิbบนพืนที0
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมในอัตราคงที0
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โดยค่าตอบแทนต่างๆ ที0กองทุนรวมจะได้ รับจากเคอีอาร์ ในฐานะผู้เช่าเหมางานระบบและผู้เช่าพืนที0สว่ นกลาง
มีรายละเอียดดังนี
ค่ าตอบแทน
สัญญาที
ค่ าตอบแทนสําหรับ
ค่ าตอบแทนสําหรับ
งวดชําระ
1
ทีกองทุนรวม
เกียวข้ อง
โครงการ The Crystal
โครงการ CDC
จะได้ รับ
จากเคอีอาร์
ค่าเช่างาน สัญญาเช่าเหมา 402,000 บาทต่อเดือน 848,000 บาทต่อเดือน รายเดือน
ระบบคงที0
งานระบบ
ค่าเช่างาน
ร้ อยละ 50 ของรายได้ คา่ บริ การส่วนกลางและรายได้
รายเดือน
ระบบผันแปร
เบ็ดเตล็ดที0ทางผู้เช่าเหมางานระบบอาจเรียกเก็บเป็ น
ครังคราวจากผู้เช่ารายย่อย (เช่น การซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ในพืนที0เช่าของผู้เช่ารายย่อย) ในพืนที0ที0
กองทุนรวมเข้ าลงทุน
ค่าเช่าพืนที0 สัญญาเช่าพืนที0 456,000 บาทต่อเดือน 961,000 บาทต่อเดือน
รายเดือน
2
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
หมายเหตุ:
1. สัญญาเช่าเหมางานระบบและสัญญาเช่าพืนที0สว่ นกลางมีอายุ 1 ปี ในกรณีที0มีการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว ค่าเช่างานระบบ
คงที0และค่าเช่าพืนที0สว่ นกลางจะปรับขึนในอัตราร้ อยละ 4 ในทุกครังที0มีการต่อสัญญา
2. การกําหนดค่าเช่าพืนที0ส่วนกลางที0กองทุนรวมเรี ยกเก็บจากเคอีอาร์ ในฐานะผู้เช่าพืนที0ส่วนกลางในโครงการ The Crystal
และ CDC ในปี แรกที0 17,004,000 บาท อ้ างอิงจากค่าเฉลี0ยของรายได้ จากการจัดงานแสดงหรื อเปิ ดตัวสินค้ า นิทรรศการ
การติดป้ายโฆษณา และกิจกรรมต่างๆ ที0เก็บได้ จากทัง 2 โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ซึ0งการกําหนดค่าเช่าพืนที0
ส่วนกลางดังกล่าวจะยังคงทําให้ เคอีอาร์ มีสว่ นต่างที0จะใช้ บริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายเท่ากับร้ อยละ 53 ของรายได้ ทงหมดจาก
ั
การจัดงานแสดงสินค้ าและกิจกรรมต่างๆ
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โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของอสังหาริมทรัพย์ ก่อนทีกองทุนรวมลงทุน
ผู้เช่ ารายย่ อยในโครงการ
• อาหารและเครื0 องดื0ม
• ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
• แฟชัน
0 เสือผ้ าและ
เครื0 องประดับ
• ศูนย์การศึกษา
• ศูนย์สข
ุ ภาพและความงาม
• ธนาคาร
• ศูนย์ออกกําลังกายและโยคะ
• อุปกรณ์ เครื0 องใช้ ไฟฟ้า
• อื0นๆ

เจ้ าของ
ทรัพย์ สิน

ให้ เช่าพืนที0
ค่าเช่า/เงินประกัน

บริ หารทรัพย์สิน
ให้ บริ การและบริ การ
สาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน
สัญญากับผู้ให้ บริ การ
สาธารณูปโภค

ผู้บริหาร
ทรัพย์ สิน

ค่าบริ การ/ค่า
สาธารณูปโภค/เงิน
ประกันการบริ การ

ผู้ให้ บริการ
สาธารณูปโภค

ค่าใช้ จา่ ยในการ
ดําเนินงาน/ค่า
สาธารณูปโภค

โครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังจากทีกองทุนรวมลงทุน
ผู้เช่ ารายย่ อยในโครงการ
• อาหารและเครื0 องดื0ม
• ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
• แฟชัน
0 เสือผ้ าและ
เครื0 องประดับ
• ศูนย์การศึกษา
• ศูนย์สข
ุ ภาพและความงาม
• ธนาคาร
• ศูนย์ออกกําลังกายและโยคะ
• อุปกรณ์ เครื0 องใช้ ไฟฟ้า
• อื0นๆ

ผู้ใช้ บริ การพืนF ทีส่ วนกลาง
• งานแสดงเปิ ดตัวสินค้ า
• นิทรรศการ
• การติดป้ายโฆษณา
• กิจกรรมอื0นๆ

กองทุนรวม

ให้ เช่าพืนที0
ค่าเช่า/เงินประกัน

ค่าเช่าเหมางานระบบ/ค่าเช่าพืนที0สว่ นกลาง

ค่าตอบแทนบริ หารทรัพย์สิน
บริ หารทรัพย์สิน
ให้ บริ การและบริ การ
สาธารณูปโภค
ค่าบริ การ/ค่า
สาธารณูปโภค/เงิน
ประกันการบริ การ

ให้ เช่าเหมางานระบบ/ให้ เช่าพืนที0สว่ นกลาง

ผู้บริหารทรัพย์ สิน +
ผู้เช่ าเหมางานระบบ
+ ผู้เช่ าพืนF ที
ส่ วนกลาง

ให้ ใช้ ประโยชน์ในพืนที0
ส่วนกลาง

สัญญากับผู้ให้ บริ การ
สาธารณูปโภค

ผู้ให้ บริการ
สาธารณูปโภค

ค่าใช้ จา่ ยในการ
ดําเนินงาน/ค่า
สาธารณูปโภค

รายได้
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6.2 กลยุทธ์ ของการบริหารอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ หลัก
บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์หลักที0จะทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับเงินปั นผลอย่างสมํ0าเสมอและต่อเนื0องใน
ระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที0ได้ รับต่อการพัฒนาและเพิ0มคุณภาพของทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน
โดยมีกลยุทธ์การบริ หารทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ดังนี
กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
บริ ษัทจัดการมีความประสงค์ที0จะดําเนินการบริ หารทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ มีประสิทธิภาพ โดย
บริ ษัทจัดการจะติดตามผลการดําเนินงานในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี รวมถึงผล
ประกอบการของกองทุนรวมในปี ที0ผ่านมา เพื0อให้ มนั0 ใจว่าการประกอบการของทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ า
ลงทุนได้ รับผลกําไร ในกรณีที0ผลประกอบการของทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที0
คาดไว้ บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์ อย่า งละเอียดเพื0อ หาสาเหตุ และจะดําเนินการร่ วมกับผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์อย่างใกล้ ชิดในการพัฒนาแผนงานในการดําเนินการเพื0อปรั บปรุ งผลการดําเนินงานของ
ทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อที0คาดการณ์ไว้
นอกจากนัน บริ ษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า พร้ อมทังบริ หารจัดการให้ อตั ราการเช่าและอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับที0ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนรวม ในขณะเดียวกันบริ ษัทจัดการจะควบคุมและบริ หารต้ นทุนค่าใช้ จ่ายและความ
เสีย0 งเกี0ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน
การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์ ทางการตลาดเพือให้ ได้ รับผลตอบแทน
ในการสร้ างผลกํ าไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุน ในทรั พย์ สินที0 ก องทุนรวมเข้ า ลงทุนเพื0 อให้ ไ ด้
ผลตอบแทนสูงสุด กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมจะรวมถึงการประเมินและการใช้
กลยุทธ์การกําหนดอัตราค่าเช่าให้ อยูใ่ นระดับที0เหมาะสม
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
บริ ษัทจัดการจะร่ วมมือกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเพิ0มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการทรัพย์สินที0
กองทุนรวมเข้ าลงทุน พร้ อมทังควบคุมและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพของการให้ บริ การ
การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้ อย่ างต่ อเนือง
บริ ษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ อย่างใกล้ ชิด เพื0อเพิ0มศักยภาพของทรั พย์ สินที0
กองทุนรวมเข้ าลงทุน ซึง0 กลยุทธ์ในการเพิ0มศักยภาพดังกล่าวจะรวมถึง
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(1) การกํ าหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของทรั พย์ สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน โดยปรั บเปลี0ยนกลยุทธ์ ทาง
การตลาด ระดับ การบริ ก าร และการกํ า หนดราคาให้ เ หมาะสมกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า ใน
กลุม่ เป้าหมายที0กําหนด
(2) การดูแลรั กษาพืนที0ของทรั พย์ สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน เช่น การปรั บปรุ งพืนที0สาธารณะและพืนที0
ส่วนกลาง การปรับปรุงพืนที0เฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
(3) การปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของทรัพย์สินที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน การบํารุ งรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ ได้
มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน เพื0อสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
7.

รายได้ ทีกองทุ นรวมนี จF ะได้ รับมี การประกันหรื อไม่ อย่ างไร และผู้ รับประกันรายได้ มีฐานะทาง

การเงิน ความสามารถทีจะปฏิบัติตามข้ อตกลง และมีความสั มพันธ์ กับผู้ เช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ ที
กองทุนรวมลงทุน (ถ้ ามี) อย่ างไร
ไม่มี
8. ปั จจัยความสําเร็จของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ คริสตัล รีเทล โกรท
8.1 ทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งF แรกเป็ นศูนย์ การค้ าแบบใหม่ ในลักษณะศูนย์ การค้ าไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle Shopping Mall) ทีตอบสนองทุกความต้ องการของผู้พักอาศัยในสังคมเมืองปั จจุบัน
ในจุดเดียว (One-Stop-Shop)
โครงการ The Crystal และ CDC มุ่งเน้ นให้ เช่าพืนที0แก่ผ้ ปู ระกอบการที0ให้ บริ การหลากหลายรู ปแบบ เพื0อ
ตอบสนองความต้ องการในชีวิตประจําวันของผู้พกั อาศัยในเมือง โดย The Crystal เป็ นศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์
สํา หรั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต สมัย ใหม่ ที0 เ น้ น คุณ ภาพชี วิ ต และความอบอุ่น ในครอบครั ว ภายในศูน ย์ ก ารค้ า
ประกอบด้ วย สถาบันสอนภาษา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์ ออกกํ าลังกายและโยคะ ศูนย์ สุขภาพและความงาม
ซูเปอร์ มาร์ เก็ ต ธนาคาร ร้ านแฟชั0น เสือผ้ าและเครื0 องประดับทุกแบบทุกสไตล์ ตลอดจนร้ านอาหารและ
เครื0 องดื0มที0มีชื0อเสียง The Crystal จึงเป็ นศูนย์การค้ าที0ให้ บริ การอย่างครบครันแก่ทกุ เพศทุกวัยในจุดเดียว
(One-Stop-Shop) ในขณะที0 CDC จัดเป็ นศูนย์การออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียโดยมีสถาปั ตยกรรมที0สวยงามและโดดเด่น ภายในศูนย์ประกอบด้ วยร้ านสินค้ าตกแต่งบ้ านชันนําทังใน
และต่างประเทศ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ตลอดจนร้ านค้ ารายย่อยหลากหลายประเภท ซึ0งตอบโจทย์
สําหรั บลูกค้ ากลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร เจ้ าของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ต่างๆ อาทิเช่น โรงแรม
โครงการที0อยูอ่ าศัย และสํานักงาน รวมทังผู้ที0สนใจด้ านการออกแบบตกแต่งโดยทัว0 ไป ดังนัน ศูนย์การค้ าทัง
2 โครงการจึงสามารถตอบสนองทุกความต้ องการของผู้พกั อาศัยในเมืองในการเป็ นแหล่งนัดพบ ช็อปปิ ง ทาน
ข้ าว และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันสําหรับทุกเพศทุกวัยได้ เป็ นอย่างดี
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8.2 ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังF แรก ตังF อยู่ในทําเลทีมีศักยภาพ
โครงการ The Crystal และ CDC ตังอยู่บนถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซึ0งจัดเป็ นย่านที0อยู่อาศัย
แห่งใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครที0มีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้ างหนาแน่น
และเป็ นกลุม่ คนที0มีกําลังซือปานกลางถึงสูงซึง0 สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมายหลักของโครงการ นอกจากนี ทําเล
ที0ตงที
ั 0มีการคมนาคมสะดวกสบาย โดยถนนหน้ าโครงการทัง 2 แห่งเป็ นถนน 4 ช่องทางจราจร สะดวกแก่
การจราจร และเชื0อมกับถนนสายสําคัญทางการค้ าและธุรกิจของกรุ งเทพฯ เช่น ถนนเอกมัย ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ ถนนลาดพร้ าว และถนนรามคําแหง เป็ นต้ น สามารถเข้ าออกโครงการได้ หลายทาง ใกล้ กบั จุดขึน-ลงทาง
ด่วนและทางยกระดับหลายสาย และมีที0จอดรถเพีย งพอ ส่งผลให้ ศูนย์ การค้ า ทัง 2 มีศักยภาพในการ
ให้ บริ การลูกค้ าจํานวนมาก (Large Population Catchment)
8.3 ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังF แรกมีผ้ ูเช่ าทีมีความหลากหลาย มีชือเสียงและมีความมันคง
เนื0องจากผู้เช่าพืนที0ของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีหลายประเภทธุรกิจ โดยโครงการ The
Crystal ประกอบด้ วย (1) บริ การซูเปอร์ มาร์ เก็ต ได้ แก่ ท็อปส์ มาร์ เก็ต (2) ธุรกิจแฟชั0นและเครื0 องประดับ
ได้ แก่ ร้ าน Crazy Step และร้ าน Crocs (3) ธุรกิจร้ านอาหาร ได้ แก่ ร้ านสตาร์ บคั ส์ คอฟฟี0 ร้ านเอส แอนด์ พี
(S&P) ร้ านมูสแอนด์เมอแรงก์ (Mousses & Meringues) ร้ าน Greyhound Cafe และร้ าน After You
Dessert Cafe (4) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ได้ แก่ ศูนย์โยคะ Absolute Yoga และสถาบันลดนําหนัก Slim
Up Center (5) บริ การทางเงิน ได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุ งไทย และ (6)
โรงเรี ยนสอนพิเศษ ได้ แก่ โรงเรี ยนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) โรงเรี ยน Gymboree Play &
Music และโรงเรี ยนดนตรี สยามกลการ เป็ นต้ น
ขณะที0โครงการ CDC ประกอบด้ วยผู้เช่าในธุรกิจ (1) ธุรกิจวัสดุก่อสร้ างและสินค้ าตกแต่งบ้ านทังค้ าส่งและค้ า
ปลีกหลายยี0ห้อ ได้ แก่ ร้ านเอสบี เฟอร์ นิเจอร์ ร้ านโมเดิร์นฟอร์ ม และร้ านอเมริ กันสแตนดาร์ ด (2) ธุรกิ จ
ร้ านอาหาร ได้ แก่ ร้ าน ไวน์ ไอ เลิฟ ยู ร้ านอาหารญี0ปนุ่ Zen ร้ านกัลปพฤกษ์ และร้ านสตาร์ บคั ส์ คอฟฟี0 (3)
ธุรกิจศูนย์สขุ ภาพและความงาม และ (4) บริ การทางเงิน ได้ แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
โดยผู้เช่าจํานวนมากของโครงการ The Crystal และ CDC เป็ นผู้ประกอบการที0มีชื0อเสียงและมีการเช่าพืนที0
ของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมาอย่างต่อเนื0อง ซึง0 สามารถเพิ0มความมัน0 ใจให้ แก่กองทุนรวม
ในเรื0 องความมัน0 คงของรายได้ อีกทัง ความหลากหลายของผู้เช่าทําให้ รายได้ ของกองทุนรวมมีการกระจายตัว
มากขึนและลดการพึง0 พิงรายได้ จากธุรกิจใดธุรกิจหนึง0 หรื อผู้เช่ารายใดรายหนึง0 รวมทังยังจะส่งผลต่อภาพรวม
การนําเสนอสินค้ าและบริ การภายในศูนย์การค้ ามีความน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ0งปั จจัยเหล่านีจะ
ส่งผลดีตอ่ ผลดําเนินงานของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ตลอดจนผลประกอบการของกองทุน
รวมเองด้ วย
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8.4 การลดความเสียงจากการพึงพิงผลการดําเนินงานของโครงการใดโครงการหนึงเป็ นสําคัญ
ทรั พย์ สินที0กองทุนจะเข้ าลงทุนครังแรกประกอบด้ วยโครงการมากกว่า 1 โครงการ ซึ0งก่อให้ เกิ ดผลดีตาม
หลักการกระจายความเสี0ยง โดยสามารถช่วยลดความเสี0ยงจากปั จจัยเชิงลบที0อาจจะส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลตอบแทนที0กองทุนรวมจะได้ รับจากการลงทุนจากกรณีที0ทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ0งเกิดความ
เสียหายขึนจากเหตุการณ์ที0ไม่อาจคาดหมายได้ ซึง0 อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ ใด
ทรัพย์สนิ หนึง0 ตามที0ประมาณการไว้
อีกทัง การลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกจะช่วยเพิ0มความหลากหลายของผู้เช่าทรัพย์สนิ
ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน เนื0องจากผู้เช่าพืนที0หลักของแต่ละโครงการมีความต่างกันทังทางด้ านตัวผู้เช่าและ
ประเภทธุรกิจที0ประกอบการ ซึง0 เมื0อนํามาพิจารณาร่วมกันผู้เช่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจึงมีการกระจายตัวที0
หลากหลายมากยิ0งขึน ดังนัน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจึงไม่ขึนอยู่กบั ผลตอบแทนที0กองทุนรวมจะ
ได้ รับจากทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ0งเพียงทรัพย์สินเดียวหรื อผู้เช่าหลักคนใดคนหนึ0ง กองทุนรวมจึงมีโอกาส
ได้ รับผลตอบแทนที0มีความมัน0 คงและต่อเนื0องมากกว่าในกรณีที0กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพียง
ทรัพย์สนิ เดียว
8.5 แนวโน้ มการเติ บ โตอย่ า งต่ อเนื องของธุ ร กิ จ พื นF ที ค้ าปลี ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้ างประชากร (Demographic Change) การขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง
(Urbanization) และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ธุรกิ จค้ าปลีกในประเทศไทยได้ มีการพัฒนาจากธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิมมาเป็ นร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ที0
ทันสมัย ปั จจัยประการสําคัญที0ช่วยผลักดันให้ เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื0องของธุรกิจพืนที0ค้าปลีกในระยะยาว
คือ การเปลี0ยนแปลงโครงสร้ างประชากร (Demographic Change) ที0จะมีผ้ ูบริ โภคกลุ่มใหม่เป็ นกําลังซือ
สําคัญ และการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) ซึ0งส่งผลให้ พฤติกรรมการใช้ จ่ายและรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตเปลี0ยนแปลงไปในทางที0เอือประโยชน์ต่อการขยายตัวของพืนที0ค้าปลีก โดยเฉพาะพืนที0ค้าปลีก
ประเภทศูนย์การค้ าคอมมิวนิตีมอลล์ ซึง0 ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นทําเลที0มีการอยู่อาศัยหนาแน่น หรื อมีการขยายตัว
ของประชากรสูง
นอกจากนี ธุรกิจค้ าปลีกของไทยยังจะได้ รับผลบวกจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ0งประกอบ
ไปด้ วย นโยบายค่าแรงขันตํ0า 300 บาท การปรับขึนเงินเดือนค่าราชการขันตํ0าที0 15,000 บาท การคืนภาษี รถ
คันแรก และการปรับลดภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา โดยนโยบายเหล่านีจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยของ
ประชาชน และเป็ นอีกหนึง0 ปั จจัยสําคัญที0จะช่วยผลักดันธุรกิจค้ าปลีก
ทังนี ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ คาดการณ์ภาพรวมการใช้ จ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2552
– พ.ศ. 2563 ว่าผู้บริ โภคกลุ่มใหม่ที0จะเป็ นกําลังซือสําคัญ คือ (1) ผู้สงู วัย หรื อผู้มีอายุ 60 ปี ขึนไป (2)
ครัวเรื อนขนาดเล็กหรื อผู้ที0อาศัยคนเดียว และ (3) ผู้มีรายได้ ระดับปานกลางขึนไป (มากกว่า 15,000 บาทต่อ
เดือน) โดยกลุม่ บริ โภคหลักในอนาคตมีแนวโน้ มที0จะใช้ จ่ายในสินค้ าฟุ่ มเฟื อยมากขึน เช่น เครื0 องสําอางและ
เครื0 องประดับ สินค้ าแฟชั0นที0มีความฟุ่ มเฟื อยสูง สินค้ าบันเทิง วิตามินและยาบํารุ ง เครื0 องเรื อนและสินค้ า
ตกแต่งบ้ าน เป็ นต้ น ดังนัน การเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกส่งผลให้ ธุรกิจพืนที0ค้าปลีกมีแนวโน้ มที0จะขยายตัวไป
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ในทิศทางเดียวกัน ซึง0 จะส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการในอนาคตของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ นครัง
แรก (อ้ างอิงจากรายงานจากศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื0 อง โอกาส
ค้ าปลีกไทยในบริ บทใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2554)
8.6 โอกาสในการเติบโตจากการเปลียนแปลงผังเมือง
ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครังที0 3 ที0ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการผังเมืองเมื0อวันที0
26 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้ มีการปรับเปลี0ยนการใช้ ประโยชน์ที0ดินในท้ องที0กรุ งเทพมหานครบางส่วน โดย
บริ เวณแนวถนนโยธินพัฒนาตัดกับถนนประดิษฐ์ มนูธรรม ซึ0งเป็ นที0ตงของโครงการ
ั
CDC ในปั จจุบนั จะถูก
เปลี0ยนจากพืนที0สีเหลือง ย.4 (ที0ดินประเภทที0อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย) เป็ นพืนที0สีแดง พ.1 (ที0ดินประเภท
พาณิชยกรรม) ส่งผลให้ ที0ดินบริ เวณดังกล่าวสามารถพัฒนาโครงการพาณิชยกรรมและสํานักงานขนาดใหญ่
(ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร) ได้ สําหรับพืนที0สว่ นที0เป็ นที0ตงโครงการ
ั
The Crystal ซึ0งตังอยู่บนพืนที0สีเหลือง
ย.4 (ที0ดินประเภทที0อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้ อย) ในปั จจุบนั นัน ร่ างผังเมืองใหม่ยงั คงกําหนดให้ ที0ดินดังกล่าวเป็ น
ที0ดินประเภท ย.4 เช่นเดิม แต่เปลีย0 นข้ อจํากัดการใช้ ประโยชน์ที0ดินให้ สามารถสร้ างโรงภาพยนตร์ ได้ เพิ0มเติม
โดยมีเงื0อนไขว่าจะต้ องตังอยู่ริมถนนที0มีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรื ออยู่ในระยะ 500 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน ซึง0 ที0ตงโครงการ
ั
The Crystal เป็ นไปตามข้ อกําหนดดังกล่าว
ทังนี ภายหลังจากที0ผงั เมืองใหม่ประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการ เบญจกิจพัฒนามีแผนการที0จะพัฒนาอาคาร
สํานักงานให้ เช่าภายในโครงการ CDC (ในส่วนที0กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุน) โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ น
บริ ษัทออกแบบตกแต่งภายใน เพื0อต่อยอดกับกิจการค้ าปลีกสินค้ าตกแต่งบ้ านในโครงการ นอกจากนี เกียรติ
สหมิตรยังมีแผนสร้ างโรงภาพยนตร์ ภายในโครงการ The Crystal (ในส่วนที0กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุน) ซึ0ง
คาดว่าจะส่งผลดีตอ่ จํานวนผู้เข้ าใช้ บริ การในศูนย์การค้ าทัง 2 แห่งและการปรับอัตราค่าเช่าในอนาคต ดังนัน
การเปลี0ยนแปลงของผังเมืองจะทําให้ บริ เวณดังกล่าวมีความคึกคักมากขึน ซึ0งจะส่งผลดีต่อการดําเนินงาน
ของโครงการ
8.7 ประสบการณ์ และความเชียวชาญของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ก่อนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกในโครงการ The Crystal และ CDC โครงการดังกล่าวได้ รับการพัฒนา
และบริ หารงานโดยเคอีอาร์ ซึ0งเป็ นผู้บกุ เบิกการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและแหล่งบริ การ
ครบวงจร (Lifestyle Shopping Destination) รายแรกๆ ในพืนที0แนวถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
โดยผู้บริ หารของเคอีอาร์ ได้ แสดงความสามารถและความเชี0ยวชาญในการบริ หารโครงการดังกล่าวเป็ นอย่างดี
ซึง0 สะท้ อนมาจากอัตราการเช่าพืนที0ที0สงู มาโดยตลอด
โดยภายหลัง จากการที0 ก องทุน รวมเข้ า ลงทุน แล้ ว กองทุน รวมจะยัง คงแต่ ง ตังให้ เ คอี อ าร์ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เช่นเดิม ด้ วยประสบการณ์ในการบริ หารที0ผ่านมา ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงน่าจะมัน0 ใจได้ ว่าการ
บริ หารภายใต้ เคอีอาร์ จะสามารถสร้ างผลประโยชน์สงู สุดให้ กบั กองทุนรวมได้ นอกจากนี ความสัมพันธ์ ที0
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีกับผู้เช่ารายใหญ่ในศูนย์การค้ าต่างๆ รวมทังประสบการณ์ ตรงในธุรกิจจําหน่าย
และนําเข้ าสินค้ าตกแต่งบ้ าน ซึ0งเป็ นธุรกิจของกลุม่ ผู้เช่าหลักในโครงการ CDC จะเป็ นปั จจัยสําคัญที0ช่วยให้
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การบริ หารจัดการพืนที0 การคัดเลือกผู้เช่า และการบริ หารพืนที0เช่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ0งจะส่งผลให้
กองทุนรวมได้ รับประโยชน์อนั เกิดจากประสบการณ์และความเชี0ยวชาญในการดําเนินธุรกิจของเคอีอาร์ ใน
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
8.8 โอกาสในการเติบโตของค่ าเช่ า
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลี0ยของโครงการ The Crystal และ CDC ในปี พ.ศ. 2554 อยู่ที0 776.36 และ
510.41 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามลําดับ (ที0มา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด) ซึ0งตํ0ากว่าอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การเฉลี0ยของพืนที0ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม ถนนประเสริ ฐมนูกิจ และถนนรามอินทรา ซึ0งอยู่ที0 1,050.00
บาท/ตารางเมตร/เดือน ในปี เดียวกัน (ที0มา: บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด) ซึ0งแสดงถึง
โอกาสในการปรับขึนค่าเช่าของทังสองโครงการให้ ใกล้ เคียงกับผู้ประกอบการรายอื0นในละแวกใกล้ เคียงกัน
ในขณะเดียวกันการที0อตั ราค่าเช่าเฉลี0ยของโครงการ The Crystal และ CDC ตํ0ากว่าตลาดก็จะเป็ นปั จจัยที0
อาจทํ า ให้ ผู้ เช่ า ปั จจุ บัน ในโครงการทั งสองเกิ ด ความลัง เลในการพิ จ ารณาย้ ายออกไปเช่ า พื นที0 กั บ
ผู้ประกอบการรายอื0น
นอกจากนี ศักยภาพที0จะเกิดขึนจากการเปลีย0 นแปลงของผังเมืองและแผนพัฒนาพืนที0อย่างต่อเนื0องของเค.อี.
แลนด์และบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ ประกอบกับอัตราการเช่าพืนที0ของโครงการ The Crystal และ CDC
ที0คอ่ นข้ างสูง แสดงให้ เห็นถึงโอกาสในการปรับขึนค่าเช่าในอนาคตของทัง 2 โครงการ
8.9 โอกาสในการเติบโตของกองทุนรวมจากการลงทุนในสินทรัพย์ เพิมเติม
กองทุนรวมมีโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินเพิ0มเติมผ่านทางสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) และ สิทธิ
ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดังนี
กองทุนรวมได้ รับสิทธิในการลงทุน (Right to Invest) ซึง0 ครอบคลุมถึง (1) โครงการที0จะพัฒนาเพิ0มเติมในที0ดิน
หรื อพืนที0ภายในอาคารหรื ออาคารของโครงการ The Crystal (แผนพัฒนาโรงภาพยนตร์ และพืนที0ค้าปลีก)
และ CDC (แผนพัฒนาโชว์รูมและอาคารสํานักงานให้ เช่า) ที0ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ0งของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครังแรก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที0โครงการดังกล่าวเปิ ดให้ บริ การแก่บคุ คลทัว0 ไปเป็ นครัง
แรกอย่างเป็ นทางการ และ (2) โครงการในลักษณะธุรกิจค้ าปลีก (Retail Property) ที0อาจพัฒนาขึนใน
อนาคตและโครงการดังกล่าวตังอยูใ่ นเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ The Crystal หรื อ CDC แล้ วแต่กรณี
ภายในระยะ 5 ปี นับจากวันที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก โดยเงื0อนไขการลงทุนของกองทุนรวมจะเป็ นไป
ตามที0ตกลงกันระหว่า งเจ้ าของกรรมสิทธิb ในทรั พย์ สินและกองทุนรวม ในกรณี ที0กองทุนรวมและเจ้ าของ
กรรมสิทธิbในทรัพย์สนิ ไม่สามารถตกลงเรื0 องมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ แต่ละฝ่ ายจะดําเนินการแต่งตังผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที0อยู่ในรายชื0อที0สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ
และใช้ ราคาเฉลี0ยของผู้ประเมินทังสองฝ่ ายเป็ นราคาที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน ทังนี ภายใต้ เงื0อนไขว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.
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นอกจากนี กองทุนรวมยังได้ รับสิทธิที0จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในโครงการที0อาจมี
การพัฒนาขึนในอนาคตของเค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ โดยในกรณีที0เค.อี.แลนด์หรื อ
บริ ษั ทในเครื อ ของเค.อี.แลนด์ ป ระสงค์ ที0จ ะโอนกรรมสิทธิb ห รื อ ให้ สิท ธิ การเช่า ในโครงการดังกล่า วให้ แ ก่
บุคคลภายนอก เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ จะให้ กองทุนรวมพิจารณาโอกาสในการลงทุน
ดังกล่าวก่อน บนข้ อเสนอที0ไม่ด้อยกว่าข้ อเสนอที0ให้ แก่บคุ คลภายนอก
ทังนี สิทธิ ในการปฏิเสธก่อนดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึง (1) ที0ดินและพืนที0เช่าในอาคารในโครงการ The
Crystal และ CDC ที0ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง0 ของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ซึ0งรวมถึงโครงการใน
อนาคตที0ถูกพัฒนาบนพืนที0ดงั กล่าว (ในกรณีที0กองทุนรวมไม่ได้ ใช้ สิทธิ ในการลงทุนข้ างต้ น) (2) การต่อ
สัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคารของโครงการ The Crystal และ CDC เมื0อสัญญาเช่าดังกล่าวระหว่าง
เกียรติสหมิตรและกองทุนรวม และระหว่างเบญจกิจพัฒนาและกองทุนรวม ตามลําดับ ได้ หมดอายุลง และ
(3) โครงการประเภทศูนย์การค้ าและศูนย์การค้ าประเภทคอมมิวนิตีมอลล์ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต ที0เค.อี.
แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ มีผลประโยชน์ในโครงการตังแต่ร้อยละ 50 ขึนไป
โดย ณ วันที0 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ กําลังพัฒนา และ/หรื อ
ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาโครงการในอนาคตดังต่อไปนี
โครงการ

