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เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
          กองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ ซ.ีพี.ทาวเวอร์ โกรท 
 

         บริษัทขอนําสง่รายงานประจําปี 2560 ระหวา่งวนัที, 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 ของกองทนุรวมสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซ.ีพี.ทาวเวอร์ โกรท เพื,อรายงานผลการดําเนินการของกองทนุให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทราบ  

          บริษัทขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที,ได้ให้ความเชื,อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทนุของทา่นเสมอมา  

 
 
                    ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
สารบัญ 

 เรื�อง                   หน้า 
ส่วนที� 1 การดาํเนินกิจการของกองทุน 

1) ข้อมูลกองทุน           1 
2) นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั�วไป    1 
3) ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 15 
4) ปัจจัยความเสี�ยง          24 
5) ข้อพพิาททางกฎหมาย         30 
6) ข้อมูลสาํคัญอย่างอื�น         30 

 
ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

7) ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุนเป็นผู้ออก     30 
8) โครงสร้างการจัดการ         35 
9) การกาํกบัดแูลกิจการ         56 
10) ความรับผิดชอบต่อสังคม         60 
11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง      65 
12) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์       66 

 
ส่วนที� 3 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13) ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ         73 
14) การวิเคราะห์และคาํอธิบายของบริษัทจดัการ      79  

 
รายงานของผู้สอบบัญช ี
         บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด         85 
 
รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)                           116
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1. ข้อมูลกองทุน 

 1.1 ชื�อ    : กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

  ชื�อย่อ    : CPTGF 

  ประเภทโครงการ   : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซื 9อคืนหนว่ยลงทนุ  

อายุโครงการ  : 30 ปีนับจากวันที,กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 9งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการอาจ

 พิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินเพิ,มเติม ภายใต้บังคับของกฎหมายและ     

ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,เกี,ยวข้องซึ,งใช้บงัคบัอยู่ ณ เวลา 

นั 9น 

ลักษณะโครงการ   : ระบเุฉพาะเจาะจง  

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ  : 9,815,050,000.00 บาท 

  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน  : 10.15 บาท  

  จาํนวนหน่วยลงทุน   : 967,000,000.0000 หนว่ย 

ประเภทของหน่วยลงทุน  : ระบชืุ,อผู้ ถือ 

1.2  ชื�อบริษัทจัดการกองทุน/ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการ   : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

         เลขที, 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั 9น 32  

         ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

          กรุงเทพมหานคร 10120 

          โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

ผู้ดแูลผลประโยชน์   : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

        สาํนกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที, 3 

        แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดการผลประโยชน์  

2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการดาํเนินการและการจัดหาผลประโยชน์กองทุน 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

จํานวนเงินทั 9งหมดโดยประมาณที,กองทนุรวมได้รับจากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุจากการเสนอขายหนว่ย

ลงทนุครั 9งแรก จํานวน 967,000,000 หนว่ย ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที,เกี,ยวข้อง

กับการจัดตั 9งกองทุนรวมและการนําหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ,มและสํารองเพื,อการ

ปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารจํานวน 9,815,050,000 บาท (เก้าพนัแปดร้อยสบิห้าล้านห้าหมื,นบาท) โดยบริษัทจดัการใช้เงินสทุธิ

ซึ,ง คือจํานวนดงักลา่วภายหลงัหกัคา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายทางธุรกรรมที,เกี,ยวข้องกบัการจดัตั 9งกองทนุ

รวมและการนําหนว่ยลงทนุไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และภาษีมลูคา่เพิ,มแล้ว ดงันี 9 

• เพื,อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 9งแรก คิดเป็นเงินจํานวน ไมเ่กิน 9,587,050,000 บาท 



2 
 

• คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายทางธุรกรรมที,เกี,ยวข้องกบัการจดัตั 9งกองทนุรวมและการ

นําหนว่ยลงทนุไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และภาษีมลูคา่เพิ,ม จํานวนประมาณ 128,000,000 บาท 

• เพื,อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์

จนูทาวน์) และอาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) คิดเป็นเงินจํานวน 100,000,000 บาท 

นโยบายการลงทุน : 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 

บริษัทจดัการจะนําเงินที,ได้จากการขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมาลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทนุ โดยเป็นกลุม่

อาคารสาํนกังานและศนูย์การค้าจํานวน 3 แหง่ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 9 

(ก) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 

(1) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าที,ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ 
จํากดั (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของที,ดิน จํานวน 2 โฉนด คือ โฉนดเลขที, 557 และ 2587 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เนื 9อ
ที,ดินรวมประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ซึ,งเป็นที,ตั 9งของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแตว่นั
จดทะเบียนการเช่าที,สาํนกังานที,ดิน  

(2) กองทนุรวมลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ซึ,งตั 9งอยูบ่นที,ดินโฉนดเลขที, 557 และ 
2587 โดยเป็นอาคารที,ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสาํนกังาน พื 9นที,ค้าปลกี และลานจอดรถ มีจํานวนชั 9นทั 9งสิ 9น 29 ชั 9น และมีชั 9นใต้ดิน 
1 ชั 9น โดยมีขนาดพื 9นที,อาคารรวมประมาณ 91,664 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนการเช่าที,
สาํนกังานที,ดิน  

(3) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าสว่นควบของที,ดินและอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) และงานระบบที,จําเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 
ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนการเช่าที,สํานกังานที,ดิน พร้อมซื 9อเครื,องมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยวข้อง และจําเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด 
(มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิดงักลา่ว  

(ข) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) 

(1) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าที,ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ 
จํากดั (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของที,ดิน จํานวน 10 โฉนด คือ โฉนดเลขที, 13243, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 
3116 และ 3117 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื 9อที,ดินตามสิทธิการเช่ารวมประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 3.8 ตารางวา 
ซึ,งเป็นที,ตั 9งของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนการเช่าที,สํานกังาน
ที,ดิน 

(2) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระ
ติดพนัใดๆ ยกเว้นชั 9น 10 และ ชั 9น 29 ซึ,งเป็นสว่นสาํนกังานของ ซี.พี.แลนด์ และไม่รวมพื 9นที,ของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว จาก 
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ซึ,งตั 9งอยู่บนที,ดินโฉนดเลขที, 13243, 
3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 และ 3117 โดยเป็นอาคารที,ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสาํนกังาน ศนูย์การค้า 



3 
 

และลานจอดรถ มีจํานวนชั 9นทั 9งสิ 9น 30 ชั 9น และชั 9นใต้ดิน 1 ชั 9น โดยมีขนาดพื 9นที,อาคารรวมประมาณ 194,655.35 ตารางเมตร 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที,สาํนกังานที,ดิน 

(3) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าสว่นควบของที,ดินและอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) และงานระบบที,
เกี,ยวข้อง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที,สํานกังานที,ดิน พร้อมซื 9อเครื,องมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื,นที,
เกี,ยวข้อง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(ค)  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

(1) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าที,ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ 
จํากัด (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของที,ดิน จํานวน 2 โฉนด คือ โฉนดเลขที,  9355 และ 9356 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เนื 9อที,ดินตามสทิธิการเช่ารวมประมาณ 4 ไร่ ซึ,งเป็นที,ตั 9งของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที,สาํนกังานที,ดิน 

(2) กองทนุรวมลงทนุโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ซึ,งตั 9งอยูบ่นที,ดินโฉนดเลขที, 9355 
และ 9356 โดยเป็นอาคารที,ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสาํนกังาน พื 9นที,ค้าปลกี และลานจอดรถ มีจํานวนชั 9นทั 9งสิ 9น 15 ชั 9น และมีชั 9น
ใต้ดิน 1 ชั 9น แบ่งส่วนการใช้ประโยชน์เป็น อาคาร A จํานวน 15 ชั 9น และชั 9นใต้ดิน 1 ชั 9น อาคาร B จํานวน 7 ชั 9น และอาคาร C 
จํานวน 5 ชั 9น โดยมีขนาดพื 9นที,อาคารรวมประมาณ 29,656 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนการ
เช่าที,สาํนกังานที,ดิน 

(3) กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที,ดินและอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และงานระบบที,
เกี,ยวข้อง และจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนการเช่าที,สาํนกังานที,ดินที,เกี,ยวข้อง พร้อมซื 9อเครื,องมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สิน
อื,นที,เกี,ยวข้อง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) ซึ,งเป็นเจ้าของทรัพย์สนิดงักลา่ว  

โดยจํานวนเงินที,กองทนุรวมใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นเงินที,ระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม หกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกบัการระดมทนุและการลงทนุในทรัพย์สนิที,กองทนุรวมจะเข้า
ลงทนุครั 9งแรก 

ทั 9งนี 9 กองทุนรวมเข้าซื 9อเครื,องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยวข้อง เพื,อความจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ใน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เนื,องจาก
เครื,องมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยวข้องดงักลา่วมีความจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในอาคารและเหมาะสมต่อการบริหาร
จดัการของกองทนุรวมมากกว่าการเช่าเครื,องมือ และอปุกรณ์ดงักลา่ว ในการทําสญัญาเช่าที,ดินและอาคาร และซื 9อเครื,องมือ 
อปุกรณ์ และทรัพย์สนิที,เกี,ยวข้องนั 9นรวมแล้วเป็นราคาที,ไมเ่กินกวา่ราคาที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั 9งแรก ทั 9งนี 9 เมื,อครบกําหนด
ระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัที,กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 9งแรกตามสญัญาเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ บริษัท ซี.
พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) จะดําเนินการซื 9อเครื,องมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื,นที,เกี,ยวข้องดงักลา่วคืนจากกองทนุรวมในราคา
มลูคา่ตามบญัชี (Book Value)  

 