The Crystal
PTT
The Crystal
ราชพฤกษ์
The Crystal
เฟส 3

CDC เฟส 3

ทําเล

รายละเอียด

ถนนชัยพฤกษ์
คอมมิวนิตีมอลล์ พร้ อมสถานี
กรุงเทพ-นนทบุรี
บริ การนํามัน
ถนนราชพฤกษ์
คอมมิวนิตีมอลล์
กรุงเทพ-นนทบุรี
ถนนเลียบทาง โรงภาพยนตร์ และพืนที0ค้าปลีก
ด่วนเอกมัย-ราม
ให้ เช่า (พัฒนาบนพืนที0ของ
อินทรา
โครงการ The Crystal ในส่วนที0
กรุงเทพมหานคร
กองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุน)
ถนนเลียบทาง โชว์รูม และอาคารสํานักงานให้
ด่วนเอกมัย-ราม เช่า (พัฒนาบนพืนทีโ0 ครงการ
อินทรา
CDC ในส่วนที0กองทุนรวมไม่ได้
กรุงเทพมหานคร
เข้ าลงทุน)

พืนF ทีให้ เช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
9,000

กําหนดการ
เปิ ด
ปี พ.ศ. 2556

35,000

ปี พ.ศ. 2557

20,000

ปี พ.ศ. 2557

35,000

ปี พ.ศ. 2558

ทีมา: บริ ษัท เค.อี.รี เทล จํากัด
หมายเหตุ: เป็ นการประมาณการเท่านัน รายละเอียดอาจมีการเปลี0ยนแปลง