4 
 

2.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 
              -ไมม่-ี 
 
2.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 

 การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทนุ มีลกัษณะเป็นการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที, ซี.พี.
แลนด์ เป็นเจ้าของ โดยกองทนุรวมแตง่ตั 9งให้ ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์
เมื,อกองทนุรวมเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมเข้าลงทนุแล้วเสร็จ โดยสญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหว่าง
กองทนุรวมกบั ซี.พี.แลนด์ มีการกําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทนที,เกี,ยวข้องที,จ่ายให้แก่ ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที,เหมาะสม ตามธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อื,นทั,วไป
นอกจากนี 9 ภายหลงัจากที,กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทนุแล้ว ในสว่นของอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 
2 (ฟอร์จนู) กองทนุรวม และซี.พี.แลนด์ เข้าทําสญัญาบริการสําหรับพื 9นที,ชั 9น 10บางสว่น และ ชั 9น 29 ของอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 
2 (ฟอร์จูน) ซึ,งเป็นสว่นสํานกังานของ ซี.พี.แลนด์ เพื,อที,กองทนุรวมให้บริการสว่นกลาง และ/หรือระบบสาธารณูปโภคแก่ ซี.พี.
แลนด์ สําหรับพื 9นที,ดงักลา่ว โดยสญัญาบริการดงักลา่วมีรูปแบบเหมือนกบัสญัญาบริการที,กองทนุรวมจะทํากบัผู้ เช่าพื 9นที,ราย
อื,นทั,วไป 

 
 ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 9งนี 9เสร็จสิ 9น ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมโดยถือ
หน่วยลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 33.33 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมดนอกจากนี 9 ภายหลงัจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมเข้าลงทุน และตลอดระยะเวลาที, ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมดของกองทนุรวม การทําธุรกรรมที,เกี,ยวข้องกบัการลงทุน
หรือจําหนา่ยไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมลงทนุระหว่างกองทนุรวมและ ซี.พี.แลนด์ จะทําได้ต่อเมื,อมีลกัษณะที,เป็นธรรม
เนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั,วไปที,เป็นบคุคลที,มิได้มีความเกี,ยวข้องกันเป็นพิเศษ และดําเนินการตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สธ.14/2558 
 
 ทั 9งนี 9 ในส่วนของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ได้มีการให้เช่าพื 9นที,บางสว่นให้แก่บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการเชื,อวา่การดําเนินกิจการของซี.พี. แลนด์เป็นอิสระและมิได้ถกูควบคมุโดยบริษัทในกลุม่เครือเจริญ
โภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด  
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* เป็นข้อมลู ณ วนัจดัตั 9งกองทนุ 
 

 
 

-   มีประสบการณ์ในการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพย์มามากกวา่ 25 ปี 
-   ในปัจจบุนั บริษัท ซี.พี. แลนด์ (มหาชน) มี 14 อาคารสาํนกังานที,อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทและบริษัทใน 
    เครือ 
-   ในสว่นของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนั บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) มีโครงการที,อยูร่ะหวา่งพฒันา 
     ทั 9งหมด 21 โครงการ 
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บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
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คณะผู้บริหาร 

ขนิษฐา  โพธิ\ถาวร

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

สุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานคณะผู้บริหาร

สมเกียรติ  เรือนทองดี
กรรมการผู้จัดการ

ปราศรัย  งามอุษาวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ศัลย์  มูลศาสตร์กนธีร์  ติรวิภาสจรินทร์  เกียรติเฟื� องฟู

แสดงสินค้า

กลุ่มงานบริหารอาคารกลุ่มงานพัฒนาโครงการ กลุ่มงานพัฒนาโครงการ

บุญสนอง  บดิการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจศูนย์ประชุมและ

กลุ่มงานพัฒนาโครงการ
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2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 
 2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สนิโดยแยกตามประเภททรัพย์สิน 

รายการแสดงทรัพย์สนิแยกตามประเภทที�ลงทุน 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

 มลูค่ายุติธรรม ร้อยละ

 (บาท) ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

266,329,610                       2.66%

ต ั �วสญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน -                                      0.00%

-                                      0.00%

พนัธบตัร 437,617,953                       4.37%

เงินฝากประจําธนาคารพาณิชย์ 3,000,000                           0.03%

                              รวม 440,617,953                       4.40%

หุ้นที1จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ -                                      0.00%

                               รวม -                                      0.00%

เงินลงทนุในสินทรพัย์ประเภทอสงัหาริมทรพัย์ 9,667,000,000                    96.52%

                               รวม 9,667,000,000                    96.52%

ดอกเบี7ยคา้งรบั 66,310                                0.00%

ลูกหนี7 จากการขายหลกัทรพัย์ -                                      0.00%

ลูกหนี7 คา่เชา่คา้งรบั-สุทธิ 88,822,210                         0.89%

ลูกหนี7 อื1นๆ -                                      0.00%

สินทรพัย์อื1นๆ 9,380,957                           0.09%

                                รวม 98,269,477                         0.98%

10,472,217,040                  104.56%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย -143,180,268 -1.43%

คา่เชา่รบัล่วงหน้า -22,280,200 -0.22%

เงินมดัจําการเชา่อสงัหาริมทรพัย์ -286,111,880 -2.86%

หนี7 สินอื1นๆ -5,372,742 -0.05%

-456,945,090 -4.56%

10,015,271,950                  100.00%

967,000,000.00                  หน่วย

10.3570                              บาทมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

6.  หน ี+สินอื-น

รวมมลูค่าหน ี+สิน

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

จํานวนหน่วยลงทนุ

3.  เงินลงทุนในตราสารทุน

4.  เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

5.  สินทรัพย์อื-น

รวมมลูค่าทรัพย์สิน

รายการทรัพย์สิน

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2.  เงินลงทุนในตั7วสัญญาใช้เงินและตราสารหน ี+

ต ั �วแลกเงินและต ั �วสญัญาใชเ้งินที1รบัรองหรือรบัอาวลัโดยสถาบนัการเงิน

 



9 
 

 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

ข้อมูลเบื �องต้นที�กองทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุน 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

 

ราคายุติธรรม
(บาท)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สิทธิการเชา่ในโครงการ

อาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 3-1-3.0 ไร่ 3,996,000,000.00  

91,664 ตร.ม.

อาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง 15-3-3.8 ไร่ 4,760,000,000.00  

กรุงเทพฯ 194,655.35 ตร.ม.

อาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

34 ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 4-0-0 ไร่ 911,000,000.00     

กรุงเทพฯ 29,656 ตร.ม.

-                            

-                            

9,667,000,000.00  

9,667,000,000.00  

ประเภทเงินลงทุน ที�ตั �ง พื �นที�

(ไร่-งาน-ตารางวา)
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2.4.2 รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุนทุกรายการ แยกตามรายทรัพย์สิน 
รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
ประเภททรัพย์สนิ : อาคารสาํนักงานและศูนย์การค้า 

ลาํดบั อาคาร รายละเอียดทรัพยสิ์น/ที1ตั7ง 
ลกัษณะการลงทุน
ในที1ดินของกองทุน
ตามสิทธิการเช่า(ไร่) 

พื7นที1อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน / ผูป้ระเมินใชว้ิธีพิจารณาจาก
รายได ้

บจ.  ทีเอพี แวลูเอชั1น 

วนัที1ประเมิน 1 กรกฎาคม 2560 

ราคาประเมิน 
(ลา้นบาท) 

   อตัรา คิดลด 

1 อาคารซี.พ.ีทาว
เวอร์ 1 (สีลม)  
(อายุอาคาร
ประมาณ 28 ปี) 

(1)    กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าที1ดินตามสภาพปัจจุบนัและ
ปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของที1ดิน 
จาํนวน 2 โฉนด คือ  

3-1-3 91,664.00 3,996 10.5% 

         โฉนดเลขที1 557 และ 2587 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ซึ1งเป็นที1ตั7งของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)    

    ใชร้ะยะเวลาการประเมินคา่ 26 ปี 5 เดือน  

(2)    กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 
ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด ์
ซึ1งเป็นเจา้ของ 

    เริ-มตั+งแต่ 1 ก.ค. 2560  สิ+นสุด 3 ธ.ค. 2586 

          อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ซึ1งตั7งอยูบ่นที1ดินโฉนดเลขที1 
557 และ 2587 โดยเป็นอาคารที1ใชป้ระโยชนเ์ป็นอาคารสาํนกังาน 
พื7นที1คา้ปลีก และลานจอดรถ  

    

    

          ซึ1งสามารถบริการได ้881 คนั, มีจาํนวนชั7นทั7งสิ7น 29 ชั7น และ
มีชั7นใตดิ้น 1 ชั7น    

        

(3)  กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที1ดินและอาคาร ซี.
พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) และงานระบบที1จาํเป็นตอ่การใชป้ระโยชนใ์น
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 

        

         ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ  พร้อมซื7อ
เครื1องมือ อุปกรณ์และทรัพยสิ์นอื1นที1เกี1ยวขอ้ง และจาํเป็นตอ่การใช้
ประโยชน ์ ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 

        

        ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.
แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

        

 

รายละเอียดเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

วันที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 4 ธันวาคม 2556 

ราคาที�กองทุนรวมเข้าลงุทน ประมาณ 3,980.27 ล้านบาท 

เหตุผลที�กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื,อจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทนุ 

ผู้ขายสิทธิการเช่า บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

ราคาประเมินก่อนการลงทุน 
1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  ราคาประเมิน 4,023 ล้านบาท วนัที,ประเมิน 5 กรกฎาคม 2556 

2) บริษัท 15 ที,ปรึกษาธุรกิจ จํากดั  ราคาประเมิน 3,957 ล้านบาท วนัที,ประเมิน 1 กรกฎาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการลงทุน ไมมี่ 

วิธีที�ใช้ในการประเมินค่า พิจารณาจากรายได้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท 
รายละเอียดทรัพย์สนิ (ต่อ) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ประเภททรัพย์สนิ : อาคารสาํนักงานและศูนย์การค้า 

ลาํดบั อาคาร รายละเอียดทรัพยสิ์น/ที1ตั7ง 

ลกัษณะการ
ลงทุนในที1ดิน
ของกองทุนตาม
สิทธิการเช่า(ไร่) 

พื7นที1อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน / ผูป้ระเมิน
ใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้
บจ.  ทีเอพี แวลูเอชั1น 

วนัที1ประเมิน 1 กรกฎาคม 
2560 

ราคา
ประเมิน 
(ลา้นบาท) 

   อตัรา คิด
ลด 

2 อาคาร ซี.พ.ีทาวเวอร์ 
2 (ฟอร์จูนทาวน์) 
(อายุอาคารประมาณ 
24 ปี) 

(1)   กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าที1ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก ซี.พี.แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของที1ดิน จาํนวน 10 โฉนด คือ โฉนดเลขที1 13243,  

15-3-3.8 194,655.35 4,760 10.5% 

3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 และ  3117 แขวงดินแดง เขต     
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ1งเป็นที1ตั7งของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน)์  

    ใชร้ะยะเวลาการประเมินคา่ 
26 ปี 5 เดือน  

(2)   กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตาม
สภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ ยกเวน้ชั7น 10 และ ชั7น 29  

    เริ-มตั+งแต่ 1 ก.ค. 2560 
สิ+นสุด 3 ธ.ค. 2586 

         ซึ1งเป็นส่วนสาํนกังานของ ซี.พี.แลนด ์และไมร่วมพื7นที1ของโรงแรมแกรนด ์
เมอร์เคียว จาก ซี.พี.แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน)์  

        

         โดยเป็นอาคารที1ใชป้ระโยชนเ์ป็นอาคารสาํนกังาน  ศูนยก์ารคา้ และลานจอด
รถ ซึ1งสามารถบริการได ้2,766 คนั, มีจาํนวนชั7นทั7งสิ7น 30 ชั7น และชั7นใตดิ้น 1 ชั7น 

        

(3)    กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที1ดินและอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 
(ฟอร์จูนทาวน)์ และงานระบบที1เกี1ยวขอ้ง และจาํเป็นตอ่การใชป้ระโยชน ์

        

        ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตามสภาพปัจจุบันและปราศจาก
ภาระติดพนัใดๆ ที1สาํนักงานที1ดิน พร้อมซื7อเครื1องมือ อุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื1นที1
เกี1ยวขอ้ง 

        

              และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)  
ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึ1 งเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าว  

        

 

รายละเอียดเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

วันที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 4 ธันวาคม 2556 

ราคาที�กองทุนรวมเข้าลงุทน ประมาณ 4,752.79 ล้านบาท 

เหตุผลที�กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื,อจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทนุ 

ผู้ขายสิทธิการเช่า บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

ราคาประเมินก่อนการลงทุน 
1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  ราคาประเมิน 4,895 ล้านบาท วนัที,ประเมิน 5 กรกฎาคม 2556 

2) บริษัท 15 ที,ปรึกษาธุรกิจ จํากดั  ราคาประเมิน 4,725 ล้านบาท วนัที,ประเมิน 1 กรกฎาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการลงทุน ไมมี่ 

วิธีที�ใช้ในการประเมินค่า พิจารณาจากรายได้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท 
รายละเอียดทรัพย์สนิ (ต่อ) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ประเภททรัพย์สนิ : อาคารสาํนักงานและศูนย์การค้า 

ลาํดบั อาคาร รายละเอียดทรัพยสิ์น/ที1ตั7ง 

ลกัษณะการ
ลงทุนในที1ดิน
ของกองทุนตาม
สิทธิการเช่า(ไร่) 

พื7นที1อาคาร 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมิน / ผูป้ระเมิน
ใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้
บจ.  ทีเอพี แวลูเอชั1น 

วนัที1ประเมิน 1 กรกฎาคม 
2560 

ราคาประเมิน 
(ลา้นบาท) 

   
อตัรา 
คิดลด 

3 อาคาร ซี.พ.ีทาว
เวอร์ 3 (พญาไท) 
(อายุอาคาร
ประมาณ 37 ปี) 

(1)   กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าที1ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ 
จาก ซี.พี.แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของที1ดิน จาํนวน 2 โฉนด คือ โฉนดเลขที1 9355 

4-0-0 29,656 916 10.5% 

  และ 9356 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึ1งเป็นที1ตั7งของอาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 3 (พญาไท) 

    ใชร้ะยะเวลาการประเมิน
คา่ 26 ปี 5 เดือน  

  (2)    กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจุบนั
และปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 

    เริ-มตั+งแต่ 1 ก.ค. 2560  
สิ+นสุด 3 ธ.ค. 2586 

             (พญาไท) ซึ1งตั7งอยูบ่นที1ดินโฉนดเลขที1 9355 และ 9356 โดยเป็นอาคารที1ใช้
ประโยชนเ์ป็นอาคารสาํนกังาน พื7นที1คา้ปลีก และลานจอดรถซึ1งสามารถบริการได ้ 320 
คนั, 

        

             มีจาํนวนชั7นทั7 งสิ7น 15 ชั7น และมีชั7นใตดิ้น 1 ชั7น แบ่งส่วนการใช้ประโยชน์เป็น 
อาคาร A จาํนวน 15 ชั7น และชั7นใตดิ้น 1 ชั7น อาคาร B จาํนวน 7 ชั7นและอาคาร C  จาํนวน 
5 ชั7น 

        

  (3)    กองทุนรวมลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที1ดินและอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญา
ไท) และงานระบบที1เกี1ยวขอ้ง และจาํเป็นตอ่การใชป้ระโยชน ์

        

           ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ ที1เกี1ยวขอ้ง พร้อมซื7อเครื1องมือ อุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื1นที1เกี1ยวขอ้ง 

        

            และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพ
ปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด ์ซึ1งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

        

 

รายละเอียดเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

วันที�กองทุนรวมเข้าลงทุน 4 ธันวาคม 2556 

ราคาที�กองทุนรวมเข้าลงุทน ประมาณ 853.99 ล้านบาท 

เหตุผลที�กองทุนรวมเข้าลงทุน เพื,อจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที,ลงทนุ 

ผู้ขายสิทธิการเช่า บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

ราคาประเมินก่อนการลงทุน 1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั  ราคาประเมิน 849 ล้านบาท วนัที,ประเมิน 5 กรกฎาคม 2556 

  2) บริษัท 15 ที,ปรึกษาธุรกิจ จํากดั  ราคาประเมิน 912 ล้านบาท วนัที,ประเมิน 1 กรกฎาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการลงทุน ไมมี่ 

วิธีที�ใช้ในการประเมินค่า พิจารณาจากรายได้ 
               หมายเหตุ : กองทนุรวมลงทนุในสิทธิการเชา่ที,ดิน, อาคาร, สว่นควบและงานระบบที,เกี,ยวข้อง เป็นระยะเวลา 30 ปี 
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รายได้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัช ีวันที� 1 มกราคม – วันที� 31 ธันวาคม 2560 : 1,412,509,117 
บาท 

ภาระผูกพันต่างๆ : ไมม่ ี
 

2.4.3  รายละเอียดการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบ

ระยะเวลาบัญชี(ถ้ามี) 

- ไมม่ี -                                     

2.4.4  ระบุรายละเอียดการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการใน

รอบระยะเวลาบัญช ี(ถ้ามี)  

- ไมม่ี -            

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์   

2.5.1 อธิบายการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทุนรวมและบริษัทจัดการมีนโยบายในการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที,กองทุน

รวมเข้าลงทนุ โดยนําพื 9นที,เช่าทั 9งสว่นอาคารสํานกังานและศนูย์การค้าภายในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1, 2 และ 3 ออกให้เช่าแก่ผู้

เช่าเพื,อประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยภายหลงัจากวนัที,กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที,กองทุนรวมเข้าลงทุน กองทุนรวมได้

ดําเนินการเข้าเป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญาเช่าช่วง โดยมีหลกัเกณฑ์และเงื,อนไขสญัญาคล้ายคลึงกันสําหรับผู้ เช่าช่วงทุกราย 

อาทิ การกําหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ ซึ,งสว่นใหญ่มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี การกําหนดให้ผู้ เช่าช่วงวางเงินมดัจํา

และผู้ให้เช่าช่วงมีสทิธิบอกเลกิสญัญาในกรณีที,ผู้ เช่าช่วงผิดสญัญา เป็นต้น  

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที,กองทนุรวมเข้าลงทุน กองทุนรวมได้แต่งตั 9งให้ ซี.พี.แลนด์ มีสิทธิในการ

บริหารจดัการทรัพย์สนิที,กองทนุรวมเข้าลงทนุ  ซึ,งมีเงื,อนไขตามที,กําหนดในสญัญาที,เกี,ยวข้อง 

แผนภาพการนําทรัพย์สนิที�กองทุนรวมเข้าลงทุนครั�งแรกออกหาประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์ 

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ 

 

ถือครองสิทธิการเช่า
ที�ดินและอาคาร
ภายใต้สัญญาเช่า

ระยะยาว 

ถือหน่วย
ลงทุน 

อาคารซี.พ.ีทาวเวอร์  
1, 2 และ 3 

ออกและ
เสนอขาย
หน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 
การบริหารทรัพย์สิน 

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์ 

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

การกระทาํ
การแทนผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

 

บริหารจัดการ 

ค่าธรรมเนียม 
การจัดการ 

กองทนุรวม 

ผู้ถอืหน่วย

บริษัท
จัดการ 

ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

บมจ. ซี.พี.แลนด์ 
(ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์) 

ผู้เช่า 
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2.5.2 กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั �งหมดให้แก่ผู้เช่ารายใดรายหนึ�ง หรือมีการกระจุกตวัของผู้เช่า

อย่างมีนัยสาํคัญ 

   -ไมม่-ี 

2.5.3 กรณีผู้เช่าหลกัเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจัดการ 

   -ไมม่-ี 

2.5.4 กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั(มหาชน) 

                                                         เลขที, 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สลีม)    

                                                          ถนนสลีม  แขวงสลีม เขตบางรัก  

                                                          กรุงเทพมหานคร 10500 

                                                         โทรศพัท์ 0-2247-3737 

 ค่าตอบแทนผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,ได้รับจากกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั 9งแต่วันที, 1 

มกราคม 2560 ถึง วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 133,492,398 บาท 

2.5.5 กรณีที�กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที�ไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได้และให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ทั �งโครงการแก่ผู้ประกอบการ 

   -ไมม่-ี 

 2.5.6 กรณีอสังหาริมทรัพย์มีรับประกันรายได้  

   -ไมม่-ี 

2.6  กรณีที�กองทุนมีการกู้ยมืเงนิ ให้ระบุรายละเอียดเกี�ยวกับการกู้ยมื  

   -ไมม่-ี 
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3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 

 3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจของธุรกิจการจัดผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที�ลงทุน 
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 3.2   นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการ 

  ตลาดอาคารสํานกังานเจริญเติบโตต่อเนื,อง อปุทานรวมประมาณ 4.8 ล้าน ตารางเมตร อปุสงค์ หรือพื 9นที,ที,ถูก

เช่าไปแล้วประมาณ 4.4 ล้านตารางเมตร  มีพื 9นที,ว่าง อีกเกือบ 4 แสนตารางเมตร อตัราการเช่าพื 9นที,อยู่ที,ร้อยละ 92.8 ระดบั