ทังนี การที0เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ มีแผนที0จะพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคตที0ชดั เจน
ทําให้ กองทุนรวมมีโอกาสในการลงทุนในอนาคตเพิ0มเติมมากขึน ซึ0งจะก่อให้ เกิดผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนใน
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ระยะยาวเนื0องจากขนาดทรัพย์สนิ ที0เพิ0มขึนของกองทุนรวมหลังจากการลงทุนเพิ0มเติมจะส่งผลให้ การซือขาย
หน่วยลงทุนในตลาดรองมีสภาพคล่องมากขึน และการเพิ0มขึนของจํานวนทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมลงทุนจะช่วย
กระจายความเสีย0 งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปในตัว
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ0มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิ0มทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื0อไปลงทุนและการลงทุนเกิดขึนหลังจากปี พ.ศ.
2556 ซึ0งในกรณีดงั กล่าว กองทุนรวมต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ0งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้ อยกว่ากึ0งหนึง0 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม เพื0อทําการแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)
ก่อนที0จะสามารถทําการเพิ0มทุนหรื อกู้ยืมเงิ นเพื0อไปลงทุนเพิ0มเติมได้ โดยเงื0 อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื0นที0เกี0ยวข้ อง ทังนี ในกรณีที0กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื0อที0จะใช้ สทิ ธิในการลงทุน (Right to
Invest) ข้ างต้ น กลุม่ เค.อี.แลนด์ ที0ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันให้ คํามัน0 ว่าจะลงมติสนับสนุน
การแปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้ เงื0อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที0เกี0ยวข้ อง
8.10 โครงสร้ างการลงทุนของกองทุนรวมมีระบบแรงจูงใจในการสร้ างผลตอบแทนให้ กับกองทุนรวม
กลุ่มเค.อี.แลนด์ ตกลงที0จะรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของหน่วยลงทุน
ทังหมดของกองทุนรวมที0ออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที0กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สนิ
ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก (ยกเว้ นในกรณี ที0กองทุนรวมมีความประสงค์ที0จะเพิ0มทุน โดยในกรณี
ดังกล่าว กลุม่ เค.อี.แลนด์ มีสทิ ธิbที0จะไม่จองซือหน่วยลงทุนที0กองทุนรวมจําหน่ายเพิ0มเติม ซึง0 อาจทําให้ สดั ส่วน
การถือครองหน่วยลงทุนของกลุม่ เค.อี.แลนด์ตํ0ากว่าร้ อยละ 30 แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว กลุม่ เค.อี.
แลนด์ตกลงที0จะรักษาสัดส่วนดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ในระยะเวลา 10 ปี แรก)
ดังนัน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื0นจึงสามารถมัน0 ใจได้ วา่ กลุม่ เค.อี.แลนด์จะดําเนินการบริ หารทรัพย์สินที0กองทุน
รวมเข้ าลงทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื0องจากมีการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี เคอีอาร์ ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับค่าตอบแทนบางส่วนตามผลการดําเนินงานของโครงการ (Incentive Fee)
อันจะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการเพิ0มผลกําไรจากการบริ หารทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนได้ อีกทางหนึง0
9. กองทุนรวมนีมF ีการประกันภัยอย่ างไร
กรมธรรม์ประกันภัยที0สาํ คัญเกี0ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก
ซึ0งเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนาได้ เอาประกันภัยไว้ สําหรับโครงการ The Crystal และ CDC ตามลําดับ
ประกอบด้ วยการประกันภัยดังต่อไปนี
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(ก) การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risks Insurance)
โครงการ The Crystal เฟส 1 และเฟส 2 - บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัย
เพื0อประกันความเสีย0 งภัยในทรัพย์สนิ ในวงเงิน 300,900,000 บาท ซึ0งคุ้มครองทรัพย์สินประเภทสิ0งปลูกสร้ าง
ตัวอาคาร A, B, C, D, E, F และ G (ไม่รวมรากฐาน) ส่วนปรับปรุ งต่อเติมอาคาร ถนน รัว ทางเดิน ป้อมยาม
สิ0งปลูกสร้ างอื0นๆ ในโครงการ เฟอร์ นิเจอร์ สิ0งตกแต่งติดตังตรึ งตรา ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบปรั บ
อากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบสือ0 สารโทรคมนาคม ป้ายโฆษณา ลิฟท์ บันไดเลือ0 น และทรัพย์สินอื0นๆ ทังหมดที0
ใช้ ในการประกอบธุรกิจ เป็ นต้ น ระยะเวลาคุ้มครองเริ0 มตังแต่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที0 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 โดยมีเกียรติสหมิตรซึง0 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb เป็ นผู้เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์และเป็ นผู้ชําระ
ค่าเบียประกันภัย ในกรณีที0เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินที0เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนให้ กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
โครงการ CDC เฟส 1 - บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยเพื0อประกันความ
เสีย0 งภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 1,020,000,000 บาท ซึ0งคุ้มครองสิ0งปลูกสร้ างตัวอาคาร B, C, D, E, F และ G
(ไม่รวมรากฐาน) ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร ถนน รัว ทางเดิน ป้อมยาม เฟอร์ นิเจอร์ สิง0 ตกแต่งติดตังตรึ งตรา
ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบสื0อสารโทรคมนาคม ลิฟท์ บันไดเลื0อน
เครื0 องเสียง เสาไฟฟ้ า เสาธงชาติ ป้ายโฆษณาต่างๆ หรื อป้าย Neon ของโครงการ รวมสต็อกสินค้ าของเบญจ
กิจพัฒนา และสินค้ าฝากขาย รวมถึงทรั พย์ สินอื0นๆ ทุกชนิดที0เป็ นกรรมสิทธิb ของเบญจกิจพัฒนา หรื ออยู่
ภายใต้ การครอบครองดูแลของเบญจกิจพัฒนาในฐานะผู้รักษาทรัพย์ เป็ นต้ น ระยะเวลาคุ้มครองเริ0 มตังแต่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที0 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเบญจกิจพัฒนาซึ0งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb เป็ นผู้
เอาประกันภัยภายใต้ กรมธรรม์และเป็ นผู้ชําระค่าเบียประกันภัย ในกรณีที0เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินที0เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
โครงการ CDC เฟส 2 - บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยเพื0อประกันความ
เสี0ยงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 402,120,000 บาท ซึ0งคุ้มครองสิ0งปลูกสร้ างตัวอาคาร J1-J2, K1-K5, L1-L5
และ N รวมอาคารร้ านค้ าย่อย (Kiosk) (ไม่รวมรากฐาน) ส่วนปรับปรุ งต่อเติมอาคาร ถนน รัว ทางเดิน ป้อม
ยาม เฟอร์ นิ เ จอร์ สิ0 ง ตกแต่ ง ติ ด ตรึ ง ตรา ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบปรั บ อากาศ ระบบโทรศัพ ท์
ระบบสื0อสารโทรคมนาคม ลิฟท์ บันไดเลื0อน เสาไฟฟ้ า เสาธงชาติ ป้ายโฆษณาต่างๆ หรื อป้าย Neon ของ
โครงการ เป็ นต้ น ระยะเวลาคุ้มครองเริ0 มตังแต่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที0 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี
เบญจกิ จ พัฒ นาซึ0ง เป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิb เป็ นผู้เ อาประกัน ภัย ภายใต้ ก รมธรรม์ แ ละเป็ นผู้ชํ า ระค่า เบี ย
ประกันภัย ในกรณีที0เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สนิ ที0เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ให้ กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
ทังนี ไม่มีการทําประกันความเสีย0 งภัยในทรัพย์สนิ สําหรับอาคาร A, H, I และ O เนื0องจากเบญจกิจพัฒนาให้
เช่าที0ดินระยะยาวแก่ผ้ เู ช่าพืนที0ดินเพื0อสร้ างอาคารและดําเนินงาน
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(ข) การประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)
โครงการ The Crystal เฟส 1 และเฟส 2 - บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัย
สําหรับความบาดเจ็บร่างกายและเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกอันมีสาเหตุจากความผิดพลาดหรื
อประมาทเลินเล่อของเกียรติสหมิตร หรื อลูกจ้ างของเกียรติสหมิตรในขณะปฎิบตั ิหน้ าที0 หรื อเกิดจากความ
บกพร่ อ งของสถานที0 เอาประกันภัย โดยจํ า กัด วงเงิ น 5,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้ม ครองเริ0 ม ตังแต่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที0 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเกียรติสหมิตรซึง0 เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb เป็ นผู้ชําระ
ค่าเบียประกันภัย ในกรณีที0เกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ให้ กบั บุคคลภายนอกตามเงื0อนไขที0ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี ความคุ้มครองสําหรับความบาดเจ็บร่ างกายและ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก เป็ นการขยายคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
สําหรับความเสีย0 งภัยทุกประเภทที0กล่าวถึงข้ างต้ น
โครงการ CDC เฟส 1 - บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความบาดเจ็บ
ร่างกายและเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุจากความผิดพลาดหรื อประมาทเลินเล่อของ
เบญจกิจพัฒนา หรื อลูกจ้ างของเบญจกิจพัฒนาในขณะปฏิบตั ิหน้ าที0 หรื อเกิดจากความบกพร่ องของสถานที0
เอาประกันภัยโดยจํากัดวงเงิน 25,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ0 มตังแต่วนั ที0 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที0 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเบญจกิจพัฒนาซึ0งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb เป็ นผู้ชําระค่าเบียประกันภัย ใน
กรณีที0เกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กับบุคคลภายนอก
ตามเงื0อนไขที0ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี ความคุ้มครองสําหรับความบาดเจ็บร่ างกายและเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก เป็ นการขยายคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินสําหรับความเสี0ยง
ภัยทุกประเภทที0กล่าวถึงข้ างต้ น
โครงการ CDC เฟส 2 - บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยสําหรับความ
บาดเจ็บร่ างกายและเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุจากความผิดพลาดหรื อประมาท
เลินเล่อของเบญจกิจพัฒนา หรื อลูกจ้ างของเบญจกิจพัฒนาในขณะปฎิบตั ิหน้ าที0 หรื อเกิดจากความบกพร่ อง
ของสถานที0เอาประกันภัย โดยจํากัดวงเงิน 25,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองเริ0 มตังแต่วนั ที0 23 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ถึงวันที0 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเบญจกิจพัฒนาซึ0งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb เป็ นผู้ชําระค่า
เบียประกันภัย ในกรณีที0เกิดความสูญเสียต่อบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ กบั
บุคคลภายนอกตามเงื0อนไขที0ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี ความคุ้มครองสําหรับความบาดเจ็บร่ างกายและ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก เป็ นการขยายคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
สําหรับความเสีย0 งภัยทุกประเภทที0กล่าวถึงข้ างต้ น
ทังนี ทรัพย์สินทังหมดภายในโครงการ The Crystal และ CDC ซึ0งประกอบไปด้ วยทรัพย์สินที0กองทุนรวมเช่า และ
ทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมไม่ได้ เช่านันจะถูกคุ้มครองและอยู่ภายใต้ ประกันภัยทรัพย์สินฉบับเดียวกัน ดังนัน ภายหลังจาก
ที0กองทุนรวมได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าจะเป็ นผู้เอาประกันร่ วม
และร่วมกันชําระค่าเบียประกันภัยความเสี0ยงภัยในทรัพย์สินตามข้ อ (ก) และความเสี0ยงต่อบุคคลภายนอกตามข้ อ (ข)
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ตามสัดส่วนการครอบครองพืนที0ให้ เช่าของแต่ละโครงการ โดยกองทุนรวมและผู้ให้ เช่าจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์จากการ
ประกันความเสีย0 งภัยในทรัพย์สนิ ดังกล่าว อีกทังผู้ให้ เช่าจะดําเนินการยกเลิกเงื0อนไขที0เกี0ยวกับธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ที0ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ทังนี วิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็ นไปตามที0กําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยที0
การทําประกันดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
วงเงิ นเอาประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสี0ยงทุกประเภทในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์ สินที0กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนเป็ นครังแรก จะไม่ตํ0ากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื0อมราคา (ไม่รวมค่าที0ดิน) ที0
สูงที0สดุ ระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทัง 2 ราย โดยโครงการ The Crystal จะมีวงเงินเอาประกันภัยประมาณ 767
ล้ านบาท และโครงการ CDC ประมาณ 2,007 ล้ านบาท ซึ0งบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันภัย
ดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื0องจากมูลค่าทดแทนดังกล่าวเพียงพอสําหรั บการสร้ างโครงการใหม่ หากเกิ ดความ
เสียหายแก่โครงการทังหมด (จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริ ษัท บรู คเรี ยลเอสเตท จํากัด ณ วันที0 30
เมษายน พ.ศ. 2556 และ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที0 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มูลค่า
ต้ นทุนทดแทนของโครงการ The Crystal เฉพาะส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน ประมาณ 697 ล้ านบาท และ 479 ล้ าน
บาท ตามลําดับ และมูลค่าต้ นทุนทดแทนของโครงการ CDC ประมาณ 1,588 ล้ านบาท และ 1,132 ล้ านบาท
ตามลําดับ)
สําหรับวงเงินเอาประกันภัยความเสีย0 งภัยบุคคลที0สามในปี แรกของการลงทุนในทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ น
ครังแรกสําหรับโครงการ The Crystal อยูท่ ี0ประมาณ 5 ล้ านบาท และโครงการ CDC ประมาณ 25 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัท
จัดการมีความเห็นว่าวงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื0องจากเป็ นวงเงินที0น่าจะเพียงพอต่อการคุ้มครอง
ความบาดเจ็บและเสียหายที0อาจจะเกิดขึนต่อบุคคลภายนอก
เนื0องจากปั จจุบนั ทัง 2 โครงการ ยังไม่มีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที0กองทุน
รวมได้ ลงทุนในทรั พย์ สินที0 กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรกแล้ ว กองทุนรวมและ/หรื อผู้ให้ เช่ าจะจัดให้ มี การทํ า
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) สําหรับโครงการ The Crystal และ CDC ตามทุน
ประกันที0เหมาะสมและตลอดระยะเวลาการลงทุน โดยจะระบุให้ กองทุนรวมและผู้ให้ เช่า เป็ นผู้เอาประกันร่ วมสําหรับ
รายได้ ที0กองทุนรวมได้ รับจากการลงทุน และกองทุนรวมจะชําระค่าเบียประกันภัยและเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้
เดียวภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยวงเงินเอาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักในปี แรกของการลงทุนใน
ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนเป็ นครังแรกกําหนดจากค่าเฉลี0ยของรายได้ ที0กองทุนรวมจะได้ รับในระยะเวลา 24
เดือนของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง 2 ราย โดยวงเงินเอาประกันภัยสําหรับโครงการ The Crystal ประมาณ 286 ล้ าน
บาท และโครงการ CDC ประมาณ 432 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการชดเชยความเสียหายจากการ
สูญเสียรายได้ ในระยะเวลา 24 เดือนมีความเหมาะสม เนื0องจากหากเกิดความเสียหายแก่โครงการทังหมด ระยะเวลา
ในการก่อสร้ างโครงการใหม่ทงหมดไม่
ั
นา่ จะเกิน 24 เดือน
ทังนี หากผู้ให้ เช่าไม่ร่วมชําระค่าเบียประกันภัยความเสีย0 งภัยในทรัพย์สนิ และความเสีย0 งภัยต่อบุคคลภายนอก จะ
ถือว่าผู้ให้ เช่าจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที0ระบุไว้ ในสัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคาร โดยกองทุน
รวมมีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าจากเหตุการณ์ดงั กล่าวได้
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10. ผลกระทบต่ อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็ นอย่ างไร ในกรณีทีเป็ นการเช่ าช่ วงอสังหาริ มทรั พย์
หรือการเช่ าในอาคาร โรงเรือน หรื อสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ ามิได้ เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ_ตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และหากต่ อมาผู้มีกรรมสิทธิ_ตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ บอกเลิก
ไม่มี
11. รายชือหรือลักษณะของเจ้ าของ ผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิทธิการเช่ าหรือผู้ให้ สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
จะลงทุน และหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ทีจะได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนและสัดส่ วนเท่ าใด
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กับเกี ยรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่าว รวมกันไม่เกินหนึง0 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
12. กองทุนรวมนีมF ีข้อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมและข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนอย่ างไร
ข้ อจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม
มีข้อจํากัดโดยเป็ นไปตามที0สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที0สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี ใน
กรณีที0สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื0นใดที0มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลี0ยนแปลง เพิ0มเติม
ประกาศ กําหนด สัง0 การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื0นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที0จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนัน
12.1 บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่บคุ คล
ใดบุคคลหนึง0 ดังต่อไปนี
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ หรื อกองทุนรวมเพื0อ
ผู้ลงทุนทัว0 ไป
(ข) นิติบคุ คลที0จดั ตังขึนตามกฎหมายไทยซึง0 ไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(ค) บุคคลอื0นใดที0ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื0อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
(2) เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ0งรับหน่วยลงทุนไว้ ตามสัญญารับประกัน
การจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนที0รับไว้ ในส่วนที0เกิน 1 ใน
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3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที0บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนรับ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
12.2 เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
12.3 ในการพิ จารณาความเป็ นกลุ่มบุคคลเดี ยวกัน ตามข้ อ 12.1 และข้ อ 12.2 ให้ เ ป็ นไปตามประกาศที0 สน.
25/2552
12.4 ภายใต้ บงั คับข้ อ 12.5 และข้ อ 12.6 ในกรณีที0ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที0บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื0 องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่วนที0เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด รวมในจํานวน
เสียงในการขอมติ
(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที0เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(4) แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนส่วนที0บุคคลดังกล่าวถือเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในกรณีที0ปรากฏพฤติการณ์ ว่าบริ ษัทจัดการดําเนินการใดๆ หรื อบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้ เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื0น อันเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที0แท้ จริ งในการถื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที0ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
กองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวม
12.5 ในกรณีที0บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที0ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 12.1 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที0บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื0 องใดๆ บริ ษัทจัดการต้ องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนันในส่วนที0เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 49

(3) ไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนที0เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(4) แจ้ งให้ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันจําหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที0เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
12.6 ในกรณีที0บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที0ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1 (2) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
ในช่วงระยะเวลาที0บคุ คลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที0รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที0รับหน่วยลงทุน
(1) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที0บริ ษัทจัดการรู้ หรื อควรรู้ ถึงเหตุ
ดังกล่าว
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื0 องใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวได้ เฉพาะ
ในส่วนที0ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(3) จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน
12.7 ในกรณี ที0ปรากฏข้ อเท็จ จริ งแก่บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมว่า ผู้ที0เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิทธิ การเช่าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถื อ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อ 12.4 โดยอนุโลม
12.8 บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที0มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะ
ดังต่อไปนี
(1) มีการลงทุนเพื0อให้ ได้ มาซึง0 สิทธิในที0ดินตามประมวลกฎหมายที0ดิน หรื อ
(2) มีการลงทุนเพื0อให้ ได้ มาซึ0งกรรมสิทธิb ในอาคารชุด ทังนี เมื0อคํานวณพืนที0ห้องชุดที0กองทุนรวมจะลงทุนรวม
กับพืนที0ห้องชุดที0ถือกรรมสิทธิbโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ
49 ของพืนที0ห้องชุดทังหมดในอาคารชุดนัน
ดังนัน กองทุนรวมนีมีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด โดยบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะปฏิเสธการโอน
หน่วยลงทุนที0จะมีผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราดังกล่าว
12.9 เพื0อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อการรับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที0จะรับหรื อปฏิเสธที0จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อรับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที0บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที0จะไม่เสนอขาย
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ นัน รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที0มีถิ0นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ0งปกติมีถิ0นที0อยู่ในสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงกองทรั พย์ สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึ0งจัดให้ มีขึนและดําเนิน กิ จกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา
13. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล และกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที0
เพิ0มขึนจากการเพิ0มขึนของราคาเสนอซือ หรื อเสนอขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที0
มีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุน
รวมทังกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสทิ ธิที0จะได้ รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที0ระบุไว้ ในโครงการนีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที0ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที0เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14. กองทุนรวมนีมF ีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูลงทุนอย่ างไร
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการอาจมี
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตามที0บริ ษัทจัดการมี
ความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมควร
(1) ในกรณีที0กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิที0ปรับปรุงแล้ ว* ของรอบปี บัญชี
(2) ในกรณีที0กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ0มขึนในรอบระยะเวลาบัญชีที0มีการจ่ายเงิน
ปั นผลนัน
การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 90
วันนับแต่วนั สินรอบระยะเวลาบัญชีที0มีการจ่ายเงินปั นผลนัน
โดยกรณีที0บริ ษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
*กํ าไรสุทธิ ทีปรับปรุงแล้ว หมายถึ ง กํ าไรสุทธิ ทีหักกํ าไรที ยังไม่เกิ ดขึ น (unrealized gain) จากการประเมิ นค่าหรื อการ
สอบทานการประเมิ นค่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังปรับปรุงด้วยรายการอื นตามแนวทางที
สํานักงานกํ าหนด เพือให้สอดคล้องกับสถานะเงิ นสดของกองทุนรวม
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เงื0อนไขเพิ0มเติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้ าเงินปั นผลที0จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมลู ค่าตํ0ากว่าหรื อเท่ากับ
0.10 บาท บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที0จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครังนันและให้ ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้ อมกันในงวดสินปี บัญชี
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที0ระบุไว้ เว้ นแต่กรณี ที0คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื0 นใดที0มี อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี0ยนแปลง
เพิ0มเติม ประกาศ กําหนด สัง0 การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื0น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
เงื0อนไข และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที0ปรากฏข้ อเท็จจริ งแก่บริ ษัทจัดการว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่วนที0เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามกรณีที0ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่วยลงทุนที0มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที0อยูใ่ นกลุม่ บุคคลนัน โดยจะ
ใช้ วิธีการเฉลี0ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานใน
การคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที0มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด) ทังนี ในกรณีที0มีเงินปั นผลที0ไม่อาจแจกจ่าย
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ แผ่นดิน
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที0กองทุนรวมยังมิได้
ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื0นของ
กองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื0นใดที0เกี0ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง0 การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื0น
(2) ในกรณี ที0บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที0ถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที0
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเป็ นบุคคลตามข้ อ 12.1(1)
บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนที0เกินกว่า ร้ อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามกรณีที0ระบุข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะคํานวณหา
จํานวนหน่วยลงทุนที0มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที0อยูใ่ นกลุม่ บุคคลนัน โดยจะ
ใช้ วิธีการเฉลี0ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานใน
การคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหน่วยลงทุน ที0มีสทิ ธิในการได้ รับเงินปั นผลของกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะไม่
เกิ นร้ อยละ 50 ของจํ า นวนหน่ว ยลงทุน ที0จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทังหมด) ทังนี ในกรณี ที0มีเงิ นปั นผลที0ไม่อาจ
แจกจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นรายได้
แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนันรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว และในระหว่างที0กองทุนรวมยัง
มิได้ ดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ ส่วนอื0น
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ของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื0นใดที0เกี0ยวข้ องจะประกาศกําหนด สัง0 การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื0น
(3) ในกรณีที0บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที0ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดเป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้ อ 12.1(2) ในช่วงระยะเวลาที0บุคคลดังกล่าวถือหน่วย
ลงทุนที0รับไว้ ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ต้ องไม่เกินหนึ0งปี นับแต่วนั ที0รับหน่วย
ลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน

(4) ในกรณี ที0 ปรากฏข้ อเท็ จจริ งแก่ บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมว่ าผู้ที0 เคยเป็ นเจ้ าของหรื อผู้โอนสิ ทธิ การเช่ าใน
อสังหาริ มทรัพย์ ผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามข้ อ (1)
โดยอนุโลม
(5) บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปั นผล โดย
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ปิ ดประกาศไว้ ในที0 เปิ ดเผย ณ ที0 ทํ าการทุกแห่ งของบริ ษั ทจัดการ และจัดให้ มี ประกาศดังกล่าวไว้ ที0
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
3. ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยที0มีชื0ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และผู้ดแู ลผลประโยชน์
หรื อแจ้ งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
(6) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง0 จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื0อและที0อยูท่ ี0ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที0ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิ ขอรับเงิ นปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงิ นปั นผลจํ านวนดังกล่าวไปใช้ เพื0อการอื0นใดนอกจากเพื0อ
ประโยชน์ของกองทุนรวม
15. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว0 ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ0งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย
อัตราแลกเปลี0ยนเงินตรา ราคาเครื0 องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื0น อาจมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน สถานะทาง
การเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ภาวะตกตํ0าทางเศรษฐกิจโดยทัว0 ไป ตลอดจนการลดลงของความ
ต้ องการของผู้บริ โภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ0งอาจส่งผล
กระทบต่อต่อราคาซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ0งอาจมีราคาสูงหรื อตํ0ากว่าราคาที0ได้ เสนอ
ขาย
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16. การลงทุนในกองทุนรวมนีกF ับกองทุนรวมอืนทีมิใช่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ มีความเสียงแตกต่ างกัน
อย่ างไร
การที0กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ0ากว่าร้ อยละ
75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้ ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ที0เกี0ยวข้ อง ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยู่
ในอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที0กองทุนรวมประเภทอื0นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิ น
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์มีการกระจายความเสี0ยงน้ อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทอื0น อย่างไรก็ ตาม การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าที0มีก ารกระจายของประเภทผู้เช่าใน
หลากหลายธุรกิจ จะช่วยลดความเสีย0 งได้ ในระดับหนึง0
17. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์
บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน ทีปรึกษา ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์
กับเจ้ าของ หรื อผู้ให้ เช่ า ผู้โอนสิท ธิ การเช่ า หรื อผู้ให้ สิท ธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทุ น รวมจะลงทุ น
หรือไม่ อย่ างไร
การลงทุนครังแรกของกองทุนรวมโดยการเช่าที0ดินบางส่วนและพืนที0ในอาคารบางส่วน และการซือเฟอร์ นิเจอร์
อุปกรณ์ และงานระบบที0มีผ้ ูให้ เช่าและ/หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิb อยู่ก่อนวันที0กองทุน
รวมเข้ าลงทุนครังแรก รวมไปถึงการทําธุรกรรมต่างๆ หลังจากการลงทุนครังแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าที0ดินบางส่วนและพืนที0ในอาคารบางส่วนของโครงการ The Crystal และ
CDC โดยการทําสัญญาเช่ากับเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนา ตามลําดับ ซึ0งทังสองบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น
ในเคอีอาร์ โดยแต่ละบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเคอีอาร์ (ข้ อมูล
จากบัญชีรายชื0อผู้ถือหุ้นของเคอีอาร์ ณ วันที0 30 เมษายน พ.ศ. 2555) นอกจากนีทังสามบริ ษัทยังมีกรรมการ
และผู้บริ หารเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
2. กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซือกรรมสิทธิb ในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ เพื0อวัตถุประสงค์ในการ
อํานวยความสะดวกในโครงการ The Crystal จากเคอีอาร์ และเกียรติสหมิตร และโครงการ CDC จากเคอีอาร์
และเบญจกิจพัฒนา ซึ0งทังเกียรติสหมิตรและเบญจกิจพัฒนาเป็ นผู้ถือหุ้นในเคอีอาร์ โดยแต่ละบริ ษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของเคอีอาร์ (ข้ อมูลจากบัญชีรายชื0อผู้ถือหุ้นของเคอี
อาร์ ณ วันที0 30 เมษายน พ.ศ. 2555) นอกจากนี ทังสามบริ ษัทยังมีกรรมการและผู้บริ หารเป็ นกลุม่ บุคคล
เดียวกัน
3. กองทุนรวมจะชําระค่าสิทธิในเครื0 องหมายการค้ าประเภทเครื0 องหมายคําว่า “C” “THE CRYSTAL” “CDC”
และ “CRYSTAL DESIGN CENTER” เพื0อเป็ นชื0อของกองทุนรวม (ซึ0งรวมถึงการใช้ ในเอกสารอื0นๆ ที0อ้างถึง
หรื อเกี0ยวข้ องกับกองทุนรวม) และใช้ ในการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศซึ0งได้ แก่การให้ เช่าพืนที0
ในโครงการ The Crystal และ CDC หรื อการดําเนินธุรกิจอื0นในโครงการดังกล่าว เป็ นมูลค่ารวมเท่ากับ 10.7
ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ0ม) ให้ กบั เกียรติสหมิตรซึง0 เป็ นผู้ถือหุ้นในเคอีอาร์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30
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ของหุ้น ที0 จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทังหมดของเคอี อ าร์ (ข้ อ มูล จากบัญ ชี ร ายชื0 อ ผู้ถื อ หุ้น ของเคอี อ าร์ ณ วัน ที0 30
เมษายน พ.ศ. 2555) นอกจากนีทังสองบริ ษัทยังมีกรรมการและผู้บริ หารเป็ นกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ทังนี การชํ า ระค่า สิท ธิ ดัง กล่า วเป็ นสิ0ง ที0 พึง ควรกระทํ า เนื0 อ งจากในทางภาษี อ ากรการให้ สิท ธิ ใ นการใช้
เครื0 องหมายการค้ าควรมีค่าตอบแทน อีกทังมูลค่ารวมที0กองทุนรวมจะชําระเพื0อให้ ได้ มาซึ0งสิทธิ ดงั กล่าวคิด
เป็ นเพียงร้ อยละ 0.3 ของมูลค่าทังหมดในการลงทุนครังแรกของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจึงเห็นว่าการทํา
ธุรกรรมดังกล่าวมีจําเป็ นและเหมาะสม
มูลค่าที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกในสิทธิการเช่าที0ดินบางส่วนและพืนที0ในอาคารบางส่วน (ตามข้ อ 1.)
ตลอดจนกรรมสิทธิbในเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์และงานระบบ (ตามข้ อ 2.) และเครื0 องหมายการค้ า (ตามข้ อ 3.)
ของโครงการ The Crystal และ CDC จะไม่เกินร้ อยละ 110 ของมูลค่าประเมินขันตํ0าของแต่ละโครงการ
ระหว่างผู้ประเมินค่าทัง 2 ราย
4. หลังจากที0กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว กองทุนรวมจะแต่งตังให้ เคอี
อาร์ เป็ นผู้บริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ ข องกองทุนรวม โดยทางกองทุนรวมจะกํ าหนดโครงสร้ างค่า ตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที0จะช่วยสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์พยายามเพิ0มรายได้ ลดค่าใช้ จ่าย
และดูแลสภาพของทรัพย์สินที0กองทุนรวมลงทุนซึ0งจะเป็ นผลดีกบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี บริ ษัทจัดการและผู้
ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทงสองรายได้
ั
คํานึงถึงโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการ
คํานวณมูลค่าของโครงการ The Crystal และ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว
5. หลังจากที0กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว กองทุนรวมจะให้ สทิ ธิกบั เคอี
อาร์ ในการเช่าเหมางานระบบของโครงการ The Crystal และ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิb
เพื0อให้ เคอีอาร์ เป็ นผู้ให้ บริ การทัว0 ไปและให้ บริ การสาธารณูปโภคแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยในโครงการดังกล่าว โดย
กําหนดให้ เคอีอาร์ จ่ายค่าตอบแทนในการเช่าเหมางานระบบของทังสองโครงการให้ แก่กองทุนในรู ปแบบค่า
เช่าคงที0และค่าเช่าผันแปรที0อิงกับรายได้ ที0เคอีอาร์ ได้ จากการให้ บริ การแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยในแต่ละโครงการ
ซึ0ง เคอี อ าร์ จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยส่ว นใหญ่ จ ากการให้ บ ริ ก ารและให้ บ ริ ก ารสาธารณูป โภค (ดู
รายละเอียดเพิ0มเติมจากหัวข้ อ 6 วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนและ
นโยบายการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์) โดยการจัดโครงสร้ างดังกล่าวจะทําให้ กองทุนรวมมีความเสี0ยงที0ลดลง
จากการเพิ0มขึนของค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การทัว0 ไปและให้ บริ การสาธารณูปโภค
6. หลังจากที0กองทุนรวมได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว กองทุนรวมจะให้ สทิ ธิกบั เคอี
อาร์ ในการเช่าพืนที0สว่ นกลางของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก โดยเคอีอาร์ จะนําพืนที0ดงั กล่าว
ไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การจัดงานแสดงหรื อเปิ ดตัวสินค้ า นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การหาประโยชน์จากป้ายที0ใช้ สําหรับโฆษณาในพืนที0ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ซึ0งเคอีอาร์ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที0เกี0ยวข้ องกับการดําเนินการดังกล่าวเอง โดยที0เคอีอาร์ จะจ่ายค่าตอบแทนในการใช้
สิทธิบนพืนที0สว่ นกลางดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวม ซึง0 บริ ษัทจัดการเห็นว่าการให้ เช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม
เนื0องจากจะทําให้ กองทุนรวมมีรายได้ สมํ0าเสมอแน่นอนและลดความเสี0ยงจากความผันผวนของรายได้ ตาม
เทศกาล ในขณะเดียวกันการที0มีการเปิ ดตัวสินค้ าหรื อกิจกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื0องจะช่วยเป็ นการโฆษณา
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ทรัพย์สินที0กองทุนรวมลงทุนครังแรกให้ เป็ นที0ร้ ู จกั ซึ0งจะส่งผลให้ มีผ้ ูมาใช้ บริ การมากขึนและเป็ นผลดีต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวมในระยะยาว และการให้ เช่าพืนที0ดงั กล่าวเป็ นไปเพื0อให้ เคอีอาร์ สามารถให้ บริ การ
ในธุรกรรมที0ไม่ได้ เป็ นเนือหาสาระสําคัญของการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนรวม โดยจากรายงาน
ประมาณการงบกําไรขาดทุนของกองทุนรวมระหว่างวันที0 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที0 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จํากัด รายได้ ของกองทุนรวมจากการปล่อยเช่าพืนที0
ส่วนกลางให้ แก่เคอีอาร์ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ ทงหมดของกองทุ
ั
นรวมเพียงร้ อยละ 5
ทังนี การให้ เช่ า พื นที0 ส่ ว นกลางของทรั พ ย์ สิ น ที0 ก องทุ น รวมจะเข้ าลงทุ น ครั งแรก จะไม่ ก ระทบสิ ท ธิ
ผู้ประกอบการและลูกค้ าภายในโครงการศูนย์การค้ า เดอะ คริ สตัล ไม่ว่าจะเป็ นส่วนที0เป็ นทรัพย์สินที0กองทุน
รวมจะลงทุนครังแรกหรื อส่วนที0ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะลงทุนครังแรก รวมถึงผู้ประกอบการและลูกค้ า
ของโครงการในอนาคตซึ0งจะตังอยู่บริ เวณใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที0เช่าและเป็ นโครงการที0พฒ
ั นาโดยผู้ให้ เช่า
และบริ ษัทในเครื อของผู้ให้ เช่า โดยบุคคลข้ างต้ นจะยังคงมีสิทธิใช้ ถนนส่วนบุคคลซึ0งตังอยู่ในบริ เวณภายใน
โครงการ ที0จอดรถ รวมถึงสิง0 อํานวยความสะดวกต่างๆ บนพืนที0สว่ นกลางที0เกี0ยวข้ องร่วมกัน
7. ปั จจุบนั บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ซึ0งเป็ นบริ ษัทซึ0งมีผ้ ูถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารกลุ่มเดียวกัน
กับเคอีอาร์ เป็ นผู้เช่าพืนที0ในโครงการ CDC ประมาณ 5,351.66 ตารางเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 18.45
ของพืนที0ให้ เช่าทังหมดที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในโครงการ CDC
โดยก่อนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง
จํ ากัด จ่ายค่า เช่า และค่า บริ การพืนที0ใ นอัต ราที0ผัน แปรกับ รายได้ จากการประกอบกิ จ การของบริ ษัท ซึ0ง
หลังจากที0ก องทุนรวมเข้ าลงทุนในทรั พย์ สินที0ก องทุนรวมจะเข้ าลงทุนครั งแรกแล้ ว สัญญาเช่าพืนที0และ
ให้ บริ การที0กองทุนรวมและเคอีอาร์ เข้ าทํากับ บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด จะมีการเปลี0ยนแปลงโดยที0
บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ในฐานะผู้เช่ารายหนึ0งจะต้ องชําระค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราคงที0ที0
กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว ทังนี อัตราค่าเช่าและค่าบริ การที0 บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด จะชําระ
ให้ แก่กองทุนรวมและเคอีอาร์ ในปี แรกที0กองทุนรวมได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินเท่ากับ 225 บาท และ 225 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลําดับและจะปรับเพิ0มขึนร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี (ตามรอบอายุสญ
ั ญา) โดยที0
สาระสําคัญต่างๆ ในสัญญาเช่าพืนที0และให้ บริ การดังกล่าว เช่น ระยะเวลาของสัญญา การวางเงินประกันค่า
เช่าและค่าบริ การ จะเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับสัญญาที0กองทุนรวมและเคอีอาร์ ทํากับผู้เช่าพืนที0รายใหญ่
อื0นๆ การเปลี0ยนแปลงโครงสร้ างค่าเช่าและค่าบริ การในสัญญาดังกล่าวจะช่วยลดความเสี0ยงให้ กับกองทุน
รวมจากความผันผวนของผลประกอบการของ บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด
ทังนี ค่าเช่าและค่าบริ การตังต้ นของบริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด นันใกล้ เคียงกับค่าเช่าและค่าบริ การ
เฉลีย0 ของโครงการ CDC ซึง0 เท่ากับ 522.59 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2555 ในขณะที0ผ้ เู ช่าราย
อื0นที0เช่าพืนที0ของโครงการ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมากกว่า 1,000 ตารางเมตรต่อรายจ่ายค่า
เช่าและค่าบริ การระหว่าง 100 ถึง 345 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ 173 ถึง 250 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน ตามลําดับ
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นอกจากนี บริ ษัทจัดการและผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทงสองรายได้
ั
คํานึงถึงค่าเช่าและค่าบริ การตังต้ น
ของบริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ในการคํานวณมูลค่าของโครงการ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกแล้ ว ดังนัน มูลค่าทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกนันได้ สะท้ อนถึงผลประกอบการที0
กองทุนรวมจะได้ รับจากการปล่อยเช่าพืนที0ดงั กล่าวให้ แก่ บริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จํากัด ในอัตราที0ตกลง
กันข้ างต้ น
18. กองทุนรวมนีกF าํ หนดนโยบายการกู้ยมื เงินไว้ อย่ างไร
ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทังนี ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็
ตาม และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นการกู้ยืมเงินเพื0อดําเนินการดังต่อไปนี
(ก)

ปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้ อยู่ในสภาพดี
และมีความพร้ อมที0จะใช้ หาผลประโยชน์

(ข)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ0มเติมบนที0ดินที0มีอยู่แล้ วซึ0งเป็ นของกองทุนรวมหรื อที0กองทุนรวมมีสิทธิการ
เช่า เพื0อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ0มเติม

(2) เป็ นการกู้ยืมเงิ นโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี ในกรณี ที0เป็ นการกู้ยืมเงิ นเพื0อ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ก) หรื อเพื0อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ0มเติมบน
ที0ดินที0มีอยู่แล้ วที0กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที0
เหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย และ
(3) จํานวนเงินที0ก้ ูยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมและในกรณีที0ต่อมาภายหลัง
จํานวนเงินที0ก้ ยู ืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ0มเติม บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ0มเติมอีกไม่ได้ จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน
จะลดลงจนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื0อนไขพิเศษ
กองทุนรวมอาจเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื0อป้องกันความเสี0ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลี0ยน (Foreign Exchange Rate Risk) และ/หรื อ อัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) ที0เกิดขึน
จากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํานวนหรื อบางส่วน เช่น กองทุนรวมอาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตราดอกเบีย
กับคูส่ ญ
ั ญาที0เป็ นธนาคารพาณิชย์เพื0อป้องกันความเสีย0 งจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบีย
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ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องวิธีการลงทุนในหน่ วยลงทุนสิทธิของผู้ลงทุน และ
บุคคลอืนทีเกียวข้ องกับกองทุนรวม
การออกและเสนอขายหน่ วยลงทุน
1. วิธีการขอรับหนังสือชีชF วน ใบจองซือF หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและวันเวลาทําการเสนอขาย
หน่ วยลงทุน
1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีชF วน ใบจองซือF หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
สําหรับผู้จองซือทัว0 ไป
ผู้จองซือทัว0 ไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน
และชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน ได้ ที0บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย
และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที0 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัท
จัดการ ผู้จดั รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึง
เวลา 15.30 น. ของวันที0 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ
ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชี
ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน ได้ ที0บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ตังแต่วนั ที0 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ภายในวันและเวลาทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที0 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
1.2 วัน เวลา ทําการเสนอขายหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือทัว0 ไป ซึง0 รวมถึงผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ ที0ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุน
แบบผู้จองซือทัว0 ไป
ตังแต่วนั ที0 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที0 17 มิถนุ ายน พ.ศ.
2556
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ตังแต่วนั ที0 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลาทําการของบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที0 17 มิถนุ ายน พ.ศ.
2556
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2. วิธีการจองซือF หน่ วยลงทุน
2.1 การกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาจองซือF หน่ วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือทัว0 ไป
ผู้จองซือทัว0 ไปทุกรายจะต้ องชําระค่าจองซือหน่วยลงทุนที0ราคา 10.60 บาทต่อหน่วย
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ และเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จ องซื อประเภทกองทุน และผู้จ องซื อพิ เ ศษ และเจ้ า ของ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ผู้โ อนสิท ธิ ก ารเช่ า หรื อ ผู้ใ ห้ สิท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวทุกรายจะต้ องชําระค่าจอง
ซือหน่วยลงทุนที0ราคา 10.60 บาทต่อหน่วย
2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยลงทุนครั งF แรก บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูจองซือF ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี F
(1) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
(2) เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
(3) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ หรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ
ในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน ดังต่อไปนี
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ตามรายละเอียด
ด้ านล่าง
(ข) ในกรณีที0ผ้ ูจองซือพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัท
จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทั0วไปและผู้จองซือประเภทกองทุน
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที0เหลือจากการจองซือ
ของผู้จองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน และ
(ค) ในกรณีที0เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนให้ แก่
บุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที0เหลือจากการจองซือของผู้
จองซือทัว0 ไป ผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันตาม (ข)
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(4) ในกรณีที0ผ้ ูจองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนจองซือหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที0กําหนดใน (1)
และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที0เหลือให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ตามลําดับ
(ก) ผู้จองซือพิเศษ
(ข) เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ที0ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนรวมทัง
เจ้ าของที0ดิ นที0 กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็ บกิ นหรื อสิทธิ เหนื อพืนดิน หรื อเจ้ าของทรั พย์ สินที0
เกี0ยวกับสิทธิดงั กล่าว
(ค) ผู้จดั การการจัดจําหน่าย และผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
ในกรณีที0กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ0ง (4) (ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง0 (4)(ก) และ (ข) ด้ วย
วิธีการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังนี
สําหรับผู้จองซือทัว0 ไป
(1) ผู้จองซือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซือหน่วยลงทุนได้ ที0บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
หน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ได้ ตามวัน เวลา ที0ระบุไว้ ในข้ อ 1.2 วัน เวลา
ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจะต้ องจองซือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยขันตํ0า 4,000 หน่วย และเพิ0ม
เป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยลงทุนที0จะจองซือ ทังนีหากผู้จองซือทําการ
จองซือมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิb นํามารวมและทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว รวมถึงไม่
สามารถใช้ ชื0อร่วมในการจองซือหน่วยลงทุนได้
(2) ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มตามจํานวนที0จองซือในวันจองซือให้ แก่บริ ษัท
จัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่ายและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดย
จะต้ องชํ าระที0 ราคา 10.60 บาทต่อหน่วย โดยจะหักกลบลบหนีกับบริ ษั ทจัดการไม่ได้ พร้ อมทังกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
(3) ผู้จองซือหน่วยลงทุนที0มีถิ0นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื0 องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ
และภาษี ตา่ งๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง
สําหรั บผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ให้ ผ้ ูจ องซื อประเภทกองทุน และผู้ จองซื อพิ เศษและเจ้ าของผู้ ให้ เช่ า ผู้โ อนสิ ท ธิ การเช่ า หรื อ ผู้ให้ สิ ทธิ ใ น
อสังหาริ มทรั พย์ ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจองซือหน่วยลงทุนผ่านผู้
รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยต้ องนําส่งชุดเอกสารจองซือที0ผ้ จู องซือประเภทกองทุนหรื อผู้จองซือ
พิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื0อเพื0อแสดงความประสงค์ที0จะจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูรับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน เพื0อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ โดยผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จอง
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
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ซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องชําระเงินค่าจองซือที0ราคา 10.60 บาทต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที0ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนจะได้ มีกําหนดการต่อไป
หากผู้จองซือประเภทกองทุน และ
ผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือมากกว่า 1 รายการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธินํามารวมและทํา
การจัดสรรให้ เพียงรายการเดียว
ในกรณีผ้ ูจองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษและเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรั พย์ ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จองซือหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางอื0น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรตามเกณฑ์ที0กําหนดในข้ อ 7. การจัดสรรหน่วยลงทุน
ในการจองซือผู้จองซือจะต้ องแจ้ งความประสงค์ในชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน เพื0อให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการ
กับหน่วยลงทุนที0ได้ รับการจัดสรรจากการจองซือหน่วยลงทุนตามวิธีการที0กําหนดไว้ วิธีใดวิธีหนึง0 ดังนี
(1) ออกใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) โดยระบุชื0อผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที0ระบุในข้ อ 8. การออกและส่ง
มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) ฝากหน่วยลงทุนไว้ ที0บริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ที0ผ้ จู องซือมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์ ซึ0งจะนําหน่วย
ลงทุนที0ได้ รับการจัดสรรเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื0อเข้ าบัญชีซือ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือนัน
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที0จะปฏิเสธการจองซือหน่วยลงทุนตามชุดเอกสารจองซือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที0บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบในอนาคต
ต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื0อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่ าจองซือF หน่ วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี
สําหรับผู้จองซือทัว0 ไป
(1) ผู้จองซือหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนที0จองซือในวันที0จองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค
ดราฟท์ แคชเชียร์ เช็ค เงินโอนจากเงินฝากบัญชีธนาคาร หรื อคําสัง0 หักบัญชีธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอนหรื อคําสัง0
หักบัญชีจากบัญชีที0เปิ ดกับผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย) หรื อวิธีอื0นใดที0บริ ษัทจัดการยอมรับ โดย
สามารถชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนได้ ที0บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย
หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนีผู้จองซือจะต้ องลงวันที0ที0จองซือและขีดคร่ อมเฉพาะสัง0 จ่ายบัญชีเงิน
ฝากประเภทกระแสรายวันตามที0ผ้ รู ับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละรายได้ เปิ ดไว้ เพื0อการนี โดยระบุชื0อ ที0อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซือลงบนด้ านหลัง
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
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ของเช็ค ดราฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว เพื0อความสะดวกในการติดต่อและเพื0อผลประโยชน์ ของผู้จองซือ
หน่วยลงทุน
กรณี ที0จองซือด้ วยวิธีอื0 นที0 มิใช่ เงิ นสด ผู้จองซื อจะต้ องลงวันที0ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครังแรกจะสินสุดลง (ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันที0 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556)
ทังนีรายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที0บริ ษัทจัดการผู้ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายกําหนดอาจมีความแตกต่างกันบ้ างขอให้ ผ้ จู องซือทัว0 ไปปฏิบตั ิตาม
เงื0อนไขที0บริ ษัทจัดการผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้สนับสนุนการขายแต่ละรายจะกําหนด
(2) หลังจากที0บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ได้ รับชุดเอกสารจองซือหน่วยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือไว้ เป็ นหลักฐาน
(3) ในกรณีที0ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คซึ0งไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ในวันที0จองซือไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตามบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซือหน่วยลงทุนทําการจองซือหน่วย
ลงทุนในวันทําการที0สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที0วนั ทําการที0สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั นวันและ/หรื อเวลาที0ลว่ งเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขาย
ไปแล้ วบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที0จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน
ในกรณีที0เช็คดราฟต์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซือบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที0จะปฏิเสธและ/หรื อระงับการขายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน
(4) ผู้จองซือหน่วยลงทุนที0ได้ ทําการจองซือหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว
จะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนและ/หรื อขอคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจาก
บริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(5) บริ ษัทจัดการ ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะ
นําเงินที0ได้ รับจากการจองซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที0ผ้ ูรับประกันการจัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ เพื0อการชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะต้ องจองซือหน่วยลงทุน
ผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและชําระค่าจองซือ
ตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที0กําหนดหรื อแจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
สําหรับผู้จองซือประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ผู้จองซือประเภทเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จะต้ องจองซือหน่วยลงทุนผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท
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จัดจําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและชําระค่าจองซือตามจํานวนวิธีการและระยะเวลาที0กําหนดหรื อ
แจ้ งโดยผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
4. เงือนไขการเสนอขายหน่ วยลงทุน
4.1 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง
และจัดการกองทุนรวม บริ ษัทจัดการสามารถที0จะยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสินสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน
ทังนี บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สาํ นักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง0 ภายใน 7 วันนับแต่
วันที0ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวมนันสินสุดลงในวันที0แจ้ งให้
สํานักงานทราบ
4.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที0จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซือหน่วยลงทุนทังหมดหรื อบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึง0 ดังต่อไปนี
(1)

กรณีที0บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที0 จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทังหมด เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี ที0 ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ตามที0 สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)

กรณีที0เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(3)

กรณี ที0ผ้ ูลงทุน ต่างด้ าวประสงค์ จะจองซือหน่วยลงทุนเกิ นร้ อยละ 49 ของจํ านวนหน่วยลงทุน ที0
จํ า หน่ า ยได้ แล้ ว ทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที0 มี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที0สาํ นักงานประกาศกําหนด

(4)

กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที0บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ครบถ้ วน

(5)

กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้จองซือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้ น

(6)