ราคาค่าเช่าปรับตวัสงูขึ 9น  โดยราคาเฉลี,ยค่าเช่าที,สงูที,สดุ คือ เกรดเอ ที,ตั 9งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที,ประมาณ 1,179  

บาท  ต่อ  ตารางเมตร ตอ่  เดือน  รองลงมาได้แก่เกรดเอ  บริเวณรอบยา่นธุรกิจ  (City Fringe )  อยูที่, 808 บาท ตอ่ ตารางเมตร 

ต่อ เดือน เกรดบี ในบริเวณศนูย์กลางธุรกิจอยู่ที, 730 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน และ เกรดบีรอบย่านธุรกิจ (City Fringe) 

อยูที่, 609 บาท ตอ่ ตารางเมตร ตอ่เดือน 

  อุปทานใหม่พื 9นที,อาคารสํานกังานมี 728,140 ตารางเมตร ซึ,งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน 5 ปี แนวโน้มตลาด

อาคารสาํนกังานมีแนวโน้มทรงตวั และราคาจะขยบัตวัขึ 9นได้เพียงเลก็น้อย 

3.3  ตัวเลขเชิงสถิติ(Operation Statistics) เช่น อตัราการเช่าพื 9นที /อตัราค่าเช่าพื 9นที,/ตราการเจริญเติบโตของค่า

เช่ารายปี /อตัราการตอ่อายสุญัญาของผู้ เช่า เปรียบเทียบอตัราคา่เช่าเฉลี,ย  (บาท/ตร.ม.) ปี 2560 

 

เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าเฉลี�ย (บาท/ตร.ม.) 3 อาคาร 

        พื+นที-เช่า C.P. Tower 1 C.P. Tower 2 C.P. Tower 3 Total 
  สีลม ฟอร์จูนทาวน์ พญาไท (บาท) 

ค่าเช่าและค่าบริการ 442.69 544.06 101.29 1,088.04 

อื-น 8.63 46.03 8.25 62.91 

รวม ปี 2560 451.32 590.09 109.54 1,150.95 

 

 
เปรียบเทียบอตัราค่าเช่าเฉลี�ย (บาท/ตร.ม.) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 สีลม ปี 2554-2560 
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เปรียบเทียบอตัราค่าเช่าเฉลี�ย (บาท/ตร.ม.) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จนูทาวน์  ปี 2554-2560 

 

เปรียบเทียบอตัราค่าเช่าเฉลี�ย (บาท/ตร.ม.) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3  พญาไท  ปี 2554-2560 

 
 
ข้อมูลโดยทั�วไปของผู้เช่า 
รายชื�อผู้เช่ากองทุน 10 อันดับแรก                  CP Tower 1   

 

ผู้เช่า ประเภทพื *นที� 
พื *นที�เช่า  สัดส่วนของพื *นที�เช่าเมื�อเปรียบเทียบ

กับพื *นที�เช่ารวมที�กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุนเพิ�มเตมิ (ร้อยละ) (ตารางเมตร) 

1. บมจ.ซีพี ออลล์    สาํนกังาน         12,968.26  29.21  
2. บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร สาํนกังาน            7,101.83  15.99  
3. บจก.เครือเจริญโภคภณัฑ์ สาํนกังาน            3,676.00  8.28  
4. บจก.ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ สาํนกังาน            2,303.00  5.19  
5. บจก.ซี.พี.อินเตอร์เทรด สาํนกังาน            2,226.00  5.01  
6. บมจ.อลอินัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั สาํนกังาน            1,928.00  4.34  
7. บมจ.กรุงเทพโปรดิ3วส สาํนกังาน            1,860.00  4.19  
8. บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สาํนกังาน            1,558.00  3.51  
9. บจก.ออลล์นิปอนแอร์เวย์ ร้านค้า               724.39  1.63  
10. บจก.ไอดีพี เอดยเูคชั<น เซอร์วิสเซส ร้านค้า               699.00  1.57  
       35,044.48  78.93  
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รายชื�อผู้เช่ากองทุน 10 อันดับแรก        CP Tower 2    

ผู้เช่า ประเภทพื *นที� 

พื *นที�เช่า  สัดส่วนของพื *นที�เช่าเมื�อ
เปรียบเทียบกับพื *นที�เช่ารวมที�
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ�มเตมิ 

(ร้อยละ) 
(ตารางเมตร) 

1. บมจ.เอก-ชยั ดิสทริบิวชั<น ซิสเทม ร้านค้า   13,805.00  19.09 

2. บมจ.ทรู พรอพเพอร์ตี >ส์ สาํนกังาน         4,429.00  6.12 

3. บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต สาํนกังาน         2,355.00  3.26 

4. บจก.ทรู ทชั สาํนกังาน            1,852.00  2.56 

5. บจก.ซี.พี-เมจิ สาํนกังาน            1,818.80  2.51 

6. บมจ.ไอทีซิตี > ร้านค้า            1,355.00  1.87 

7. บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สาํนกังาน            1,314.00  1.82 

8. บจก.เครือเครือเจริญโภคภณัฑ์ สาํนกังาน            1,293.70  1.79 

9. คณุธญัลกัษณ์ เหลอืงวิสทุธิA ร้านค้า            1,260.00  1.74 

10. บจก.ซีพีเอฟเทรดดิ >ง สาํนกังาน            1,129.00  1.56 

         30,611.50  42.33 

 

รายชื�อผู้เช่ากองทุน 10 อันดับแรก       CP Tower 3 
   

ผู้เช่า ประเภทพื *นที� 
พื *นที�เช่า  สัดส่วนของพื *นที�เช่าเมื�อ

เปรียบเทียบกับพื *นที�เช่ารวมที�
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเพิ�มเตมิ 

(ร้อยละ) 
(ตารางเมตร) 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม 
    และความมั<นคงของมนษุย์  

สาํนกังาน            2,358.00  15.45  

2. โรงเรียนกวดวชิาเกียรติบณัฑติ (รร.อ.อ็อบ) ร้านค้า            1,511.00  9.90  

3. เดอะเบรน ร้านค้า               982.00  6.43  

4. บมจ.ซีพี ออลล์ (เครือฯ) สาํนกังาน               965.00  6.32  

5. นายอํานาจ มจุนานนท์ รร.กวดวิชาอ.โต้ง  สาํนกังาน               757.00  4.96  

6. รร.สอนภาษาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน ร้านค้า               575.00  3.77  

7. บริษัท วี บาย เดอะ เบรน จํากดั ร้านค้า               483.00  3.16  

8. บริษัท เอ บิ3ก เซ็นเตอร์ จํากดั สาํนกังาน               456.00  2.99  

9. ธนาคารทหารไทย ร้านค้า               424.05  2.78  

10. บริษัท เอซายน์ เอ็ดดเูคชั<น จํากดั สาํนกังาน               275.00  1.80  

           8,786.05  57.55  
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4.  ปัจจัยความเสี�ยง 

 (ก) ความเสี�ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 1. ความเสี,ยงโดยทั,วไป 

  ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและธุรกิจโดยทั,วไปของประเทศไทยซึ,งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบี 9ย อตัราแลกเปลี,ยนเงินตรา ราคาเครื,องอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงิน

และการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื,น มีอิทธิพลตอ่ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน

และการลงทุนของกองทุนรวม และภาวะตกตํ,าทางเศรษฐกิจโดยทั,วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจ

สง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมหรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ซึ,งจะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวม 

2. ความเสี,ยงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยัและการก่อวินาศภยั 

หากทรัพย์สินที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ประสบภยัธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือนํ 9าท่วม เป็นต้น หรือการก่อวินาศภยัต่าง ๆ 

ทรัพย์สินที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุอาจเกิดความเสียหาย ซึ,งจําเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมเพื,อแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สิน 

โดยอาจมีค่าใช้จ่ายสงูและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทนุรวมสญูเสียรายได้ในจํานวนที,มีนยัสาํคญัในช่วงระยะเวลา

ดงักลา่วซึ,งทําให้การดําเนินงานของกองทนุรวมหยดุชะงกั ดงันั 9น เหตกุารณ์ร้ายแรง และ/หรือความเสยีหายที,เกิดขึ 9นตอ่ทรัพย์สนิ

ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ อาทิ การประกนัวินาศภยั (ไม่รวมถึงการ

ก่อการร้าย) การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั และการประกนัภยัเพื,อประโยชน์ของบคุคลภายนอกโดยมีความคุ้มครองและวงเงิน

ประกนัที,สอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของอาคารที,มีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สินที,กองทนุรวมจะ

เข้าลงทุน รวมถึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงบางประการที,อาจจะเกิดขึ 9น อาทิ อคัคีภัยและได้จัดให้มีการ

ซกัซ้อมการดําเนินการตามมาตรการดงักลา่วอยา่งสมํ,าเสมอ เช่น การทดสอบสญัญาณเตือนภยั การซกัซ้อมการอพยพหนีภยั 

เป็นต้น 

3. ความเสี,ยงทางการเมือง 

  ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจสง่ผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาด

หุ้นในประเทศไทย ซึ,งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม ทั 9งนี 9 จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า

สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือการเปลี,ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่

มีผลกระทบร้ายแรงตอ่การดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

4. ความเสี,ยงจากการเข้าลงทนุของกองทนุรวม 

  ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้ทําการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ๆ  

โดยทําการตรวจสอบเอกสารที,เกี,ยวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทาง

วิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ๆ  อยา่งละเอียด รวมถึงการแตง่ตั 9งที,ปรึกษากฎหมาย เพื,อศกึษาตรวจสอบใบอนญุาต เอกสาร

ที,เกี,ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์  อย่างไรก็ตาม การกระทําดงักล่าวมิได้เป็นการประกันว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจาก

ความเสยีหาย หรือความบกพร่องที,อาจจะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซอ่มแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงาน

ทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ชิ 9นนั 9น ๆ ที,บริษัทจัดการใช้เป็นพื 9นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมี

ข้อบกพร่อง มีความไม่ถกูต้อง เนื,องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
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ตรวจพบได้ เนื,องจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที,ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื,น ๆ ที,เป็นข้อจํากดัในการ

ตรวจสอบของทั 9งผู้ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี 9แล้ว ในการทํา Due Diligence ต่างๆ ได้มีการแต่งตั 9งที,ปรึกษากฎหมายเพื,อทําการตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้าง 

รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที,เกี,ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ,งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที,

เกี,ยวข้อง (Due Diligence) นั 9น บริษัทจดัการอาจไม่สามารถครอบคลมุได้ทั 9งหมด ซึ,งอาจจะสง่ผลให้กองทนุรวมเกิดค่าใช้จ่าย

หรือข้อผกูพนัที,เกี,ยวกบัการ ดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องได้ 

5. ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที,เกี,ยวข้อง  

  ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่

หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ,งเป็นปัจจัยที,กองทุนไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย 

ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญตัิ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั,ง ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที,มีอํานาจ

ตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที,เกี,ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของกองทนุรวม ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมสาํหรับการซื 9อหรือ

ขายหรือโอนกรรมสิทธิhในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ภาระภาษีในส่วนของผู้ ถือหน่วยลงทุน ถือเป็นเหตุการณ์ที,ไม่อาจ

คาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั 9น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที,จะประเมินผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่

สามารถรับประกนัได้วา่การเปลี,ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม หรือความสามารถใน

การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

6. ความเสี,ยงเกี,ยวกบัหน่วยลงทนุ อาทิ (ก) ราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอ

ขาย (ข) การใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมในการกําหนดราคาซื 9อขายหนว่ยลงทนุ หรือ (ค) การขาดสภาพคลอ่ง

ในการซื 9อขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์  

ภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนที,เสนอขายในครั 9งนี 9 ของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจประสบกับ

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ,งดงัตอ่ไปนี 9 

(ก) ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

และอาจไมส่อดคล้องกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม ซึ,งราคาซื 9อขายของหนว่ยลงทนุนั 9น ขึ 9นอยูก่บัหลายปัจจยั  

อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม  ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซื 9อขายของหน่วยลงทนุ ผลกระทบ

จากปัจจัยภายนอกหลายประการซึ,งเป็นปัจจัยที,กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความเคลื,อนไหวหรือความ

เปลี,ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ อตัราดอกเบี 9ยภายในประเทศและต่างประเทศ อตัราแลกเปลี,ยนเงิน นโยบาย

หรือมาตรการทั 9งทางตรงหรือทางอ้อมที,มีผลต่อนําเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ระหวา่งประเทศ ปัจจยัความเสี,ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั,วไป ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของตลาดเครื,อง

อุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื,นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงจาก

ปัจจยัมหภาคอื,นๆ เช่น การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความ

ไมส่งบในประเทศ เป็นต้น 

ดงันั 9น ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถที,จะขายหน่วยลงทนุได้ในราคาที,เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ

หน่วยของกองทุนรวมรวมถึงไม่มีหลกัประกันได้ว่าความเปลี,ยนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัตอ่ราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
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(ข)  หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอาจขาดสภาพคลอ่งในการซื 9อขายในตลาดรองซึ,งขึ 9นอยู่กับความถี,และ

ปริมาณการซื 9อขายหน่วยลงทนุนั 9นในตลาดหลกัทรัพย์ และความต้องการของผู้ซื 9อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ,งปริมาณความต้องการ

ของผู้ ซื 9อ-ผู้ ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึ 9นได้จากปัจจัยหลายประการซึ,งกองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ปริมาณความ

ต้องการของตลาด หรือขนาดของกองทนุรวม 

7.  ความเสี,ยงจากมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมลูค่าที,แท้จริงซึ,งกองทนุรวมจะได้รับ

หากมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั 9งหมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมซึ,งได้กลา่วไว้ ณ ที,นี 9 ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที,

ลงทนุเป็นข้อมลูพื 9นฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมีความเสี,ยงดงัตอ่ไปนี 9 

(ก) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที,แท้จริงซึ,งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ

จําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั 9งหมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

(ข)   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม อาจมิใช่มูลค่าของหน่วยลงทุนที,ซื 9อขายกันจริงในตลาด

หลกัทรัพย์ 

8.  ความเสี,ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื,น 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มีความแตกตา่งจากกองทนุรวมอื,น ๆ เนื,องจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ไมต่ํ,ากว่าร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทําให้การลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์

ที,กองทุนรวมลงทุนเท่านั 9น ผลตอบแทนจากการลงทุนจึงขึ 9นอยู่กับผลประกอบการจากการให้เช่า และ/หรือผลดําเนินงานใน

อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทนุเป็นหลกั ในขณะที,กองทนุรวมประเภทอื,นจะมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสาร

ทางการเงินประเภทตา่ง ๆ  ซึ,งเป็นการกระจายความเสี,ยง อยา่งไรก็ตาม แม้วา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อาจจะ

มีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที,น้อยกว่าการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ทั,วไป ผู้ลงทนุควรจะตระหนกัถึงปัญหาสภาพคลอ่ง

ในการซื 9อขายหนว่ยลงทนุ อนัเนื,องมาจากการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ด้วย  

9.  กองทนุรวมลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

ซึ,งมลูค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที,เหลืออยู่  อนั  เนื,องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการ

เช่า การเปลี,ยนแปลงในอตัราการเช่าพื 9นที, และ/หรืออตัราคา่เช่า และ/หรือคา่บริการสาธารณปูโภค หรือเนื,องจากสาเหตอืุ,นใดที,

อยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทั 9งนี 9 การเปลี,ยนแปลงในมลูคา่สทิธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั

ตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม มลูคา่หนว่ยลงทนุ และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมในท้ายที,สดุ 

10.  ความเสี,ยงด้านภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที,กองทนุรวมลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั 9น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที,เกิดจากการซื 9อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิhในสิทธิการเช่า

หรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ,งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทั 9งหมดหรือบางสว่น และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที,กองทนุรวม

จะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที,เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

11.  ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ,งขึ 9นอยู่กับปัจจัยหลาย

ประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศ ความสามารถของผู้บริหารในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุ

ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตา่งๆ การแขง่ขนั การเปลี,ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที,เกี,ยวข้อง
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กบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั 9น จึงมีความเสี,ยงที,นกัลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที,ได้ประมาณการ

เอาไว้ในปีที,เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุรวมจะไมส่ามารถที,จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ,มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ 

ๆ ไป 

12. ความเสี,ยงจากผลประกอบการจริงของกองทนุรวมอาจแตกต่างไปจากผลประกอบการในประมาณการใน

หนงัสือชี 9ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ,งเป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นจริงตามนั 9น ขณะที,เหตุการณ์ที,

เกิดขึ 9นจริง หรือการลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอาจจะแตกต่างจากสิ,งที,ได้คาดการณ์ไว้ อนึ,งการประมาณการ

ดงักล่าว มีพื 9นฐานจากข้อมูลและความเชื,อที,มีอยู่ ณ วันที,จัดตั 9งกองทุนเพื,อทําการคาดการณ์ วางแผนงาน ประเมิน ตั 9งข้อ

สมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนั 9น การประมาณการดังกล่าวจึงมีความเสี,ยงและความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู ่

นอกจากนี 9การตั 9งสมมติฐานดงักลา่วเป็นสิ,งที,ต้องใช้ดลุยพินิจปัจจยัต่างๆ หลากหลายปัจจยัซึ,งรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การ

แข่งขนั ภาวะตลาด และการตดัสินใจทางธุรกิจในอนาคต ซึ,งในหลายๆ ปัจจยัเป็นสิ,งที,อยู่เหนือความควบคมุของกองทนุรวม 

ดงันั 9นจึงเป็นสิ,งที,ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที,จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยําปราศจากความคลาดเคลื,อน ดงันั 9น สมมติฐาน

ภายใต้การประมาณการของกองทนุรวมนี 9 จึงอาจมีความคลาดเคลื,อนไมถ่กูต้องได้ 

13.  ความเสี,ยงเรื,องการเวนคืนทรัพย์สินที,กองทุนรวมเข้าลงทุนทั 9งหมดหรือในส่วนที,เป็นสาระสําคัญภายใต้

กฎหมายวา่ด้วยการเวนคืนที,ดนิ ทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิที,กองทนุรวมเข้าลงทนุอาจสง่ผลกระทบตอ่

ผลประกอบการของกองทนุรวม 

 แม้ในปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีการเวนคืนในทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ไม่ว่าทั 9งหมดหรือในส่วนที,เป็น

สาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืนทรัพย์ที,กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 9งแรกไม่ว่าทั 9งหมดหรือในส่วนที,เป็น

สาระสําคัญ สญัญาที,เกี,ยวข้องกําหนดให้กองทุนรวมดําเนินการต่าง ๆ เพื,อให้ได้รับค่าทดแทนตามจํานวน หลกัเกณฑ์และ

วิธีการที,กําหนดในพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมทั 9งที,มีการแก้ไขเพิ,มเติม และกฎหมายอื,น

ที,เกี,ยวข้อง) (“กฎหมายวา่ด้วยการเวนคืน”)  

 ในกรณีดงักลา่วข้างต้น กองทนุรวมอาจไม่ได้รับค่าทดแทนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเลยเนื,องจากไม่เป็นไป

ตามเงื,อนไขตา่ง ๆ  ที,กําหนดในกฎหมายดงักลา่วหรือกองทนุรวมอาจได้รับคา่ชดเชยในจํานวนที,น้อยกวา่ (ก) คา่ตอบแทนในการ

เข้าลงทนุในทรัพย์สินที,กองทุนรวมเข้าลงทุน และ/หรือ (ข) ค่าขาดประโยชน์ที,กองทนุรวมคาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทนุใน

ทรัพย์สนิที,กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 9งแรก ซึ,งจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน

ของกองทุนรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ได้ตาม

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ และรายได้ที,กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับเปลี,ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ข) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1. ความเสี,ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจซึ,งอาจมีผลกระทบตอ่อสงัหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมลงทนุมีความเสี,ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจได้รับผลกระทบจาก

การเปลี,ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

นอกจากนี 9อสงัหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื,นๆ เช่น การวางผังเมือง การได้รับ

ผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น อนัอาจจะสง่ผลกระทบ

ตอ่กําลงัซื 9อหรือปริมาณผู้ เชา่ 

2. ความเสี,ยงจากการแขง่ขนัที,สงูขึ 9น 
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ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิ,มขึ 9นของจํานวนผู้ประกอบการ

ตลาด การเพิ,มขึ 9นหรือลดลง ของความต้องการเช่า การที,มีจํานวนตลาดเพิ,มขึ 9นจะสง่ผลให้อปุทานของตลาดเพิ,มขึ 9น ทําให้การ