ในกรณีที0มีเหตุไม่พึงประสงค์จนทําให้ บริ ษัทจัดการเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน มี
มู ล ค่ า รวมกั น แล้ วไม่ ถึ ง ร้ อยละ 75 ของมู ล ค่ า เงิ น ที0 ก องทุ น รวมระดมทุ น ได้ หรื อ มู ล ค่ า ของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที0 กองทุนรวมจะลงทุน อาจไม่เ ป็ นไปตามที0 ค าดหมายเช่ น การเจรจาในการซื อ
อสังหาริ มทรัพย์บางรายการที0กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความสําเร็ จ หรื ออาจเกิดเหตุสดุ วิสยั
หรื อเหตุอนั ไม่คาดหมายกับอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมคาดว่าจะลงทุน จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมไม่
สามารถลงทุน หรื อไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที0
จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรื อยกเลิกการจัดตังกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการอาจดําเนินการ
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ระงับการจองซือบางส่วน หรื อทังหมด และ/หรื อระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
แล้ วแต่กรณี
(7)

เพื0อประโยชน์สงู สุดของการบริ หารจัดการกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อ
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที0จะรับหรื อปฏิเสธที0จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อ
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที0บริ ษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที0จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรื อไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมให้ นนั รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที0มีถิ0นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา
บุคคลซึ0งปกติมีถิ0นที0อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนซึง0 จัดให้ มีขนและดํ
ึ
าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา

(8)

บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที0จะปฏิเสธการจองซือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที0บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที0บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
กรณีที0การจองซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวมหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหาย
แก่กองทุนรวม เป็ นต้ น ทังนี เพื0อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ชื0อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก

5. การคืนเงินค่ าจองซือF หน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนที0จองซือผ่านตนเอง และจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณี คืนเงินค่า
จองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยค่าใช้ จ่ายในการโอนเงิน (ถ้ ามี) เป็ นของผู้รับประกันการจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายนัน ภายใต้ เงื0อนไขที0กําหนดดังต่อไปนี
5.1 กรณีที0ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซือ หรื อไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน
โดยไม่มีดอกเบีย และ/หรื อค่าเสียหายใดใด
5.2 กรณีที0บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอย่างใดอย่าง
หนึง0 ดังต่อไปนี
(1)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนได้ ไม่ถึงร้ อยละ 50 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 7.1(3) (ข) และ (ค)

(2)

จําหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ จู องซือได้ ไม่ถึง 250 ราย

(3)

จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่า 500 ล้ านบาท

(4)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าอัตราที0กําหนดในข้ อ 7 การจัดสรร
หน่วยลงทุน
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(5)

จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินกว่าอัตราที0กําหนดในข้ อ 7 การจัดสรรหน่วยลงทุน

(6)

มูลค่าหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ ไม่เพียงพอที0จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ตามที0ระบุไว้ ในโครงการ

5.3 กรณีที0คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง0 ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรื อมีคําสัง0 ให้ เพิกถอนการ
อนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวม และ/หรื อกรณีอื0นใดอันมีเหตุจําเป็ นทําให้ ต้องยุติโครงการ
5.4 กรณีที0บริ ษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังและจัดการกองทุนรวม และได้ ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนก่อนสินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยุติ
การขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที0ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน ทังนี การอนุมตั ิให้ จดั ตังและ
จัดการกองทุนรวมนันสินสุดลงในวันที0แจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
บริ ษัทจัดการจะส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือที0จองซือหน่วยลงทุนผ่านตนเองและจะดําเนินการให้
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณี
ส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนที0จองซือผ่านผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั
จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง0 จ่ายใน
นามผู้จองซือหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนประเภทผู้จองซือทัว0 ไปภายใน 14 วันนับแต่วนั สินสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกหรื อภายใน 14 วันนับแต่วนั ที0การอนุมตั ิให้ จดั ตังและจัดการกองทุนรวมสินสุดลง
ตามข้ อ 5.2 ข้ อ 5.3 และข้ อ 5.4 ทังนี หากเป็ นกรณีการคืนเงินตามข้ อ 5.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที0จะนํา
ดอกเบียและหรื อผลประโยชน์ใดๆที0เกิดขึนจากเงินที0ได้ รับจากการจองซือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใด
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื0องจากความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการผู้รับ
ประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายเองบริ ษัทจัดการ
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายแล้ วแต่กรณี
จะชําระดอกเบียร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที0ครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที0ชําระเงินค่าจองซือ
6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที0จองซือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการผู้จองซือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆในชุด
เอกสารจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท พร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบส่งให้ บริ ษัทจัดการจนครบถ้ วน
ในกรณีที0จองซือหน่วยลงทุนกับผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนผู้จองซือหน่วยลงทุนทุกรายจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในชุดเอกสารจองซือหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้
ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
เอกสารประกอบการจองซือหน่วยลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนีเว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ น
กรณีๆ ไปโดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื0นๆเพิ0มเติมตามที0เห็นสมควร
6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว (กรณี
บุคคลที0ไม่มีสญ
ั ชาติไทย) หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที0เอกสารแสดงตนข้ างต้ น ไม่ได้ ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อที0อยูข่ องผู้จองซือ)
(2) เฉพาะกรณีที0ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรับเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที0
ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที0ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยที0ระบุเลขที0บญ
ั ชี และชื0อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (2) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี สําเนา
statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
6.2 กรณีคณะบุคคล
(1) สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุคคล
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากรในชุดเอกสารจองซือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที0ประสงค์จะจองซือแยกต่างหากจากการจองซือในชื0อของบุคคลธรรมดา)
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม
(4) หนังสือมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(5) เฉพาะกรณีที0ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรับเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที0
ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ จู องซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรายวัน
หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที0ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที0ระบุ
เลขที0บญ
ั ชี และชื0อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
(ก) ให้ ใช้ เอกสารข้ อ (1) - (5) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี สําเนา
statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
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(ข) กองทุนส่วนบุคคลที0จองซือโดยใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ได้ ระบุเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษี อากรจะถือเป็ นบุคคลเดียวกันกับบุคคลธรรมดาที0ใช้ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดียวกัน
และบริ ษัทจัดการจะรวมจํานวนจองซือในใบจองซือทุกใบเป็ น 1 รายการเพื0อใช้ ในการจัดสรร
6.3 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทอายุไม่เกิน 3
เดือน
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที0 ระบุในลักษณะให้ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์สทิ ธิการเช่าคริ สตัล รี เทล โกรท หรื อลงทุนในหลักทรัพย์นีได้
(3) สําเนาบัญชีรายชื0อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 3 เดือน
(4) หนังสือมอบอํานาจหรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 4 ตามจํ านวนผู้มี
อํานาจลงนามและโดยหนึง0 ในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จดั การ) และของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน
(6) เฉพาะกรณีที0ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรับเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที0
ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที0ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยที0ระบุเลขที0บญ
ั ชี และชื0อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
(7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบคุ คล
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (7) จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี สําเนา
statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
6.4 กรณีนิติบุคคลทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังF ให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหลักทรัพย์
(1) สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึ0งอาจออกโดยส่วนราชการของประเทศที0นิติบุคคลนันตังอยู่ หรื อ
โดยเจ้ าหน้ าที0ของนิติบุคคลนันก็ได้ และหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลดังกล่าวต้ องออกมาไม่เกิน 1 ปี
โดยจะต้ องมีรายละเอียดเกี0ยวกับชื0อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื0อผูกพันนิติบุคคล และเงื0อนไขหรื อ
ข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื0อ ที0ตงสํ
ั านักงานใหญ่
(2) หนังสือมอบอํานาจที0นิติบคุ คลต่างประเทศนัน มอบอํานาจให้ custodian หรื อสําเนา
(3) หนังสือมอบอํานาจของ custodian หรื อสําเนา (กรณีมอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ผู้มีอํานาจลงนามตามเอกสารข้ อ 3 ตามจํ านวนผู้มี
อํานาจลงนามและโดยหนึง0 ในนันต้ องเป็ นกรรมการผู้จดั การ ) และของผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน
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(5) เฉพาะกรณีที0ผ้ ูถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะรับเงินปั นผล เงิ นลดทุน หรื อเงิ นค่าจองซือหน่วยลงทุนส่วนที0
ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี ผู้จองซือจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรายวัน หรื อสําเนารายการเดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ที0ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยที0ระบุเลขที0บญ
ั ชี และชื0อบัญชีผ้ จู องซือโดยจะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
หมายเหตุ
ให้ ใช้ เอกสารหมายเลข (1) - (5) จํ านวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับรั บรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
สําเนา statement ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัญชีและธนาคาร (ห้ ามใช้ กระดาษ reused)
โดยเอกสารตามข้ อ (1) ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื0อโดยเจ้ าหน้ าที0 Notary Public และรับรองโดยกงสุล
ของไทยอายุไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ
-

กรณีเป็ นเอกสารที0มาจากต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองสําเนาโดยผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท

-

ผู้ลงทุนทุกรายจะต้ องให้ การรับรองว่ายินยอมที0จะผูกพันตามข้ อตกลงและข้ อกําหนดต่างๆ ตามที0ได้ ระบุไว้
ในโครงการนี และ/หรื อตามประกาศ คําสัง0 ระเบียบต่างๆ ที0คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ ประกาศ กําหนด ทังที0ได้ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที0จะได้ แก้ ไขเพิ0มเติมในภายหน้ า

-

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสารหรื อขอเอกสารเพิ0มเติมหรื อทดแทน
ซึ0งเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามกฎหมายกําหนด หรื อระเบียบของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย
และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทังนีเพื0อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

7. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
7.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื0อนไขดังต่อไปนี
(1)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของหน่วยลงทุนที0จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด

(2)

เสนอขายและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

(3)

เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษหรื อเจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้
สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังต่อไปนี
(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้ นแต่เป็ นกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค) ข้ างล่างนี
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(ข) ในกรณีที0ผ้ จู องซือพิเศษหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ วบริ ษัท
จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทั0วไปและผู้จองซือประเภท
กองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที0เหลือจาก
การจองซือของผู้จองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนและ
(ค) ในกรณีที0เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ วบริ ษัท
จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทั0วไปและผู้จองซือประเภท
กองทุนให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที0เหลือจาก
การจองซื อของผู้จ องซื อทั0ว ไปผู้จ องซื อประเภทกองทุน และผู้จ องซื อพิ เ ศษหรื อ กลุ่ม บุค คล
เดียวกันตาม (ข)
(4)

ในกรณีที0ผ้ จู องซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนจองซือหน่วยลงทุนไม่ครบตามอัตราที0กําหนดใน
(1) และ (2) ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที0เหลือแก่บคุ คลดังต่อไปนีตามลําดับ
(ก) ผู้จองซือพิเศษ
(ข) เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนรวมทัง
เจ้ าของที0ดินที0กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิ เก็บกินหรื อสิทธิ เหนือพืนดินหรื อเจ้ าของทรัพย์สินที0
เกี0ยวกับสิทธิดงั กล่าว
(ค) ผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อผู้ร่วมรับประกันการจําหน่าย
ในกรณีที0กลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึง0 (4)(ก) และ (ข) ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ถือว่าเป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลตามวรรคหนึง0 (4)(ก) และ (ข) ด้ วย

บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของผู้ให้ เช่าผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0
กองทุนรวมจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวรวมกันได้ ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ทังนี ผู้จองซือF พิเศษ หมายความว่าบุคคลตามที0ได้ ระบุไว้ ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ต.ต. ที0 สน.
25/2552 เรื0 องหลักเกณฑ์เงื0อนไขและวิธีการจัดตังกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที0 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ซึ0งแก้ ไขเพิ0มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต. ที0 สน. 10/2556 เรื0 องหลักเกณฑ์ เงื0อนไข และวิธีการจัดตังและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที0 7) ลงวันที0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนสํารองเลียงชีพ
(ค) กองทุนประกันสังคม
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(ง) กองทุนรวมที0จดั ตังขึนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ0งเป็ นกองทุนรวมที0เสนอ
ขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว0 ไป
ทังนี ผู้จองซือF พิเศษและผู้จองซือF ประเภทกองทุน หมายถึง เฉพาะกรณีที0บุคคลดังกล่าวได้ จองซือ
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือประเภทกองทุนและผู้จองซือพิเศษที0
ผู้รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุนกําหนดเท่านันหากทําการจองซือหน่วยลงทุนในช่วงเวลาและวิธีการ
เสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับผู้จองซือทัว0 ไปให้ ถือเป็ น “ผู้จองซือทัว0 ไป”
การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซือทัว0 ไป และผู้จองซือประเภทกองทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปบริ ษัทจัดการจะประชาสัมพันธ์ การเสนอขาย
หน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพื0อให้ มีการกระจายข้ อมูลเกี0ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่ หลายในกรณีที0มีบคุ คลใดจองซือหน่วยลงทุนในส่วนที0เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปเพื0อนําไป
ขายต่อหรื อเป็ นการซือขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริ ษัทหลักทรัพย์แบบไม่เปิ ดเผยชื0อผู้ถือหน่วยลงทุนบริ ษัท
จัดการจะจัดให้ มีข้อกําหนดให้ บคุ คลนันปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามวรรคหนึง0 และข้ อ 7.2(1) โดยอนุโลม
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนเป็ นจํานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเว้ นแต่เป็ นกรณีที0ได้ รับยกเว้ นตามข้ อ
7.2(2)(ข) และ (ค) ทังนีภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื0อนไขดังต่อไปนี
การจัดสรรรอบแรก
(ก) ในกรณีที0จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ ูจองซือทัว0 ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทั0วไปทุกรายตาม
จํานวนที0จองซือ
(ข) ในกรณีที0จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํานวนผู้จองซือทัว0 ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัทจัดการสงวน
สิทธิที0จะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ หลัก “small lot first” ให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปโดยในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยวิธีดงั กล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจํานวนค่าจองซือขันตํ0าของผู้จองซือ โดยใช้ จํานวนค่า
จองซือขันตํ0าเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกราย และในรอบต่อๆไปจะจัดสรร
หน่วยลงทุนที0เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปข้ างต้ นที0ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนที0
จองซือ โดยจะใช้ ค่าตํ0าสุดของมูลค่าจองซือคงเหลือที0ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรจากรอบที0แล้ ว เป็ นฐานใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไป โดยจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยวนเป็ นรอบไปเรื0 อยๆ จนกว่า
จะครบตามจํานวนหน่วยลงทุนที0เสนอขาย และสําหรับการจัดสรรในรอบสุดท้ าย หากมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว0 ไปทุกราย บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรปรากฏโดยวิธีส่มุ
รายชื0อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรื อ ตามที0บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
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โดยหากผู้จองซือทําการจองซือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 รายการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที0จะนํามารวมและ
ทําการจัดสรรให้ เพียงรายการเดียวเท่านัน
ทังนี
1. ในกรณีที0จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ ูจองซือทัว0 ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปและ
ผู้จองซือประเภทกองทุนทุกรายตามจํานวนที0จองซือ
2. ในกรณีที0จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 แต่จํานวน
หน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนเกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว0 ไปทุกรายตาม
จํานวนที0จองซือและสงวนสิทธิb ที0จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือประเภทกองทุนตามสัดส่วนของ
จํานวนที0จองซือซึ0งเมื0อรวมกับจํานวนหน่วยลงทุนที0จองซือและจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปจะมีจํานวน
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
3. ในกรณีที0จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 และ
จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํานวนผู้จองซือทัว0 ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และผู้จองซือประเภทกองทุนตามสัดส่วน
จํานวนที0จองซือเป็ นจํ านวนร้ อยละ 25 ของจํ านวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดโดยจะ
ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปตามหลักเกณฑ์และเงื0อนไขของข้ อ (ข)
4. ในกรณีที0จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ ูจองซือทัว0 ไปทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 25และ
จํานวนหน่วยลงทุนที0ผ้ จู องซือประเภทกองทุนทุกรายจองซือรวมกันมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและจํานวนผู้จองซือทัว0 ไปมีจํานวนมากเป็ นผลให้ บริ ษัท
จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปทุกรายตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นบริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และจะนําหน่วยลงทุนที0เหลือจากการจองซือของผู้จอง
ซือประเภทกองทุนซึ0งจองซือไม่ถึงร้ อยละ 25 มารวมจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปพร้ อมกันทังนีบริ ษัท
จัดการจะดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือทัว0 ไปตามหลักเกณฑ์และเงื0อนไขของข้ อ (ข)
ดังกล่าวข้ างต้ นโดยจํานวนหน่วยลงทุนที0จดั สรรให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุนในสอง
กรณีดงั กล่าวในย่อหน้ านีจะมีจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที0มีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ
และ/หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนจะลงทุนหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันตามข้ อ 7.1(3)(ก) ให้ บริ ษัทจัดการมีดุลพินิจจัดสรรหน่วยลงทุนที0เหลือให้ แก่ผ้ จู องซือทัว0 ไปจนครบ
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จํ า นวนก่ อ นจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อประเภทกองทุน (ถ้ ามี ) หรื อ จัด สรรตามวิ ธี ก ารอื0 น ใดที0 บ ริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร
ในกรณีที0บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื0อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อชื0อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิที0จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากที0นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน
ของผู้จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านันโดยบริ ษัทจัดการและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกและจัดส่งใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน(ถ้ ามี)หรื อสมุดบัญชี แสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)ให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที0ผ้ ถู ือหน่วย
ได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรื อดําเนินการอื0นใดตามความประสงค์ของลูกค้ าที0ระบุในคําขอเปิ ดบัญชีและ/
หรื อ ใบจองซื อแล้ ว แต่ก รณี หรื อ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ใ นการเปลี0ยนแปลง เพิ0ม เติม แก้ ไ ข รู ป แบบ
ระยะเวลาและ/หรื อเนือหา ของเอกสารการรับรองสิทธิตามที0บริ ษัทจัดการกําหนด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ จู องซือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
7.2 ข้ อจํากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
ข้ อจํ ากัดในการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ แก่ บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยวกันใด จะเป็ นไปตามที0 สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทังนี ในกรณี ที0สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื0นใดที0มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี0ยนแปลง เพิ0มเติม ประกาศ กําหนด สัง0
การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื0น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที0จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
(1)

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้จองซือทัว0 ไป บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี
1.1 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี
1.1.1

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง0 ดังต่อไปนี
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลียงชีพ
หรื อกองทุนรวมเพื0อผู้ลงทุนทัว0 ไป
(ข) นิติบคุ คลที0จดั ตังขึนตามกฎหมายไทยซึ0งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้
นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด
เป็ นต้ น
(ค) บุคคลอื0นใดที0ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื0อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
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1.1.2

เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ0งรับหน่วยลงทุนไว้
ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนที0รับไว้ ในส่วนที0เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที0นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการจัดสรร
หน่วยลงทุนของผู้จองซือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

1.2 บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1.3 บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด หากเป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที0มีการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี
(ก)

มีการลงทุนเพื0อให้ ได้ มาซึง0 สิทธิในที0ดินตามประมวลกฎหมายที0ดิน หรื อ

(ข)

มีการลงทุนเพื0อให้ ได้ มาซึง0 กรรมสิทธิbในอาคารชุด ทังนี เมื0อคํานวณพืนที0ห้องชุดที0กองทุน
รวมจะลงทุนรวมกับพืนที0ห้องชุดที0ถือกรรมสิทธิbโดยผู้ลงทุนต่างด้ าวในอาคารเดียวกันอยู่
ก่อนแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้ อยละ 49 ของพืนที0ห้องชุดทังหมดในอาคารชุดนัน
ในการนี บริ ษัทจัดการจะแต่งตังนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื0อทําหน้ าที0ควบคุมการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึ0ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมครังแรกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที0กําหนดข้ างต้ น ทังนี ขันตอน
การโอนหน่วยลงทุนของผู้ล งทุนต่างด้ า วจะมีขันตอนมากกว่า ผู้ลงทุนไทย ซึ0ง บริ ษั ท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที0เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวทราบทุกราย รวมทังดําเนินการ
ให้ มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที0จะเป็ นผลทําให้ กองทุนรวมมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที0เป็ น
ผู้ลงทุนต่างด้ าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที0กําหนดด้ วย
นอกจากนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งหลักเกณฑ์ เรื0 อง ห้ ามมิให้ มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั
ผู้ลงทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดให้ แก่
นายหน้ าค้ าหลักทรั พย์ทราบก่อนมีการนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเพื0อให้ นายหน้ าค้ าหลักทรั พย์ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และจะดําเนินการให้ การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในเรื0 องดังกล่าว

(2)

ในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้จองซือพิเศษ หรื อเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อ
ผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรั พย์ ที0กองทุนรวมจะลงทุน หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี
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(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ตามที0ได้ มีการระบุชื0อหรื อลักษณะของผู้ที0จะได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนกรณีดงั กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชีชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ เว้ นแต่เป็ น
กรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตาม (ข) และ (ค)
(ข) ในกรณีที0ผ้ จู องซือพิเศษได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว0 ไปให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยลงทุนที0เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน
(ค) ในกรณีที0เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุน
หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม (ก) แล้ ว บริ ษัท
จัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าวอีกไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ
ทัว0 ไปที0เหลือจากการจองซือของผู้จองซือทัว0 ไปและผู้จองซือประเภทกองทุน และผู้จองซือพิเศษตาม
(ข)
ในกรณีที0อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะลงทุนเป็ นสิทธิเก็บกินหรื อสิทธิเหนือพืนดิน บริ ษัทจัดการ
จะนําหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ0งมาใช้ บงั คับกับเจ้ าของที0ดินหรื อทรัพย์สินที0
เกี0ยวกับสิทธิดงั กล่าวด้ วย
8. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
8.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที0ผ้ จู องซือได้ ระบุในเอกสารการจองซือว่าจะ
เลือกรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแบบใดแบบหนึง0 ดังต่อไปนี
1. ใบหน่วยลงทุน
2. ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
4. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
8.2 เงือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หนั งสือรั บรองสิทธิในหน่ วยลงทุน สมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื0อผู้จองซือหน่วยลงทุนที0ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี ข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนที0ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้
ถือเป็ นหลักฐานที0ถกู ต้ องเกี0ยวกับสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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กรณีใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที0มีรายการตามที0คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ แก่ผ้ จู องซือที0แสดงความจํานงขอรับใบ
หน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ในกรณีที0มีการเพิ0มเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุน หรื อหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที0มีรายการตามหลักเกณฑ์ที0คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที0แสดงความจํานงขอรับใบหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียน
เพิ0มเงินทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที0มีการลดเงินทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกการลดมูลค่าที0ตราไว้ ของ
หน่วยลงทุนในระบบทะเบียน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องส่งคืนใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที0กําหนดไว้ ในโครงการ
ทังนี ผู้ถือหน่วยสามารถขอเปลีย0 นแปลงประเภทเอกสารสิทธิได้ ตามความประสงค์ เพื0อเป็ นหลักฐานการยืนยันการ
ถือหน่วย การทํารายการซือหรื อขายคืน หรื อโอนหน่วยลงทุนของผู้จองซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ใบหน่วย
ลงทุน และ/หรื อหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี0ยนแก้ ไข หรื อเพิ0มเติมสําหรับรู ปแบบหรื อเงื0อนไขของเอก
สิทธิ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการภายใต้ ขอบเขตตามที0 คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กรณีระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
ในกรณีที0นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื0อผู้จองซือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ0งให้ กับผู้จองซือหน่วยลงทุนเพื0อเป็ น
หลักฐานการยืนยันการถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามผู้จองซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทํารายการขายหน่วยลงทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอน
หน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน ซึ0งเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
เป็ นการล่วงหน้ าหรื อตามที0ผ้ ูจองซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วยลงทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ และเงื0อนไขที0บริ ษัท
จัดการกําหนด
และในกรณีที0ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ให้ นายทะเบียนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนไปเข้ าบัญชีซือ
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซือหน่วยลงทุน เพื0อการซือขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะนําหน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซือผ่านนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) หรื อนํา
หน่วยลงทุนฝากเข้ าบัญชี หลักทรั พย์ของบุคคลที0ได้ รับการแต่งตังจากบริ ษัทจัดการเพื0อผู้จองซือนันที0มีอยู่กับ
บริ ษัทสมาชิกของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที0ผ้ ูจองซือแจ้ งไว้ ในใบจองซือหน่วย
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ลงทุนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็ นการดําเนินการที0ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
9. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าหน่ วยลงทุน
สําหรับราคาซือF ขายหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซือขายหน่วยลงทุนได้ จาก Website ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย:
www.set.or.th
สําหรับมูลค่ าหน่ วยลงทุน และมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามได้ จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th และ
Website ของบริ ษัทจัดการ: www.scbam.com
10. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียน
ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนได้ โดยติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ โทร.
0-2949-1500 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
11. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ภายหลังจากบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยื0นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื0อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เมื0อนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทําการซือ /ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ “การซือ/ขายหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื0อ
ที0อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที0 333 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2626-4530
0-2626-4545-6

หรื อบุคคลอื0นที0มีหน้ าที0 คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป
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13. บริษัทประเมินค่ าทรัพย์ สิน
ชื0อ
ที0อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ชื0อ
ที0อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากัด
ชัน 20 เลขที0 2005-6 อาคารเดอะ มิลเลนเนีย ทาวเวอร์
เลขที0 62 ถนนหลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2652-6300
0-2652-6399
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
65/192 ชัน 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
0-2643-8223
0-2643-8224

14. ข้ อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื0อ
ที0อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษัท เค.อี.รีเทล จํากัด
1420/1 โครงการคริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงคลองจัน0 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
0-2101-5800
0-2508-1088

15. ทีปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน
ทีปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจําหน่ าย
ชื0อ
ที0อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
1. สํานักงานใหญ่ เลขที0 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
2. และสาขาต่างๆ ทัว0 ประเทศ
3. หน่วยงานวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
ชัน 9 โซน B สํานักงานใหญ่ เลขที0 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2544-6679
0-2544-2185
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ผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู้จดั จําหน่ายซึ0งเป็ นนิติบคุ คลที0ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื0อทําหน้ าที0เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ0มเติมในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที0เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ ามี)
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ ง ตั งผู้ สนั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น เพิ0 ม เติ ม ในภายหลั ง ซึ0 ง เป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที0 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็ น ชอบเพื0 อ ทํ า หน้ าที0 เ ป็ นผู้ สนั บ สนุ น การขายของ
กองทุนรวม และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ ณ ที0
เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการและผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหน่วยลงทุน
16. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื0อ
ที0อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาชิดลม)
สายงานปฏิบตั ิการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ทีมบริ การทะเบียนหลักทรัพย์ 1 อาคาร 2 ชัน 3 เลขที0 1060 ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
0-2256-2323-8
0-2256-2405-6

หรื อบุคคลอื0นที0ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17. ผู้สอบบัญชี
ชื0อ

:

ที0อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

คุณ รัตนา จาละ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734)
คุณ สมใจ คุณปสุต (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4499)
คุณ รัชดา ยงสวัสดิbวาณิชย์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4951)
บริษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด
193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-0777
0-2264-0789
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หรื อบุคคลอื0นที0ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เพื0อเป็ นผู้สอบบัญชี ของ
กองทุนรวม และที0ได้ มีการแก้ ไขเพิ0มเติม รวมทังกฎหมายหลักทรั พย์ และ/หรื อกฎหมายอื0นใดที0เกี0 ยวข้ องโดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี0ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที0ระบุไว้ ในโครงการฉบับนีอย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ0งปั จจัยความเสี0ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนีก่อนตัดสินใจในการซือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม
ข้ อความดังต่อไปนีแสดงถึงปั จจัยความเสีย0 งที0มีนยั สําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรื อราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปั จจัยความเสี0ยงที0ปรากฏในโครงการฉบับนีแล้ วยังอาจมีปัจจัยความเสี0ยงอื0นๆ ซึ0ง
กองทุนรวมไม่อาจทราบได้ ในขณะนีหรื อเป็ นความเสี0ยงที0กองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่ความ
เสีย0 งดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสีย0 งที0มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสีย0 งทังหลายที0ปรากฏในโครงการฉบับนีและ
ความเสีย0 งที0อาจมีขนในอนาคตอาจมี
ึ
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม
คําอธิบายเกี0ยวกับแนวทางการบริ หารเพื0อลดความเสีย0 ง มาตรการในการป้องกันความเสีย0 ง และ/หรื อ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี0ยงข้ อใดข้ อหนึ0งไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการใน
การป้องกันความเสี0ยงตามที0กําหนดไว้ ได้ ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนและไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความเสี0ยงต่างๆ ตามที0ระบุใน
โครงการฉบับนีจะลดลงหรื อทําให้ หมดไป
ทังนี เนื0องจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถในการลดความเสี0ยงยังขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการที0อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของกองทุนรวมข้ อความในลักษณะที0เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที0
ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบับนี เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื0อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
“ประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี0ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการ
ขยายธุรกิจ การเปลีย0 นแปลงของกฎหมายที0เกี0ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ น
การคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทจัดการกองทุน เจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ที0ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หรื อบุคคลใดๆ มิได้ เป็ นการรับรองความ
ถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิได้ เป็ นการ
รับประกันและ/หรื อรับรองว่าผลการดําเนินงานจริ งที0จะเกิดขึนในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
นอกจากนี ผลการดําเนินงานที0เกิดขึนจริ งกับการคาดการณ์หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ข้ อมูลในส่วนนีที0อ้างถึงหรื อเกี0ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิจอาจเป็ นข้ อมูลที0รวบรวมมาจากข้ อมูลทีม0 ี
การเปิ ดเผยหรื อจากสิ0งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื0นๆ โดยที0กองทุนรวมอาจไม่สามารถ
ตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้
เนื0องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวัง
ที0จะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน นอกจากนัน ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจ
ลดตํ0าลงหรื อสูงขึน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน ผู้ที0ประสงค์จะซือหน่วยลงทุนจึงควรปรึ กษาที0
ปรึกษาที0เกี0ยวข้ องเพื0อขอคําปรึกษาเกี0ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
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(ก) ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสียงจากสัญญา
ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก กองทุนรวมจะเข้ าทํา
สัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคารโครงการศูนย์การค้ า สัญญาซือขายเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบ
สัญญาเช่าเหมางานระบบ สัญญาเช่าพืนที0สว่ นกลาง สัญญาอนุญาตให้ ใช้ เครื0 องหมายการค้ า สัญญาตกลง
กระทําการเพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที0เกี0ยวข้ องกับเจ้ าของหรื อผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมายที0เกี0ยวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่าง ๆ ที0เกี0ยวเนื0องกับการลงทุนและการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื0อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
และดําเนินการใดๆ เพื0อให้ ให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คูส่ ญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญาหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี แม้ กองทุนรวมจะมีสิทธิที0จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย
รวมตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์ และค่า เช่ าที0 ชํ าระไปแล้ วก็ ตาม แต่เ หตุการณ์ ที0 คู่ส ัญญาผิด สัญ ญา
ดังกล่าว อาจทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับผลประโยชน์จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการหรื อบังคับการให้
เป็ นไปตามสัญญาตามที0กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตาม
ข้ อกําหนด หรื อในกรณีที0ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดข้ อกําหนดและเงื0อนไขตามสัญญาที0เกี0ยวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญาอาจ
ไม่ชําระค่าเสียหายตามที0กองทุนรวมเรี ยกร้ อง ดังนัน กองทุนรวมจึงอาจต้ องนําเรื0 องดังกล่าวเข้ าสูก่ ระบวนการ
ยุติธรรมโดยการฟ้ องร้ องต่อศาลที0เกี0ยวข้ อง ซึง0 การดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้
ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที0กองทุนรวมจะได้ รับชดเชย เยียวยา จาก
ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของศาลที0เกี0ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมี
คําพิพากษาให้ กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจึงมีความเสีย0 งที0จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที0คาดการณ์ไว้
2) ความเสียงจากการทีผู้เช่ าพืนF ทีในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมลงทุนไม่ ให้ ความยินยอมในการเปลียนตัว
ผู้ให้ เช่ าจากเจ้ าของทรัพย์ สินเดิมเป็ นกองทุนรวม หรือไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ าพืนF ที
เมื0อกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว ผู้เช่าพืนที0ในทรัพย์สินที0กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรกต้ องยินยอมเปลี0ยนคู่สญ
ั ญาเช่าพืนที0จากเจ้ าของพืนที0เดิมเป็ นกองทุนรวมและชําระ
ค่าเช่าพืนที0ให้ แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ให้ เช่า ทังนี หากผู้เช่าพืนที0ปฏิเสธที0จะให้ ความยินยอมดังกล่าวและไม่
ชําระค่าเช่าพืนที0ให้ แก่กองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีความเสี0ยงในส่วนของการไม่ได้ รับค่าเช่า ซึ0งอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวม และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน
รวม
อย่า งไรก็ ดี ในการเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที0 ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ครั งแรกนี กองทุน รวมโดยผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งและอธิบายถึงรายละเอียดที0เกี0ยวข้ องกับกองทุนรวมให้ ผ้ เู ช่าพืนที0ได้ ทราบ
เพื0อประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลีย0 นคูส่ ญ
ั ญาเช่าพืนที0จากเจ้ าของพืนที0เดิมเป็ นกองทุนรวม
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และเนื0 อ งจากข้ อสัญ ญาอื0 น ๆ ในสัญ ญาเช่ า พื นที0 กั บ ผู้ เช่ า รายย่ อ ย รวมถึ ง ผู้ ให้ บริ ก ารและผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ไม่ได้ เปลี0ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือเคอีอาร์ ยงั ทําหน้ าที0เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้
ให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพืนที0 การปฏิเสธที0จะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงมีโอกาสเกิดขึนได้ น้อย
นอกจากนี สัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคารที0จะเข้ าทําระหว่างผู้ให้ เช่ากับกองทุนรวม ยังกําหนดไว้ วา่ หากผู้
เช่าพืนที0ไม่ตกลงยินยอมในการเปลี0ยนตัวผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าในฐานะผู้ให้ เช่าเดิมจะยังคงเป็ นผู้ให้ เช่ากับผู้เช่า
พืนที0รายนันๆ ต่อไปจนกว่าสัญญาจะสินสุดลง ทังนี ผลประโยชน์ใดๆ ซึ0งรวมถึงเงินประกันการเช่าจากผู้เช่า
พืนที0 อัน เป็ นผลประโยชน์ ที0 กองทุนรวมควรจะได้ รับ ซึ0ง ผู้ใ ห้ เ ช่า ได้ รับ จากผู้เ ช่า พืนที0ดังกล่าว ผู้ให้ เช่ าจะ
ดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวมภายในระยะเวลาที0กําหนด อีกทัง กองทุนรวมยัง
กําหนดให้ ผ้ ใู ห้ เช่าต้ องขอความยินยอมจากผู้เช่ารายย่อยในการโอนสิทธิและหน้ าที0ดงั กล่าวให้ แก่กองทุนรวม
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของพืนที0เช่าในส่วนที0กองทุนรวมลงทุนในแต่ละโครงการ ก่อนที0กองทุนรวม
จะดําเนินการลงทุนในโครงการดังกล่าว
3) ความเสียงการชําระค่ าเช่ าพืนF ทีของผู้เช่ าพืนF ทีในทรัพย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังF แรก
ค่าเช่าพืนที0ที0กองทุนรวมจะได้ รับจากผู้เช่าตามสัญญาเช่าพืนที0จะเป็ นที0มาของรายได้ หลักของกองทุนรวม
ดังนัน กองทุนรวมอาจมีความเสี0ยงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าพืนที0ได้
หากผู้เช่าพืนที0ดงั กล่าวมีปัญหาทางการเงินซึ0งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า ไม่ชําระค่า
เช่า หรื อยอมเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนด และหากกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่า
ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทุนรวมได้ ซึ0งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ผู้เช่าพืนที0ทุกรายที0ทําสัญญาเช่าพืนที0กับกองทุนรวมจะต้ องวางเงินประกันการเช่าพืนที0ตลอด
อายุส ญ
ั ญาเช่า พื นที0โ ดยเฉลี0ย ไม่ตํ0า กว่า ค่า เช่า พื นที 0 3 เดือ น ซึ 0ง กองทุน รวมสามารถยึด เงิน ประกัน
ดัง กล่า วในกรณีที0ผ้ ูเ ช่า ไม่ชํา ระค่าเช่า หรื อ ยกเลิก สัญ ญาก่อ นกํา หนด ซึ0ง การที0มีก ารวางเงิน ประกัน ใน
ลักษณะนีจะช่วยลดความเสี0ยงและ/หรื อผลกระทบต่อรายได้ ของกองทุนรวม
4) ความเสียงจากการทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ทีได้ รับสิท ธิจากกองทุนรวมให้ เป็ นผู้เช่ าเหมางาน
ระบบและผู้เช่ าพืนF ทีส่ วนกลาง ไม่ ชาํ ระค่ าตอบแทนให้ แก่ กองทุนรวม
เมื0อกองทุนรวมเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกแล้ ว กองทุนรวมจะให้ สิทธิแก่ผ้ บู ริ หาร
อสัง หาริ ม ทรั พย์ ใ นการเป็ นผู้เ ช่า เหมางานระบบและเป็ นผู้เช่ าพื นที0ส่วนกลาง เพื0 อให้ บ ริ ก ารและบริ การ
สาธารณูปโภคแก่ผ้ เู ช่าพืนที0ในโครงการ และนําพืนที0สว่ นกลางของโครงการในส่วนที0กองทุนรวมลงทุนไปหา
ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ ตามลําดับ โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องชําระค่าตอบแทนการเช่าเหมางาน
ระบบและการเช่ า พื นที0 ส่ว นกลางตามอัต ราที0 กํ า หนดล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ ก องทุ น รวม ทังนี หากผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ปฏิเสธที0จะไม่ชําระค่าตอบแทนดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวม กองทุนรวมอาจมีความเสี0ยงใน
ส่วนของการไม่ได้ รับค่าตอบแทนการให้ เช่าพืนที0และทรัพย์สนิ ดังกล่าว ซึง0 อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
ของกองทุนรวม ซึ0งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
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อย่างไรก็ดี กองทุนรวมมีสิทธิยกเลิกการให้ เช่าเหมางานระบบ และ/หรื อการให้ เช่าพืนที0สว่ นกลาง (แล้ วแต่
กรณี) ตามเงื0อนไขที0กําหนดในสัญญา โดยในกรณีที0กองทุนรวมยกเลิกสัญญาเช่าเหมางานระบบ สิทธิในการ
ให้ บริ การและให้ บริ การสาธารณูปโภคจะกลับมาเป็ นของกองทุนรวมในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิbในงานระบบ
(หรื อบุคคลใดที0กองทุนรวมให้ สิทธิ ในการเช่าเหมางานระบบ) ซึ0งส่งผลให้ กองทุนรวมสามารถเรี ยกเก็ บ
ค่าบริ การค่าบริ การสาธารณูปโภค และเงินประกันสําหรับค่าบริ การดังกล่าวจากผู้เช่ารายย่อยได้ โดยตรง
เช่นเดียวกัน ในกรณีที0กองทุนรวมยกเลิกสัญญาเช่าพืนที0สว่ นกลาง กองทุนรวมสามารถนําพืนที0ดงั กล่าวออก
หาประโยชน์ได้ โดยตรง
5) ความเสียงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึนF อยู่กับความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมจะแต่งตังให้ เคอีอาร์ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก
โดยเคอีอาร์ จะมีหน้ าที0ต่างๆ เกี0ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์ สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกตามที0
กองทุนรวมจะมอบหมายให้ รวมถึงการร่ วมกําหนดนโยบายการจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจ
ของทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้เช่าพืนที0รายใหม่หรื อการต่อสัญญาเช่าพืนที0กับผู้เช่าพืนที0ปัจจุบนั
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายการบํารุ งรักษาหรื อพัฒนาทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกให้ อยูใ่ นสภาพที0ดีและเหมาะแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริ หารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรง
ต่อผลประกอบการของกองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม หากเคอีอาร์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที0ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เนื0องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ0ง
แม้ ว่ากองทุนรวมได้ กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไว้ เพียงพอและน่าสนใจ กองทุนรวม
อาจไม่สามารถแต่งตังบุคคลอื0นเพื0อทําหน้ าที0บริ หารทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกได้ ดีเทียบเท่า
กับการบริ หารจัดการของเคอีอาร์ ซึ0งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการ ฐานะ
การเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
6) ความเสียงจากการใช้ บริการพืนF ทีจอดรถตามสัญญาตกลงกระทําการ
เนื0องจากกองทุนรวมไม่ได้ เข้ าลงทุนในพืนที0ทงหมดของโครงการ
ั
The Crystal และ CDC จํานวนที0จอดรถบน
ดินในพืนที0ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนโดยตรงในแต่ละโครงการจะมีค่อนข้ างจํากัด กล่าวคือ กองทุนรวมจะจด
สิทธิการเช่าในส่วนของที0จอดรถของโครงการ The Crystal และ CDC เป็ นจํานวน 159 คัน และ 384 คัน
ตามลําดับ ซึง0 ตํ0ากว่าจํานวนที0จอดรถที0กฎหมายกําหนดเมื0อเทียบกับพืนที0ใช้ สอยในอาคารของแต่ละโครงการ
ที0กองทุนรวมเข้ าลงทุน
อย่างไรก็ตาม เพื0อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที0เกี0ยวข้ อง และเพื0อความสะดวกของผู้เช่าพืนที0ใน
ส่วนที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนและผู้มาติดต่อของบุคคลดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการ
กับเค.อี.แลนด์ เพื0อให้ กองทุนรวมได้ มาซึ0งสิทธิในการใช้ พืนที0จอดรถในโครงการ The Crystal และ CDC ใน
พืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน เพิ0มเติมเป็ นจํานวน 223 คัน และ 220 คัน ตามลําดับ ตลอดเวลาที0กองทุนรวม
ลงทุน โดยกองทุนรวมสามารถยกเลิกสัญญาเช่าที0ดินและพืนที0ในอาคารของโครงการที0เกี0ยวข้ องและเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายได้ หากเค.อี.แลนด์ทําผิดสัญญาตกลงกระทําการ
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ทังนี แม้ ว่าผู้ให้ เช่าจะมีแผนพัฒนาพืนที0ให้ เช่าเพิ0มเติมในโครงการ The Crystal และ CDC ในส่วนที0กองทุน
รวมไม่ได้ ลงทุน การพัฒนาดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้ จํานวนที0จอดรถที0กองทุนจะได้ รับตามข้ อตกลงลดลง
เนื0องจากผู้ให้ เช่าจะต้ องดําเนินการขออนุญาตหน่วยงานที0เกี0ยวข้ องให้ มีที0จอดรถเพียงพอทังโครงการ (ทัง
ก่อนและหลังการพัฒนาโครงการในอนาคต) ตามที0กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะโครงการ The Crystal ที0ผ้ ใู ห้
เช่ามีแผนชัดเจนที0จะสร้ างอาคารที0จอดรถให้ เพียงพอก่อนที0จะพัฒนาโรงภาพยนตร์ และพืนที0ค้าปลีกให้ เช่า
สําหรับโครงการ The Crystal
แต่อย่างไรก็ดี มีความเป็ นไปได้ ว่าในระหว่างการก่อสร้ างโครงการเพิ0มเติม ผู้ใช้ บริ การในพืนที0ของกองทุน
รวมอาจจะได้ รับความสะดวกในการเข้ ามาใช้ บริ การน้ อยลงหรื อลักษณะของพืนที0จอดรถภายหลังการพัฒนา
โครงการเพิ0มเติมอาจเปลี0ยนแปลงไปในทางด้ อยลง อาทิ ระยะทางการเดินจากพืนที0จอดรถถึงพืนที0ร้านค้ า
ไกลขึน หรื ออาจเปลีย0 นแปลงในทางที0ดีขนึ อาทิ การสร้ างอาคารจอดรถในร่ มเพื0อให้ บริ การผู้เข้ ามาใช้ บริ การ
ซึ0งกองทุนรวมอาจมีความเสี0ยงในการรักษาอัตราการเช่า และ/หรื ออัตราค่าเช่าในกรณีที0ผ้ ูเช่าได้ รับความ
สะดวกน้ อยลง
7) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทุนรวมและผู้ให้ เช่ าทรั พย์ สินทีกองทุนรวมจะเข้ าลงทุน
ครังF แรก อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
การที0ผ้ ใู ห้ เช่าทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมีแผนพัฒนาโรงภาพยนตร์ และพืนที0ค้าปลีกสําหรับ
โครงการ The Crystal และแผนพัฒนาโชว์รูมและอาคารสํานักงานให้ เช่าสําหรับโครงการ CDC ในส่วนที0
ไม่ใช่ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก กองทุนรวมอาจมีความเสี0ยงเพิ0มขึนในอนาคตจากการ
พัฒนาโครงการดังกล่าว เนื0องจากผู้เช่าพืนที0ของกองทุนรวมบางส่วนอาจย้ าย หรื อผู้เช่ารายใหม่อาจสนใจที0
จะเช่าพืนที0ในโครงการใหม่มากกว่าทรั พย์ สินที0 กองทุนรวมจะเข้ า ลงทุนครั งแรก อย่างไรก็ ดี การพัฒนา
ดังกล่าว (โดยเฉพาะโรงภาพยนตร์ ) สามารถสร้ างประโยชน์ให้ แก่กองทุนรวมด้ วยเช่นกัน เนื0องจากเป็ นการ
เพิ0มความหลากหลายของผู้มาใช้ บริ การ และส่งเสริ มให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การและจับจ่ายใช้ สอยในโครงการ
The Crystal เพิ0มมากขึน ทังนี เพื0อลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที0อาจจะเกิดขึน เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทใน
เครื อของเค.อี.แลนด์ตกลงให้ สิทธิในการลงทุน (Right to Invest) แก่กองทุนรวมในโครงการดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที0โครงการดังกล่าวเปิ ดให้ บริ การแก่บคุ คลทัว0 ไปเป็ นครังแรกอย่างเป็ นทางการ
นอกจากนี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที0อาจเกิดจากการที0ผ้ ใู ห้ เช่าทรัพย์สนิ หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้ให้ เช่า
ทรัพย์สนิ พัฒนาโครงการประเภทเดียวกับ The Crystal และ CDC ในละแวกที0ใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที0กองทุน
รวมเข้ าลงทุนเป็ นครังแรกก็เป็ นสิ0งที0เป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพืนที0ที0แตกต่างกัน
ในการเลือกสถานที0เช่า เช่น สถานที0ตงั สิง0 อํานวยความสะดวก งบประมาณ การวิเคราะห์อปุ สงค์และอุปทาน
ในการซือสินค้ า ความสะดวกสําหรับลูกค้ าและผู้มาใช้ บริ การ เป็ นต้ น ผู้เช่าพืนที0จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทําการ
เช่าพืนที0ประเภทใด ทังนี เพื0อเป็ นการลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที0อาจเกิดขึนดังกล่าว ในระยะเวลา 5
ปี นับจากวันที0กองทุนรวมเข้ าลงทุนครังแรก เค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์ตกลงให้ สทิ ธิในการ
ลงทุน (Right to Invest) แก่กองทุนรวมในโครงการประเภทธุรกิจค้ าปลีก (Retail Property) ที0เค.อี.แลนด์หรื อ
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บริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์อาจพัฒนาขึน และโครงการดังกล่าวตังอยู่ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ
The Crystal หรื อโครงการ CDC แล้ วแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมอาจมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพิ0มเติมในอนาคตหากกองทุนรวมต้ องเพิ0มทุนหรื อกู้ยืมเงินเพื0อไปลงทุนและการลงทุนเกิดขึนหลังจากปี พ.ศ.
2556 ซึ0งในกรณีดงั กล่าว กองทุนรวมต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ0งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่
น้ อยกว่ากึ0งหนึง0 ของจํานวนหน่วยลงทุนที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม เพื0อทําการแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)
ก่อนที0จะสามารถทําการเพิ0มทุนหรื อกู้ยืมเงิ นเพื0อไปลงทุนเพิ0มเติมได้ โดยเงื0 อนไขดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื0นที0เกี0ยวข้ อง ทังนี ในกรณีที0กองทุนรวมจะต้ องแปลงสภาพจาก
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื0อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื0อที0จะใช้ สทิ ธิในการลงทุน (Right to
Invest) ข้ างต้ น กลุม่ เค.อี.แลนด์ ที0ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนันให้ คํามัน0 ว่าจะลงมติสนับสนุน
การแปลงสภาพดังกล่าว ภายใต้ เงื0อนไขว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที0เกี0ยวข้ อง
8) ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ระหว่ า งกองทุ น รวมและผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจก่ อให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อการดําเนินการของกองทุนรวม
แม้ ว่ า บริ ษั ท จัด การจะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บัติ ห น้ า ที0 ข องเคอี อ าร์ ใ นฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการจัดการทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทุนรวมกับเคอีอาร์ ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ยงั อาจเกิดขึนได้ เนื0องจากเคอีอาร์ ยงั คงทํา
หน้ าที0ในการบริ หารจัดการพืนที0ในส่วนที0กองทุนรวมมิได้ ลงทุน รวมถึงการบริ หารจัดการพืนที0ของโครงการใน
อนาคตที0พฒ
ั นาโดยเค.อี.แลนด์หรื อบริ ษัทในเครื อของเค.อี.แลนด์
อย่างไรก็ดี โครงการ CDC ในส่วนที0กองทุนรวมมิได้ ลงทุนนัน ส่วนใหญ่จะเป็ นพืนที0เช่าระยะยาวในลักษณะที0
ผู้เช่าได้ ชําระค่าเช่าล่วงหน้ าตังแต่วนั แรกที0ได้ ทําการเช่า (การเซ้ ง) ซึ0งทางเคอีอาร์ เองไม่สามารถจะย้ ายผู้เช่า
พืนที0ในทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกมายังพืนที0ในส่วนที0กองทุนรวมมิได้ ลงทุนได้ เนื0องจากพืนที0
ดังกล่าวได้ มีผ้ เู ช่าระยะยาวอยูแ่ ล้ ว และสําหรับพืนที0ที0เหลืออยูใ่ นส่วนที0กองทุนรวมมิได้ ลงทุนก็เป็ นพืนที0ที0เน้ น
การให้ บริ การ เช่น ห้ องประชุม และห้ องจัดเลียง ซึ0งการประกอบกิจการดังกล่าวจัดเป็ นการให้ บริ การเสริ ม
แบบครบวงจร และไม่ได้ เป็ นการแข่งขันโดยตรงกับการปล่อยพืนที0ให้ เช่าของกองทุนรวมแต่อย่างไร
ในส่วนของโครงการ The Crystal พืนที0ให้ เช่าที0กองทุนรวมมิได้ ลงทุนส่วนใหญ่คือพืนที0ในอาคารที0เจ้ าของ
โครงการคาดว่าอาจจะมีการเปลี0ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ในอนาคต โดยพืนที0ให้ เช่าดังกล่าวมีขนาดเพียง
964.04 ตารางเมตร หรื อประมาณร้ อยละ 7 ของพืนที0ที0ปล่อยเช่าได้ ทงหมดของโครงการ
ั
ซึง0 ข้ อจํากัดของพืนที0
ให้ เช่าดังกล่าวจะช่วยจํากัดผลกระทบแก่กองทุนรวมในกรณีที0เคอีอาร์ ทําการย้ ายผู้เช่าจากพืนที0ที0กองทุนรวม
ลงทุนไปยังพืนที0ที0กองทุนรวมไม่ได้ ลงทุน
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สําหรับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที0อาจเกิดจากการที0เคอีอาร์ รับบริ หารศูนย์การค้ าทังในรู ปแบบเดิม หรื อ
อื0นๆ นอกเหนือจากโครงการ The Crystal และ CDC ในอนาคต ก็เป็ นสิ0งที0เป็ นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้ วย
ความต้ องการของผู้เช่าพืนที0ที0แตกต่างกันในการเลือกประเภทศูนย์การค้ าและสถานที0เช่า เช่น สถานที0ตงั สิ0ง
อํานวยความสะดวก งบประมาณ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในการซือสินค้ า ความสะดวกสําหรับ
ลูกค้ าและผู้มาใช้ บริ การ เป็ นต้ น ผู้เช่าพืนที0จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะทําการเช่าโครงการใด
อย่า งไรก็ ต าม ทางกองทุนรวมได้ ว่า จ้ า งเคอี อ าร์ ใ ห้ บริ ห ารทรั พ ย์ สินที0 ก องทุน รวมจะลงทุน ครั งแรกผ่า น
โครงสร้ างสัญญาที0จะสร้ างแรงจูงใจให้ เคอีอาร์ สร้ างผลกําไรให้ แก่กองทุนรวมอย่างต่อเนื0อง ซึ0งช่วยลดความ
เสีย0 งที0เกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
9) ความเสียงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี0ยงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที0กองทุน
รวมจะเข้ าลงทุนครังแรก เนื0องจากแม้ วา่ กองทุนรวมจะจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึง0 จะเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที0เกี0ยวข้ องแล้ วก็ตาม แต่
กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที0ค้ ุมครองความเสี0ยงบางประเภทที0อาจเกิ ดขึนได้ หรื อแม้ ว่า
กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อตั ราเบียประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที0กองทุน
รวมอาจได้ รับเช่น ความสูญเสียจากสงคราม หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น หรื อกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้
สิทธิ เรี ยกร้ องตามที0ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที0เกี0ยวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน หรื ออาจเกิดความ
ล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยที0ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม
ดังนัน กองทุนรวมอาจมีความเสีย0 งจากความสูญเสียทางการเงินเมื0อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที0กองทุนรวมอาจ
ไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ0ง
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที0ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้ รับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ การประกันภัยที0มีอยู่เดิม
ของทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก เพื0อให้ กองทุนรวมได้ รับการประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความ
เสีย0 งทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public
Liability Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในส่วน
ของการประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี0ยงทุกประเภท กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ร่วม
โดยจะกําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ0ากว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ที0ไม่รวมค่าที0ดิน ซึ0ง
ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที0จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ0ง
บริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํ0ากว่ามูลค่าทดแทน (Replacement Cost) ที0ไม่รวม
ค่าที0ดินตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผลเมื0อเทียบกับ
การลดวงเงินเอาประกันลงตามระยะเวลาการเช่าคงเหลือเพื0อประหยัดค่าเบียประกันภัย เนื0องจากไม่มีผ้ ใู ด
สามารถคาดการณ์ได้ วา่ ความเสียหายดังกล่าวที0อาจเกิดขึนกับทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจะเกิดขึนเมื0อใด และ
ผลกระทบความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่กองทุนรวมอาจไม่ค้ มุ กับการประหยัดค่าเบียประกันภัยที0จะต้ อง
ชําระในปี ท้ ายๆ ของระยะเวลาการเช่า อีกทัง กองทุนรวมอาจมีโอกาสในการระดมทุนเพิ0มเติมเพื0อต่ออายุ
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ระยะเวลาการเช่าออกไปหลังจากที0ระยะเวลาการเช่าครังแรกสินสุดลง ซึ0งการดูแลรักษาทรัพย์สินที0กองทุน
รวมเข้ าลงทุนครังแรกให้ อยูใ่ นสภาพที0ดีที0รวมถึงการซ่อมแซมในกรณีเกิดความเสียหายจึงเป็ นสิง0 สําคัญ
สําหรั บการประกันภัยความรั บผิดชอบต่อบุคคลภายนอก บุคคลที0สามที0ได้ รับความเสียหายจะเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ร่วมเช่นกันโดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที0กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที0การประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนจะกําหนดวงเงินเอาประกันที0กองทุนรวมเห็น
เหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ ของกองทุนรวมระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างใหม่
โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยกองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าว
10) ความเสียงทีอาจเกิดขึนF จากการกู้ยมื เงิน
ในกรณีที0กองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที0กําหนดไว้ ในโครงการ กองทุนรวมอาจมี
ความเสีย0 งเกิดขึนจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื0องจากการเปลี0ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย
และความสามารถในการชําระหนีของคูส่ ญ
ั ญาที0เกี0ยวข้ องซึ0งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุน
รวม ทําให้ กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี0ยงที0จะมีความสามารถใน
การชําระคืนเงินต้ นและดอกเบียลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการใดๆ เพื0อลดความเสี0ยง
ดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสีย0 งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย หรื อการขอขยายระยะเวลาการชําระ
หนี เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การดําเนินการใดๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะดําเนินการโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดตาม
กฎหมายที0เกี0ยวข้ อง และประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
(ข) ความเสียงทีเกียวข้ องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์ สิน
1) ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่ ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนมีความเสี0ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ ทังในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนี ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลีย0 นแปลงจากปั จจัยมหภาคอื0นๆ เช่น ปั จจัยทาง
การเมือง การวางผังเมือง การเปลี0ยนแปลงโครงสร้ างประชากร หรื อการโยกย้ ายของชุมชน อันอาจส่งผล
กระทบต่อสถานะหรื อนโยบายของผู้เช่า ทําให้ อตั ราการเช่าพืนที0และอัตราค่าเช่าในทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะ
เข้ าลงทุนครังแรกลดลง
2) ความเสียงจากการแข่ งขันทีสูงขึนF
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ การเพิ0มขึนของ
จํานวนผู้ประกอบการในตลาดที0จะส่งผลให้ อปุ ทานของตลาดเพิ0มขึน ทําให้ มีการแข่งขันสูงขึน
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3) ความเสียงจากกรณีการถูกเวนคืนทีดิน
กองทุนรวมมีความเสี0ยงในกรณีที0มีการเวนคืนทรัพย์ สินที0กองทุนรวมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐซึ0งทําให้
กองทุนรวมไม่อาจใช้ ทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมลงทุนเพื0อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ในกรณี ที0เกิ ดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับค่าชดเชย
ดังกล่าวมากกว่าหรื อน้ อยกว่ามูลค่าที0กองทุนรวมใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึ0งอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนที0ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที0ประมาณการไว้ ทงในส่
ั วนของเงินปั นผลและเงินคืนทุน
จากการลงทุน ทังนี จํานวนเงินค่าชดเชยที0กองทุนรวมได้ รับจะขึนอยู่กับเงื0อนไขตามที0กําหนดในสัญญากับ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ที0เกี0ยวข้ อง ระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที0เหลืออยูภ่ ายหลังจากการถูกเวนคืน หรื อ
จํานวนค่าชดเชยที0เจ้ าของทรัพย์สนิ ได้ รับจากการเวนคืน
อย่างไรก็ดี จากการที0บริ ษัทจัดการได้ ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที0เกี0ยวข้ อง ได้ แก่ สํานักงานโยธา
กรุ งเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในส่วนของ
ข้ อมูลเท่าที0มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ที0สามารถตรวจสอบได้ ในเบืองต้ น พบว่าที0ตงของทรั
ั
พย์สินของกองทุนที0จะลงทุน
ดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืนของเส้ นทางโครงการรถไฟฟ้ าในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการไม่
สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื0องจากการเวนคืนที0ดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการ
ใช้ พืนที0ของรัฐบาลในเวลานัน
4) ความเสียงเกียวกับการเพิมพืนF ทีในโครงการ The Crystal และ CDC
ภายหลังจากที0ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ าง เจ้ าของโครงการ The Crystal และ CDC ได้ มีการเพิ0มพืนที0และสิ0ง
ปลูกสร้ างที0ไม่ได้ ระบุไว้ ในใบอนุญาตก่อสร้ าง โดยในส่วนของโครงการ The Crystal ได้ มีการเพิ0มพืนที0ให้ เช่า
จํานวน 228.24 ตารางเมตร (ประมาณร้ อยละ 2 ของพืนที0ให้ เช่าในโครงการ The Crystal) และในส่วนของ
โครงการ CDC ได้ มีการสร้ างทางเดินเชื0อมอาคารต่างๆ ในเฟส 1 และเชื0อมอาคารต่างๆ ในเฟส 2 และได้ มี
การก่อสร้ างโครงสร้ างหลังคาร่ วมกันของ 2 อาคาร (อาคาร F1 และF2) และมีการเพิ0มพืนที0ให้ เช่าของสอง
อาคาร (อาคาร G และอาคาร L5)
โดยการดําเนินการดังกล่าวอาจเข้ าข่ายเป็ นการดัดแปลงอาคารภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ("พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ") ซึง0 หน่วยงานที0มีอํานาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ อาจพิจารณาให้ เจ้ าของ
อาคารดําเนินการแก้ ไขหรื อระงับการใช้ สว่ นของอาคารที0เพิ0มเติมดังกล่าว โดยในกรณีที0หน่วยงานดังกล่าวสัง0
ให้ เจ้ าของรื อถอนส่วนต่อเติมอาคารออกไป อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของลูกค้ าที0มาใช้ บริ การ
และทําให้ มีลกู ค้ ามาใช้ บริ การน้ อยลง ซึ0งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของผู้เช่าที0เช่าพืนที0ในอาคารต่อจาก
กองทุนรวม
อย่างไรก็ดี ทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะลงทุนกล่าวคือสิทธิการเช่าในที0ดินบางส่วนและพืนที0ในอาคารบางส่วน
ของโครงการ The Crystal และ CDC นัน ไม่รวมถึงส่วนของพืนที0และสิง0 ปลูกสร้ างที0เพิ0มเติมดังกล่าว โดยหาก
หน่วยงานที0มีอํานาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ สัง0 ให้ แก้ ไขส่วนของอาคารที0เพิ0มเติมนัน เจ้ าของอาคารจะ
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เป็ นผู้ดําเนินการแก้ ไข นอกจากนี กองทุนรวมยังได้ รับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากวิศวกรที0มีใบ
ประกอบวิชาชีพว่าสิ0งปลูกสร้ างที0เพิ0มเติมดังกล่าวไม่ได้ เกี0ยวข้ องกับโครงสร้ างหลักของอาคาร The Crystal
และ CDC ซึ0งจะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกในกรณีที0เจ้ าของ
โครงการต้ องทําการแก้ ไข
5) ความเสียงเกียวกับภาระจํายอมบนทีดินของโครงการ CDC
ที0ดินบางส่วนที0เป็ นที0ตงของโครงการ
ั
CDC (โฉนดที0เลขที0 206174) ตกอยู่ภายใต้ ภาระจํายอมเรื0 องทางเดิน
ทางรถยนต์ ทางระบายนํ า ประปา ไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอื0น ๆ ทุกชนิดของที0ดินโฉนดเลขที0 206175
206178 และ 206176 ("ที0ดินสามยทรัพย์") ซึ0งเป็ นกรรมสิทธิbของบุคคลอื0นและไม่ใช่ที0ดินที0เป็ นส่วนหนึ0งของ
CDC โดยจากสภาพภาระจํายอมนันเป็ นการให้ สทิ ธิที0ดินสามยทรัพย์ซึ0งอยู่ด้านหลังโครงการ CDC ในการใช้
ที0ดิน CDC บางส่วนเพื0อออกไปสูถ่ นนประดิษฐ์ มนูธรรม การที0บางส่วนของที0ดินโครงการตกอยู่ภายใต้ ภาระ
จํายอมนี อาจทําให้ กองทุนรวมมีความเสี0ยงในการไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากพืนที0ดงั กล่าวได้ อย่างเต็มที0
เนื0องจากส่วนของที0ดินที0ตกอยู่ภายใต้ ภาระจํายอมนันโดยทัว0 ไปต้ องรับภาระบางอย่างหรื อถูกงดเว้ นการใช้
สิทธิบางอย่างเพื0อประโยชน์แก่ที0ดินสามยทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็ นจริ งส่วนของที0ดิน CDC ที0ตกอยู่ภายใต้ ภาระจํายอมนันเป็ นทางเดินรถยนต์
เนือที0ประมาณ 1 งาน 48 ตารางวาเท่านัน และในส่วนอาคารโครงการ CDC มิได้ ตกอยู่ภายใต้ ภาระจํายอม
แต่อย่างใด ดังนัน ภาระจํายอมดังกล่าวจึงไม่น่าจะมีผลกระทบกับการลงทุนในทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ า
ลงทุนครังแรกอย่างมีนยั สําคัญ
6) ความเสียงเกียวกับทางเข้ าออกสู่ซอยจันทราสุขของโครงการ CDC
โครงการ CDC มีทางเข้ าออกสูถ่ นนสาธารณะสองด้ าน คือ ด้ านถนนประดิษฐ์ มนูธรรมและด้ านซอยจันทรา
สุข โดยเจ้ าของทรัพย์สิน คือ เบญจกิจพัฒนา ได้ รับอนุญาตจากสํานักการจราจรและขนส่งให้ ตดั คันหินทาง
เท้ าเพื0อเปิ ดทางเข้ าออกสูถ่ นนประดิษฐ์ มนูธรรม แต่สําหรับทางเข้ าออกซอยจันทราสุขนัน เบญจกิจพัฒนา
ไม่ได้ ขออนุญาตเชื0อมทางสูถ่ นนสาธารณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แต่ใช้ สิทธิของเจ้ าของ
ที0ดินคนก่อนซึ0งเป็ นผู้ขายที0ดินให้ แก่เบญจกิจพัฒนา โดยในกรณีนี หน่วยงานที0เกี0ยวข้ องอาจพิจารณาว่า
เบญจกิจพัฒนาจะต้ องขออนุญาตเพิ0มเติมเป็ นกรณีต่างหาก ซึ0งหากเบญจกิจพัฒนาทําการขออนุญาต แต่
หน่วยงานที0เกี0ยวข้ องมีความเห็นไม่อนุญาต หน่วยงานที0เกี0ยวข้ องอาจสัง0 ให้ เบญจกิจพัฒนาปิ ดทางเข้ าออก
ซอยจันทราสุขของโครงการ CDC ได้
อย่างไรก็ ตาม ในกรณี ที0ต้องมีการปิ ดทางเข้ าออกซอยจันทราสุข โครงการ CDC ยังมีทางเข้ าออกสู่ถนน
ประดิษฐ์ มนูธรรมซึง0 ปั จจุบนั ได้ ถกู ใช้ เป็ นทางเข้ าออกหลักสูถ่ นนสาธารณะหลักของโครงการ
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(ค) ความเสียงโดยตรงต่ อกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1) ความเสียงโดยทัวไป
ภาวะทางเศรษฐกิ จและธุรกิ จโดยทัว0 ไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึ0งรวมถึงอัตราเงินเฟ้ อ อัตรา
ดอกเบีย อัตราแลกเปลีย0 นเงินตรา ราคาเครื0 องอุปโภคและบริ โภค ราคาอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบายทางการ
เงิ นและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื0น อาจมีอิทธิ พลต่อผลการ
ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ภาวะตกตํ0าทางเศรษฐกิจโดยทัว0 ไป
ตลอดจนการลดลงของความต้ องการของผู้บริ โภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ซึง0 อาจส่งผลกระทบต่อราคาซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง0 อาจมีราคาสูงหรื อตํ0ากว่าราคาที0ได้ เสนอขาย
นอกจากนี ราคาของหน่วยลงทุนที0ซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอกหลายประการซึ0งเป็ นปั จจัยที0กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลื0อนไหวหรื อความ
เปลี0ย นแปลงของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่า งประเทศ อัต ราดอกเบี ยภายในประเทศและต่า งประเทศ อัต รา
แลกเปลีย0 นเงิน นโยบายหรื อมาตรการทังทางตรงหรื อทางอ้ อมที0มีผลต่อนําเข้ าหรื อส่งออก สภาวะของธุรกิจ
ท่องเที0ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปั จจัยความเสีย0 งในการ
ดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว0 ไป ความผันผวนของตลาดเครื0 องอุปโภคและบริ โภค ระเบียบข้ อบังคับ ภาษี
อากร และนโยบายอื0นใดของรัฐบาล เป็ นต้ น ซึ0งไม่มีหลักประกันได้ ว่าความเปลี0ยนแปลงของปั จจัยภายนอก
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของหน่วยลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุน และการ
บริ หารจัดการโครงการของกองทุนรวม
2) ความเสียงทางการเมือง
แม้ วา่ ในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองเริ0 มเข้ าสูส่ ถานการณ์ที0ดีขึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรื อความ
ขัดแย้ งทางการเมืองเกิดขึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย ซึ0งอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทังนี จึงไม่สามารถ
รับรองได้ วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคต หรื อการเปลี0ยนแปลงของนโยบาย
ทางการเมืองของรั ฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินกิ จการ สภาวะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม
3) ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่ อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตุสดุ วิสยั อื0นๆ แม้ จะมีโอกาสเกิดขึนไม่บอ่ ยครังนัก แต่
หากเกิดขึนในบริ เวณที0ตงของทรั
ั
พย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน นอกจากจะสร้ างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมแล้ ว อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้ บริ การในทรัพย์สิน
ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมจะได้ ทําประกันภัยในลักษณะจํากัด
วงเงินที0ครอบคลุมความเสียหายที0เกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อื0นๆ อาทิ ความเสียหายต่อเครื0 องจักร
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ภัยโจรกรรม ภัยต่อเครื0 องไฟฟ้ า ไว้ สาํ หรับทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรก ทังนี เป็ นไปตามเงื0อนไข
ที0กําหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ0งกองทุนรวมได้ จดั ให้ มีตามมาตรฐานทัว0 ไป โดยมีการทําประกันคุ้มครอง
วินาศภัย และประกันภัยซึ0งครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที0กองทุนรวมลงทุน
ตามที0สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4) ความเสียงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่ อนการเข้ าลงทุน
ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุน บริ ษัทจัดการได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียด
ของอสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั โดยทําการตรวจสอบเอกสารที0เกี0ยวข้ อง (Due Diligence) ประกอบกับการศึกษา
รายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที0
ปรึ กษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที0ได้ จัดทําขึนจากการดําเนินการตรวจสอบ
อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอย่างเต็มที0ตามมาตรฐานวิชาชีพของที0ปรึ กษานันๆ อย่างไรก็ตาม
การกระทําดังกล่าวมิ ได้ เป็ นการประกันว่า อสังหาริ มทรั พย์ ดัง กล่าวปราศจากความเสียหาย หรื อความ
บกพร่ อง ที0อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พ ย์ สิ น โดยที0 ป รึ ก ษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที0 ก องทุน รวมจะเข้ า ลงทุน ที0 บ ริ ษั ท จัด การใช้ เ ป็ นพื นฐานในการประเมิ น และตรวจสอบ
อสังหาริ มทรัพย์อาจมีข้อบกพร่ อง มีความไม่ถกู ต้ อง เนื0องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์
อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื0องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรื อ
วิธีการที0ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื0นๆ ที0เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู้ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนันแล้ ว อสังหาริ มทรัพย์ที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆที0
เกี0ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ ซึ0งการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที0เกี0ยวข้ อง (Due
Diligence) ของบริ ษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ0งอาจจะส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายที0เกินกว่าที0
บริ ษัทจัดการได้ ประมาณการไว้ ก่อนการลงทุนหรื อก่อให้ เกิดหน้ าที0ที0ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที0เกี0ยวกับการ
ละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที0ถกู กําหนดโดยหน่วยราชการที0เกี0ยวข้ อง
5) การเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานและการจ่ายเงิ นปั นผลของกองทุนรวมอาจได้ รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรื อการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ0งเป็ นปั จจัยที0กองทุนรวมไม่สามารถควบคุม
หรื อคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย
และ/หรื อ คําสัง0 ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที0มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ ที0ไม่อาจ
คาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน กองทุนรวมจึงไม่สามารถที0จะประเมินผลกระทบจากการเปลี0ยนแปลง
ดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ วา่ การเปลี0ยนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
และการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
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6) ราคาของหน่ วยลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
ภายหลังจากการที0หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าสภาวะการซือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมี
เสถี ยรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ0 มต้ นของการซื อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ0งราคาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม
ซึ0งราคาซือขายของหน่วยลงทุนนันขึนอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผัน
ผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริ มาณการซือขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน ผู้
ลงทุนอาจไม่สามารถที0จะขายหน่วยลงทุนได้ ในราคาที0เสนอขายหน่วยลงทุน หรื อในราคาตามมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม
7) มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้ เป็ นมูลค่ าทีแท้ จริ งซึงกองทุนรวมจะได้ รับหากมีการ
จําหน่ ายทรัพย์ สินออกไปทังF หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ0งได้ กล่าวไว้ ณ ที0นี ได้ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมิน ค่า
ทรั พย์ สินที0ลงทุนเป็ นข้ อมูลพืนฐาน ดังนัน ในกรณีที0กองทุนรวมต้ องจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื0อการ
ปรับโครงสร้ างการลงทุนหรื อเพื0อการเลิกกองทุนรวมมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที0แท้ จริ งซึ0งกองทุนรวมจะ
ได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทังหมด หรื อบางส่วนดังกล่าว
8) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือF ขายหน่ วยลงทุนในตลาดรอง
เนื0องจากกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิ ดซึ0งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาพคล่องในการซือขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี0และปริ มาณการซือขายหน่วยลงทุนนันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง0 อยูบ่ นพืนฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึง0 ปริ มาณ
ความต้ องการของผู้ซือ-ผู้ขาย ขึนอยู่กับปั จจัยหลายประการที0กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น
ปริ มาณความต้ องการในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน จึงมี
ความเสีย0 งที0หน่วยลงทุนนีจะขาดสภาพคล่องในการซือขายในตลาดรอง
9) ความเสียงด้ านภาษี
ในการขายโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าหรื อการขายโอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ (ในกรณีที0กองทุนรวม
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ในอนาคตนัน อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมที0เกิดจากการซือหรื อขายหรื อโอน
หรื อรั บโอนกรรมสิทธิb หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ0งกองทุนรวมอาจต้ องรั บภาระ
ทังหมดหรื อบางส่วนโดยที0อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที0กองทุนรวมจะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่าง
จากอัตราที0เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี ในอนาคตภาระภาษี ของกองทุนรวม และ/หรื อ ภาระภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการซือขาย
หน่วยลงทุนและการได้ รับเงินปั นผลจากกองทุนรวมอาจเปลีย0 นแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั
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10) ความเสียงในการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ซึงมูลค่ าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่ าที
เหลืออยู่
กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิ การเช่าทรัพย์สินที0กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนครังแรกซึ0งมูลค่าสิทธิ การเช่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที0เหลืออยูอ่ นั เนื0องมาจากการประเมิน
ค่าสิทธิการเช่า การเปลีย0 นแปลงในอัตราการเช่าพืนที0 และ/หรื อ อัตราค่าเช่าและ/หรื อเช่าพืนที0 หรื อเนื0องจาก
สาเหตุอื0นใดที0อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทังนี การเปลี0ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
11) ความเสียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอืน
การที0กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตํ0ากว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทําให้ การลงทุนกระจุกตัวอยูใ่ นอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะที0
กองทุนรวมประเภทอื0นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
12) ความสามารถในการจ่ ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึง0 ขึนอยูก่ บั ปั จจัย
หลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศ ความสามารถของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ ม ทรั พย์ ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นงานต่างๆ การแข่ง ขัน การ
เปลี0ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที0เกี0ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน จึงมี
ความเสี0ยงที0นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามที0ได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อกองทุนรวมจะไม่สามารถที0จะ
รักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลหรื อเพิ0มการจ่ายเงินปั นผลได้
13) ความเสียงจากการใช้ มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซือF ขายหน่ วย
ลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที0บริ ษัทจัดการประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมิน ค่า ครั งล่า สุด เป็ นฐานในการกํา หนดมูล ค่า
อสังหาริ มทรั พย์ ซึ0งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มลู ค่าที0จะซือขายได้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สังซือF หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
1. ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือF หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ในการเสนอ
ไม่มี
ขายครังแรก)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย0 นหน่วยลงทุน
ไม่มี
2. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้สงซื
ั อF หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
เรี ยกเก็บตามที0ได้ เกิดขึนจริ งโดยตัดจ่ายจากจํานวนเงินที0โอน
เข้ าบัญชีนนๆ
ั
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่เกินอัตราร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที0โอน
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ
ลงทุน
3. ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของ NAV
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี ของ NAV
3.4 ค่าเบียประชุมคณะกรรมการลงทุน
ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครัง ต่อกรรมการ หรื อในจํานวนอื0นใด
ตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรรมการทีเ0 ป็ นตัวแทนของ
บริ ษัทจัดการไม่มคี า่ เบียประชุม
3.5 ค่าธรรมเนียมที0ปรึกษาของกองทุนรวม
ตามทีจ0 ่ายจริ ง
3.6 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน
คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที0รับประกันการจัด
รวมถึงค่าคอมมิชชัน0 (Commission) จากการเสนอ
จําหน่าย
ขายหน่วยลงทุน : สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรกและสําหรับการเสนอขายเพิ0มเติม
เพื0อเพิ0มเงินทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆไป
3.7 ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของมูลค่าที0ทําการเสนอขายหน่วย
รวมถึงค่าคอมมิชชัน0 (Commission) จากการเสนอ
ลงทุนให้ แก่กองทุนรวม
ขายหน่วยลงทุน : สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรกและสําหรับการเสนอขายเพิ0มเติม
เพื0อเพิ0มทุนของกองทุนรวมในคราวต่อๆ ไป (ถ้ ามี)
3.8 ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์คริ สตัล รี เทล โกรท