แขง่ขนัในการจดัหาผู้ เช่าเพิ,มขึ 9น 

3. ความเสี,ยงที,เกิดขึ 9นเมื,อต้องมีการปรับปรุงซอ่มแซมทรัพย์สนิที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

สาํหรับธุรกิจการให้เช่าพื 9นที,อาคารสาํนกังานและศนูย์การค้า มีความจําเป็นที,จะต้องมีการซอ่มแซม และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สิน

ให้ดูใหม่ ทันสมยัและสอดคล้องกับความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ ซึ,งส่งผลให้ผู้ ใช้บริการและลกูค้าสนใจเข้ามาใช้บริการใน

ทรัพย์สนิที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุอยา่งตอ่เนื,อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปีหรือการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงยอ่ยจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผล

การดําเนินงานของทรัพย์สินที,กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 9งแรก แต่หากมีการตรวจสอบหรือซ่อมบํารุงใหญ่ซึ,งเป็นการซ่อมแซมใน

กรณีที,อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุน มีความเสียหายเกิดขึ 9น หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี,ยนแปลง

ภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ รวมถึงการเปลี,ยนระบบสาธารณปูโภคที,สาํคญัของอสงัหาริมทรัพย์ที,

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี,ยนแปลงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินที,กองทุน

รวมเข้าลงทนุที,อาจจะเกิดขึ 9นนั 9นจะสง่ผลที,ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที,กองทนุรวมเข้าลงทนุในระยะยาว ทั 9งนี 9 กองทุน

รวมจะดําเนินการให้มีการกําหนดงบประมาณสาํหรับค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้อง การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาลว่งหน้า ศึกษา

ผลกระทบต่อรายได้และประมาณการผลตอบแทนที,คาดวา่จะได้รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง

หรือการเปลี,ยนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี,ยนระบบสาธารณปูโภคที,สาํคญัของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวม

จะเข้าลงทนุ ทั 9งนี 9 เพื,อลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบที,อาจมีขึ 9นตอ่การดําเนินธุรกิจของทรัพย์สนิที,กองทนุรวม

จะเข้าลงทนุและลกูค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ จะดําเนินการเฉพาะพื 9นที,ที,มี

การปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นั 9น ซึ,งกองทนุรวมจะได้รับผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพื 9นที,ที,มีการปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นั 9น 

(ค) ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1. ความเสี,ยงจากความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่า 

คา่เช่าที,กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าจะเป็นที,มาของรายได้หลกัเพียงแหลง่เดียวของกองทนุรวม แม้วา่ทรัพย์สิน

ดงักลา่วจะมีผู้ เช่าหลายราย แต่หากผู้ เช่าดงักลา่วมีปัญหาทางการเงินซึ,งสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า ไม่

ชําระค่าเช่า หรือ ยอมเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนด และกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าดงักลา่วได้ อาจ

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทนุรวมได้ ถึงแม้ว่ากองทนุรวมจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและริบเงินประกนัจากผู้ เช่า 

ทั 9งนี 9 โดยปกติผู้ เช่าจะต้องวางเงินประกนัการเช่าเป็นมลูคา่เทา่กบัค่าเช่าประมาณ 3 เดือน ซึ,งกองทนุรวมสามารถริบเงินประกนั

การเช่าดงักลา่วได้ หากกองทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่เช่าจากผู้ เช่าได้ตามกําหนด 

2. ความเสี,ยงจากการสญูเสียผู้ เช่าหลกั และความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าหลกั อาจทําให้รายได้ของกองทนุรวม

ได้รับผลกระทบ  

 หากผู้ เช่าหลกัยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที,กําหนดหรือไม่ตอ่อายสุญัญาเช่าพื 9นที,และ

สญัญาให้บริการเมื,อสญัญาครบกําหนด หรือประสบปัญหาด้านการเงินจนกระทบความสามารถในการชําระเช่าและคา่บริการ 

และกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าดงักลา่วได้ กรณีดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
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3. ความเสี,ยงในการจดัหาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่เนื,องจากผลประกอบการของกองทนุรวมขึ 9นอยูก่บัการบริหารจดัการ

ทรัพย์สนิของผู้บริหารโครงการ 

 กองทุนรวมจะแต่งตั 9ง ซี.พี.แลนด์ ให้เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ,งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ที,

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุอยูแ่ล้ว โดยกําหนดให้มีหน้าที,ตา่ง ๆ  เกี,ยวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิ รวมถึงการร่วมกําหนดนโยบาย

การจัดการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน ดงันั 9นการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้บริหารโครงการ เช่น การ

รักษาหรือพฒันาทรัพย์สินให้เป็นที,พึงพอใจของผู้ เช่า การให้บริหารแก่ผู้ เช่าอย่างมีคุณภาพ การหาผู้ เช่ารายใหม่หรือการต่อ

สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าปัจจุบนั การบํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุให้อยู่ในสภาพที,ดี จึงสง่ผลโดยตรงต่อผล

ประกอบการของกองทนุรวม 

 นอกจากนี 9 หาก ซี.พี.แลนด์  ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที,ผู้บริหารโครงการเนื,องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึ,ง กองทนุรวมอาจ

ไม่สามารถแต่งตั 9งบุคคลอื,นเพื,อทําหน้าที,บริหารโครงการได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจดัการของผู้บริหารโครงการรายเดิม ซึ,ง

อาจจะสง่ผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทนุรวม 

4. ความเสี,ยงเกี,ยวกบัความไมเ่พียงพอของพื 9นที,จอดรถยนต์ 

 ในปัจจุบนั แม้ว่าพื 9นที,จอดรถยนต์ของอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ มีมากกว่าจํานวนที,

กฎหมายกําหนดแล้วก็ตาม หากผู้ใช้บริการหรือผู้ เช่าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ มีจํานวนเพิ,มขึ 9นหรือมีความ

ต้องการในการจอดรถยนต์ในโครงการเพิ,มขึ 9น อาจสง่ผลให้พื 9นที,จอดรถยนต์ของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนใน

ปัจจุบนั ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และ/หรือลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทุน รวมถึง

อาจสง่ผลให้จํานวนผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ใช้บริการในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั และ

อาจกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมในท้ายที,สดุ 

 อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากพื 9นที,จอดรถยนต์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และ/หรือลกูค้า

ของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุน และกองทุนรวมเล็งเห็นความจําเป็นในการเสริมศกัยภาพของทรัพย์ดงักล่าว 

กองทนุรวมจะดําเนินการดงันี 9 

1. เลอืกวิธีที,ดีที,สดุให้แก่กองทนุรวมในการจดัหาพื 9นที,จอดรถยนต์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ 

2. การดําเนินการดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  นอกจากนี 9 ทั 9งอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนต่างก็ตั 9งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื 9นที,ให้บริการของโครงการ

รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ซึ,งจะทําให้ลกูค้าและ/หรือผู้ประกอบการสามารถเดินทางได้โดยสะดวกยิ,งขึ 9น ดงันั 9น ปัจจยัดงักลา่วจะ

ช่วยลดปัญหาพื 9นที,จอดรถยนต์ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการได้ 

5. ความเสี,ยงจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกนัภยั  

 กองทุนรวมอาจไม่สามารถจดัทําประกนัภยัที,คุ้มครองความเสี,ยงบางประเภทที,อาจเกิดขึ 9นได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวม

สามารถจดัหาประกนัภยัได้ แตอ่ตัราเบี 9ยประกนัอาจไมคุ่้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที,กองทนุรวมอาจได้รับ ดงัเช่น ภายหลงั

จากเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื,อปี 2553 และมหาอทุกภยัเมื,อปี 2554 ทําให้บริษัทประกนัได้เพิ,มเบี 9ยประกนัภยั 

ซึ,งทําให้การประกนัภยัความเสยีหายบางประเภทไมคุ่้มคา่ที,จะทําประกนัภยั หรืออาจเกิดเหตกุารณ์ที,มิได้อยูภ่ายใต้การคุ้มครอง

ของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน เป็นต้น ความเสียหายนั 9นเกินกว่าวงเงินที,ครอบคลมุตามกรมธรรม์

ประกนัภยั หรือกองทนุรวมไมส่ามารถเรียกเงินประกนัได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ,งปัจจยัเหลา่นี 9อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่ง

มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทนุรวม นอกจากนี 9 กองทนุรวมอาจมีความเสี,ยงในเรื,องของ
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ระยะเวลาคุ้มครอง 24 เดือนของการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัอาจไมค่รอบคลมุความเสยีหายที,เกิดขึ 9นแก่กองทนุรวม อยา่งไรก็

ดี บริษัทจดัการเห็นวา่การจดัทําประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่วไมก่่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่กองทนุรวม 

ทั 9งนี 9 กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัตา่ง ๆ ที,จําเป็นและสมควร เพื,อคุ้มครองความเสยีหายที,อาจเกิดขึ 9น

แก่ทรัพย์สิน ได้แก่ การประกันวินาศภยั (ไม่รวมถึงกรณีการก่อการร้าย) การประกันภยัธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภยัธุรกิจ

เสยีหาย และการประกนัภยัเพื,อประโยชน์ของบคุคลภายนอก และมีความคุ้มครองความเสยีหายในจํานวนที,เหมาะสมแล้ว 

6.  ความเสี,ยงเกี,ยวกบักลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินของ ซึ,งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจถกูพิจารณาวา่ทําขึ 9นเพื,อประโยชน์

ของตนเอง และ/หรือบริษัทในเครือ 

 เนื,องจาก ซี.พี.แลนด์ ซึ,งเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมมีการบริหารโครงการอื,น ๆ นอกเหนือจาก

อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทนุ ดงันั 9น กลยทุธ์และนโยบายการบริหารทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาจถกูมอง

วา่เป็นการเอื 9อประโยชน์ตอ่ตนเอง และ/หรือบริษัทในเครือด้วยกนัเอง หรืออาจถกูมองวา่เป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้จัดให้มีแนวทางการป้องกันความเสี,ยงดังกล่าว โดยมีการกําหนดนโยบายการเปลี,ยนผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ,งบริษัทจัดการมีสิทธิเปลี,ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาด

คณุสมบตัิหรือดําเนินการอนัก่อให้เกิดความความขดัแย้งต่อผลประโยชน์ของกองทนุรวมและส่งผลให้กองทนุรวมได้รับความ