หน้ า 94
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3.8.1 ค่าธรรมเนียมการดูแลอสังหาริ มทรัพย์
ร้ อยละ 0.30 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุน
รวม
3.8.2 ค่าธรรมเนียมการประสานงานกับผู้เช่ารายย่อย ร้ อยละ 2 ของรายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายย่อยในพืนที0ทกี0 องทุน
รวมเข้ าลงทุน ทังนี ไม่รวมรายได้ ที0กองทุนรวมได้ จากการให้ เช่า
เหมางานระบบและการให้ เช่าพืนที0สว่ นกลาง
3.8.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Incentive)
ร้ อยละ 2 ของกําไรสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์
โดยกําไรสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับส่วนต่างระหว่าง
“รายได้ คา่ เช่าและรายได้ เกี0ยวกับการเช่าของกองทุนรวม” และ
“ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมในโครงการที0นาํ มาใช้ ในการคํานวณ”
โดยที0 “รายได้ คา่ เช่าและรายได้ ทเี0 กี0ยวกับการเช่าของกองทุน
รวม” หมายถึง (1) รายได้ คา่ เช่าจากผู้เช่ารายย่อยในพืนที0ที0
เป็ นทรัพย์สนิ ที0กองทุนรวมลงทุน (2) รายได้ ที0เกิดขึนจากการ
ขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และ (3) รายได้ คา่ ริ บเงินประกัน
ตามสัญญาเช่าพืนที0ของผู้เช่ารายย่อยในส่วนที0เป็ นทรัพย์สนิ ที0
กองทุนรวมลงทุน ทังนี ไม่รวมรายได้ ที0กองทุนรวมได้ จากการ
ให้ เช่าเหมางานระบบและการให้ เช่าพืนที0สว่ นกลาง
และ “ค่าใช้ จา่ ยของกองทุนรวมในโครงการที0นํามาใช้ ในการ
คํานวณ” หมายถึง (1) ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด (2) ค่าใช้ จ่าย
บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนิ และ (3) ค่าเบียประกันภัย
ทังนี ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการบริ หารที0จ่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ค่าใช้ จา่ ยที0ผ้ เู ช่าเหมางานระบบและผู้เช่าพืนที0
ส่วนกลางต้ องรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว และค่าใช้ จ่ายใน
การจัดการกองทุนรวม
3.8.4 ค่านายหน้ า (Commission)
สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที0สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 1 ปี ขึน
ร้ อยละ 50 ของรายได้ คา่ เช่ารายเดือนเดือนแรก
ไป แต่ไม่ถึง 3 ปี
สําหรับผู้เช่ารายใหม่ที0สญ
ั ญาเช่ามีอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึน
ร้ อยละ 100 ของรายได้ คา่ เช่ารายเดือนเดือนแรก
ไป
3.9 ค่าเบียประกันภัย
ตามทีจ0 ่ายจริ ง
3.10 ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
ชําระตามอัตราที0กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ดังกล่าว
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของผู้สอบบัญชี
ชําระตามอัตราที0กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
ดังกล่าว
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3.12 ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริการอืน0 ๆ รวมทังที0ปรึกษา
ชําระตามอัตราที0กําหนดโดยบริษัทจัดการร่วมกับบุคคล
อื0นๆ ได้ แก่ ค่าที0ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ
ดังกล่าว
4. ค่ าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริมการขายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นัก
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ NAV ณ วันสินปี บัญชีก่อนหน้ า
ลงทุนสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายของกองทุนรวม
แต่ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท ต่อปี ทังนี ในการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังแรกจะกําหนดให้ ไม่เกิน 10,000,000.00
บาท
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นอัตราที ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
และ/หรื อ ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี )
ทังนี ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ นจากการดํ าเนิ นงานของกองทุนรวมในช่ วงระยะเวลา 1 ปี แรกจะรวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมในกรณี ปกติ ทีไม่เกิ ดเหตุสดุ วิ สยั และการประกอบการของกองทุนรวมไม่ถูกกระทบ
จากเหตุการณ์ใดๆ ทีอยู่นอกเหนือจากการประมาณการของกองทุนรวม นอกจากนี ประมาณการดังกล่าวเป็ นเพียงการ
ประมาณการเบืองต้นเพือใช้ประกอบการจัดจํ าหน่ายหน่วยลงทุนเท่านัน ผลประกอบการที แท้จริ งจะเป็ นไปตามรายงาน
ประจํ าปี ของกองทุนรวม
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ภาคผนวก 1
ภาพแสดงพืน! ที"โครงการ The Crystal และ CDC

โครงการ The Crystal
โครงการ The Crystal ตังอยู่บนที!ดินจํานวน # แปลง แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร กองทุนรวมจะเช่า
เพียงบางส่วนของที!ดิน จํานวน $%-&-'&.(& ไร่ จากที!ดินทังโครงการ #%-)-%$.% ไร่

กองทุนรวมจะเช่าพื •นที•บางส่วนของอาคาร A, B, C, D, E และ F ของโครงการ The Crystal รวมถึงส่วนควบของบริ เวณดังกล่าว

หมายเหตุ: ภาพข้ างต้ นเป็ นการแสดงขอบเขตอาคารเท่านัน• โดยกองทุนรวมจะเช่าพื •นที•บางส่วนในอาคาร

โครงการ CDC
โครงการ CDC ตังอยู่บนที!ดินจํานวน # แปลง แขวงคลองจัน! อําเภอบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร กองทุนรวมจะเช่าเพียง
บางส่วนของที!ดิน จํานวน $%-&-#'.(( ไร่ จากที!ดินทังโครงการ )$-(-%(.*( ไร่

กองทุนรวมจะเช่าพื •นที•บางส่วนของอาคาร B, C, D, E, F, G, L1, L2, K1, K2, K3, K4, K5, L1, L2, L3 และ L4 ของโครงการ
CDC รวมถึงส่วนควบของบริ เวณดังกล่าว

หมายเหตุ: ภาพข้ างต้ นเป็ นการแสดงขอบเขตอาคารเท่านัน• โดยกองทุนรวมจะเช่าพื •นที•บางส่วนในอาคาร

ภาคผนวก 2
รายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินฉบับย่ อโครงการ The Crystal และ CDC

ภาคผนวก 3
รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่ งกําไรตามสมมติฐาน
โดยบริษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด

ภาคผนวก 4
รายงานการวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี!ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

คําเตือนและข้ อแนะนําเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ คริ สตัล รี เทล โกรท

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

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