เสยีหาย นอกจากนี 9 ในปัจจบุนั ซี.พี.แลนด์  มีการบริหารทรัพย์สนิอื,นนอกเหนือจากอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ คือ 

อาคารธาราสาทร อาคารศิวดล อาคารสีบุญเรือง อาคารเซ็นจูรี,  เดอะ มูวีพลาซ่า และศูนย์ประชุมบริษัท ซี.พี.ออลล์ จํากัด 

(มหาชน) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ชั 9น 11 โดยเป็นการให้บริการในรูปแบบการบริหารระบบวิศวกรรม ซึ,งพิจารณาวา่ไม่

มีความขดัแย้งต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม นอกจากนี 9 ด้วยความที,อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมเข้าลงทุนทั 9ง 3 

โครงการ เป็นทรัพย์สินที,มีศกัยภาพตั 9งอยู่ในทําเลที,มีระบบคมนาคมที,สะดวกครบครัน จึงเป็นที,น่าสนใจและดึงดดูลกูค้าผู้ เช่า

สาํนกังาน ร้านค้าปลีกและผู้มาใช้บริการจบัจ่ายใช้สอยเป็นอยา่งมาก ดงันั 9น กลุม่เป้าหมายลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุ

รวมจะเข้าลงทนุทั 9ง 3 โครงการจึงแตกต่างจากอาคารอื,นๆ ที, ซี.พี.แลนด์  ปัจจุบนับริหารทรัพย์สินอยู่ ทั 9งนี 9 เพื,อประโยชน์สงูสดุ

ของกองทนุรวม ในสญัญาว่าจ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์มีข้อกําหนดและเงื,อนไขที,ห้ามมิให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินธุรกิจ

ที,มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบักองทนุรวม ดงันั 9น จากปัจจยัดงักลา่ว การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จึงไมเ่ป็นการก่อให้เกิดการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทนุรวม 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 -ไมม่-ี 

6.  ข้อมูลสาํคัญอย่างอื�น 

 - ไมม่ ี

7.  ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุน เป็นผู้ออก  

7.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที�กองทุนเป็นผู้ออก 

 7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุนให้ระบุรายละเอียดของเงินทุนโครงการมูลค่าที�ตราไว้จํานวนประเภทและ
ราคาของหน่วยที� เสนอขาย ราคาเสนอขายวันแรก จํานวนเงินทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน(ถ้ามี) มูลค่าต่อหน่วย ณ 
ปัจจุบัน 

   (1) เงินทนุโครงการ   :  9,815,050,000 บาท 

   (2) มลูคา่ที,ตราไว้จํานวน :  10.0842  บาทตอ่หนว่ย 
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   (3) ประเภทของหนว่ยลงทนุ  :  ระบชืุ,อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

   (4) ราคาของหนว่ยที,เสนอขาย  :  10.15 บาทตอ่หนว่ย 

   (5) ราคาเสนอขายวนัแรก :  10.15 บาทตอ่หนว่ย 

   (6) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั : 9,751,421,400 บาท 

   (7) มลูคา่ตอ่หนว่ย ณ ปัจจบุนั :  10.3570 บาทตอ่หนว่ย 

7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ เช่น ราคาปิด(ณ สิ �นปี หรือวันเปิดรอบบัญชี) ราคาสูงสุด,ราคาตํ�าสุด,
มูลค่าตามราคาตลาด(Market Capitalization),มูลค่าการซื �อขายเฉลี�ยต่อปี(Trade Volume)และค่า NAV ของกองทุน ณ 
วันต้นปีและวันสิ �นปี เป็นต้น 

   ราคาปิด ณ สิ 9นปี   :  12.70  บาท/หนว่ย 

   ราคาสงูสดุ  :  15.10  บาท/หนว่ย 

   ราคาตํ,าสดุ   :  11.90  บาท/หนว่ย 

   มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) : 12,280,900,000  บาท 

   มูลค่าการซื �อขายเฉลี�ยต่อปี(Trade Volume)  : 5,356,905 บาทต่อวันทาํการ   

   ค่า NAV ของกองทุน ณ วันต้นปี  :  10.3069 บาท/หน่วย 

   ค่า NAV ของกองทุนวันสิ �นปี  :  10.3570 บาท/หน่วย 

7.1.3 กรณีที�กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด(share class)ให้ระบุรายละเอยีด
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�มีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที�แตกต่างกนั 

   -ไมม่-ี 

7.1.4 กรณีที�กองทุนรวมมีการลดทุนจดทะเบียน หรือลดมูลค่าหน่วยลงทุน ให้มีการระบุรายละเอียด
เกี�ยวการลดเงนิทุนจดทะเบียนทุกครั�ง โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี � 

   (ก) เหตแุหง่การลดทนุจดทะเบียน 

   เพื,อเป็นการจ่ายคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีที,กองทนุมีรายการคา่ใช้จ่ายจดัตั 9งกองทนุ 

   (ข),(ค) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุที,ลดแตล่ะครั 9ง/วนั
ปิดสมดุทะเบียนและวนัที,ดาํเนินการเฉลยีเงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

ครั�งที� 
จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 
จาํนวนเงนิทุน 
จดทะเบียนที�ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลังการลดเงนิทุน 

วันปิดสมุด 
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 9,815,050,000 10.1500 9,863,400 0.0102 9,805,186,600 10.1398 30 พ.ค. 57 17 มิ.ย. 57 
2 9,805,186,600 10.1398 9,670,000 0.0100 9,795,516,600 10.1298 29 ส.ค. 57 16 ก.ย. 57 
3 9,795,516,600 10.1298 9,283,200 0.0096 9,786,233,400 10.1202 28 พ.ย. 57 18 ธ.ค. 57 

4 9,786,233,400 10.1202 3,868,000 0.0040 9,782,365,400 10.1162 27 ก.พ. 57 17 มี.ค. 58 
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ครั�งที� 
จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 
จาํนวนเงนิทุน 
จดทะเบียนที�ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลังการลดเงนิทุน 

วันปิดสมุด 
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
5 9,782,365,400 10.1162 3,868,000 0.0040 9,778,497,400 10.1122 29 พ.ค. 58 16 มิ.ย. 58 

6 9,778,497,400 10.1122 3,868,000 0.0040 9,774,629,400 10.1082 31 ส.ค. 58 15 ก.ย. 58 

7 9,774,629,400 10.1082 3,868,000 0.0040 9,770,761,400 10.1042 30 พ.ย. 58 17 ธ.ค. 58 

8 9,770,761,400 10.1042 3,868,000 0.0040 9,766,893,400 10.1002 29 ก.พ. 59 15 มี.ค. 59 

9 9,766,893,400 10.1002 3,868,000 0.0040 9,763,025,400 10.0962 31 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59 

10 9,763,025,400 10.0962 3,868,000 0.0040 9,759,157,400 10.0922 31 ส.ค. 59 16 ก.ย. 59 

11 9,759,157,400 10.0922 3,868,000 0.0040 9,755,289,400 10.0882 30 พ.ย. 59 16 ธ.ค. 59 

12 9,755,289,400 10.0882 3,868,000 0.0040 9,751,421,400 10.0842 28 ก.พ.60 16 มี.ค.60 

 

7.1.5 กรณีที�กองทุนออกหลักทรัพย์ที�เป็นตราสารหนี �(เช่น หุ้นกู้  หรือ REIT BOND) ให้ลักษณะสาํคัญ
ของหลักทรัพย์ดงักล่าว เช่น ประเภท จาํนวนมูลค่าที�ยงัไม่ไถ่ถอน วนัครบกาํหนดไถ่ถอน หลกัประกนั เงื�อนไขอื�นที�
เป็นสาระสาํคัญ 

  -ไมม่-ี 

7.2 ข้อมูลหน่วยลงทุน ให้ระบุชื�อกลุ่มผู้ถอืหน่วยดังต่อไปนี � พร้อมทั �งจาํนวนหน่วยที�ถอืและสดัส่วนการถอื
ครั�งล่าสุด   

7.2.1  ข้อมูลผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนสงูสุด 10 รายแรก 

ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน  ณ วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย จาํนวนหน่วย %ของทั �งหมด 

1 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 322,333,300 33.33 

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 96,000,700 9.93 

3 สาํนกังานประกนัสงัคม 94,309,000 9.75 

4 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 51,503,000 5.33 

5 ธนาคารออมสนิ 49,261,000 5.09 

6 บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 45,237,200 4.68 

7 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 41,401,400 4.28 

8 บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 17,446,800 1.80 

9 กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี 9 พลสั 1 16,856,000 1.47 

10 กองทนุเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี 9 อินคมั พลสั 16,776,700 1.73 
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7.2.2 ผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ (ถอืหน่วยตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ �นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกนั)  

 

                         1. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 33.33% 
 

7.2.3 กลุ่มผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ของกองทุนโดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนด นโยบายการจัดการ
หรือการดาํเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที�มีอาํนาจจัดการ 

   - ไมม่ี – 

7.3  การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั 9ง ทั 9งนี 9 ตามที,กําหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและกฎระเบียบที,เกี,ยวข้องดงันี 9 

(1) ในกรณีที,กองทนุรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมน้่อยกว่าร้อย
ละ 90 (หรือในอตัราร้อยละใด ๆ ที,กฎหมายหลกัทรัพย์อนญุาตให้ทําได้เป็นครั 9งคราว) ของกําไรสทุธิประจํารอบระยะเวลาบญัชี
นั 9น  

(2) ในกรณีที,กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจากกําไร
สะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

กําไรสทุธิและกําไรสะสม (1) และ (2) จะไม่รวมกําไรที,ยงัไม่เกิดขึ 9นจากการประเมินค่าหรือการสอบทาน
การประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั 9น การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นต้องไม่ทําให้
กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ,มขึ 9นในรอบระยะเวลาบญัชีที,มีการจ่ายเงินปันผลนั 9น 

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 90 
วนั นบัแต่วนัสิ 9นรอบระยะเวลาบญัชี หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเพื,อการจ่ายเงินปันผล โดยกรณีที,บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เงื,อนไขเพิ,มเติม: 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที,จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าตํ,า
กวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที,จะไมจ่่ายเงินปันผลในครั 9งนั 9นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิ 9น
ปีบญัชี ตามวิธีการและหลกัเกณฑ์ที,กําหนดไว้ 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที,
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื,นใดที,มีอํานาจตาม
กฎหมายได้แก้ไขเปลี,ยนแปลง เพิ,มเติม ประกาศ กําหนด สั,งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื,น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 9น และเมื,อบริษัทจัดการได้ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 9นแล้วจึงจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ให้ความ
ยินยอมแล้ว 
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7.3.2 ประวัตกิารจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

ครั�งที� ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 2 ธ.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2557 225,407,700  0.2331 30 พ.ค. 2557 16 มิ.ย. 2557 
2 1 เม.ย. 2557 – 30 มิ.ย. 2557 181,796,000 0.1880 29 ส.ค. 2557 15 ก.ย. 2557 

3 1 ก.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2557 191,756,100 0.1983 28 พ.ย. 2557 17 ธ.ค. 2557 

4 1 ต.ค. 2557 – 31ธ.ค. 2557 179,862,000 0.1860 27 ก.พ. 2558 16 มี.ค. 2558 

5 1 ม.ค. 2558 – 31 มี.ค. 2558 195,914,200 0.2026 29 พ.ค. 2558 15 มิ.ย. 2558 

6 1 เม.ย. 2558 – 30 มิ.ย. 2558 197,558,100 0.2043 31 ส.ค. 2558 14 ก.ย. 2558 

7 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 177,928,000 0.1840 30 พ.ย. 2558 16 ธ.ค. 2558 

8 1 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 192,433,000 0.1990 29 ก.พ. 2559 14 มี.ค. 2559 

9 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559 197,848,200 0.2046 31 พ.ค. 2559 14 มิ.ย. 2559 

10 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 200,749,200 0.2076 31 ส.ค. 2559 15 ก.ย. 2559 

11 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 161,392,300 0.1669 30 พ.ย. 2559 15 ธ.ค. 2559 

12 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 208,291,800 0.2154 28 ก.พ.2560 15 มี.ค.2560 

13 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2560 181,796,000 0.1880 30 พ.ค.2560 13 มิ.ย.2560 

14 1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 198,428,400 0.2052 31 ส.ค.2560 14 ก.ย.2560 

15 1 ก.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560 192,142,900 0.1987 30 พ.ย.2560 15 ธ.ค.2560 

16 1 ต.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 179,378,500 0.1855 28 ก.พ.2561 15 มี.ค.2561 

  ประวัติการลดทุน 

ครั�งที� 
จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 
จาํนวนเงนิทุน 
จดทะเบียนที�ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลังการลดเงนิทุน 

วันปิดสมุด 
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 9,815,050,000 10.1500 9,863,400 0.0102 9,805,186,600 10.1398 30 พ.ค. 57 17 มิ.ย. 57 
2 9,805,186,600 10.1398 9,670,000 0.0100 9,795,516,600 10.1298 29 ส.ค. 57 16 ก.ย. 57 
3 9,795,516,600 10.1298 9,283,200 0.0096 9,786,233,400 10.1202 28 พ.ย. 57 18 ธ.ค. 57 

4 9,786,233,400 10.1202 3,868,000 0.0040 9,782,365,400 10.1162 27 ก.พ. 57 17 มี.ค. 58 

5 9,782,365,400 10.1162 3,868,000 0.0040 9,778,497,400 10.1122 29 พ.ค. 58 16 มิ.ย. 58 

6 9,778,497,400 10.1122 3,868,000 0.0040 9,774,629,400 10.1082 31 ส.ค. 58 15 ก.ย. 58 

7 9,774,629,400 10.1082 3,868,000 0.0040 9,770,761,400 10.1042 30 พ.ย. 58 17 ธ.ค. 58 

8 9,770,761,400 10.1042 3,868,000 0.0040 9,766,893,400 10.1002 29 ก.พ. 59 15 มี.ค. 59 

9 9,766,893,400 10.1002 3,868,000 0.0040 9,763,025,400 10.0962 31 พ.ค. 59 15 มิ.ย. 59 

10 9,763,025,400 10.0962 3,868,000 0.0040 9,759,157,400 10.0922 31 ส.ค. 59 16 ก.ย. 59 
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ครั�งที� 
จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 
จาํนวนเงนิทุน 
จดทะเบียนที�ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลังการลดเงนิทุน 

วันปิดสมุด 
ทะเบียน 

วันจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
11 9,759,157,400 10.0922 3,868,000 0.0040 9,755,289,400 10.0882 30 พ.ย. 59 16 ธ.ค. 59 

12 9,755,289,400 10.0882 3,868,000 0.0040 9,751,421,400 10.0842 28 ก.พ.60 16 มี.ค.60 

เหตุแห่งการลดเงนิทุนจดทะเบียน    เพื,อเป็นการจ่ายคืนสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีที,กองทนุมีรายการคา่ใช้จา่ยจดัตั 9งกองทนุ 
 
8. โครงสร้างการจัดการ 
 8.1 บริษัทจัดการ    : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

     เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

     เลขที, 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์  ชั 9น 32  
     ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
     กรุงเทพมหานคร 10120   

     โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
     www.ktam.co.th 
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Organization Chart / Management Structure 
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๏ รายชื�อผูถื้อหุน้ ณ วนัที, 8 สงิหาคม 2560 
(1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย   99.99%  
 

๏ คณะกรรมการบริษัท  
1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ตําแหนง่     ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี,ยง 

2. นาย ธวชั  อยูย่อด                    ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี,ยง 

3. นางดนชุา ยินดีพิธ             ตําแหนง่     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ            ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายลวรณ  แสงสนิท                ตําแหนง่     กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 

6. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์        ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

7. นายสรุพล โอภาสเสถียร           ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางชวินดา หาญรัตนกลู          ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ             

๏ คณะผูบ้ริหาร 
1. นางชวินดา หาญรัตนกลู    ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ  

2. นายวิโรจน์  ตั 9งเจริญ          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1           
3. นายวีระ วฒุิคงศิริกลู          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส   

ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ  
4. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานกองทนุสาํรองเลี 9ยงชีพ      
5. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์     ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
6. น.ส.วรวรรณี ตั 9งศิริกศุลวงศ์  ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
 

๏ ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์  

• ชวนิดา หาญรัตนกลู, CFP 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 
จาํนวนปีที�ประกอบอาชพีในสาขานี � / ในบริษัทนี � 29 ปี / 8 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที� เกี� ยวข้อง ใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย (CFP)  ผู้ จัดการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ,ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื 9นฐาน 
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 คุณสมบัติหลัก   
- กําหนดนโยบาย ควบคมุ และรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์

เพื,อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื 9นฐาน และกองทุนส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกบันโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตั 9งกองทนุ และสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ลงทนุที,เหมาะสม และยื,นขออนมุตั ิ 
จดัตั 9งกองทุน ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการดูแลการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ที,เกี,ยวข้อง 
 

ประสบการณ์   
2557-  ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย 
2553 - 2557   รองกรรมการผู้จดัการ, สายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บลจ.กรุงไทย 
2543 - 2552   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ,  

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
2542 - 2543    ผู้ อํานวยการอาวโุส,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ์ ภทัร จํากดั 
2538 - 2542   ผู้ อํานวยการอาวโุส , ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั 

(มหาชน)  
2533 - 2538    รองผู้ อํานวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซติี 9แบงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ  
การศึกษา      
2529   ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์) ,University of Missouri Columbia, USA  
2526    ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

การปฏิบัตหิน้าที�ในปัจจุบนั    
กรรมการผู้จดัการ , บลจ.กรุงไทย  ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, ผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพื 9นฐาน 

 

ไพรัช มิคะเสน 

ตําแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

จาํนวนปีที�ประกอบอาชพีในสาขานี � / ในบริษัทนี � 20 ปี / 8 ปี 
การได้รับใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 คุณสมบัติหลัก   
- รับผิดชอบงานบริหารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทั 9งนําเสนอลกูค้าถึงแนวทางการจดัตั 9งกองทนุรวมทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทนุรวมโครงสร้างพื 9นฐานและกองทรัสต์เพื,อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
(REIT) ,ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตั 9งกองทนุ และสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ลงทนุที,เหมาะสม และยื,นขอ
อนมุตัิจดัตั 9งกองทนุ ต่อ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหารกองทนุ
ให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกณฑ์ที,เกี,ยวข้อง 
 



39 
 

ประสบการณ์   
  2556-  ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพื 9นฐาน, บมจ.

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2553 – 2556      ผู้ อํานวยการอาวุโส, ผู้ จัดการกองทุน ,ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้าง

พื 9นฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 
2547 – 2553       ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี 
2546 – 2547       ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2546       เจ้าหน้าที,สนิเชื,อ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

การศึกษา    
2540     ปริญญาโท  :  MS. Finance (สาขาวชิาการเงิน), University of Colorado at Denver, 
2539    ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจ (เอก : การเงิน) , University of Denver 
2536    ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจ  (เอก : การธนาคาร) , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การปฏิบัตหิน้าที�ในปัจจุบนั  
              ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, บลจ.กรุงไทย   ผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
 
หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทนุรวม บริษัทจัดการมีหน้าที,และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทนุรวมให้เป็นไปตามที,
กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที,และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี 9  

(1) การบริหารกองทนุรวม  

(ก) จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามที,ระบไุว้ในโครงการที,ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อผกูพนั
ระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทั 9งสญัญาต่าง ๆ ที,กองทนุรวมเป็นคู่สญัญา ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที,
ตามบทบญัญตัิในมาตรา 125 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ อยา่งเคร่งครัด  

(ข) จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ สญัญาแตง่ตั 9งผู้ดแูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชี 9ชวน โดยมี
สาระสําคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสญัญา และร่างหนังสือชี 9ชวนที,ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จดัสง่ แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสอืชี 9ชวนและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 9 

• ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือชี 9ชวนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า  1 วนัทําการ ก่อนการเริ,มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี 9ชวนให้แก่ผู้ลงทุน 
และจะจดัสง่เอกสารดงักลา่วผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนงัสือชี 9ชวนและการรายงานของกองทุนรวม 
(Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย  

• ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องหรือดําเนินการให้บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน และ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุจดัสง่หนงัสอืชี 9ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัพร้อมทั 9งใบจองซื 9อหนว่ยลงทนุให้ผู้ ที,



40 
 

สนใจลงทุนและจดัให้มีหนงัสือชี 9ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ บริษัทจัด
จําหนา่ยหนว่ยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

• เมื,อสิ 9นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนจนถึงก่อนการเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดให้มี
รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมไว้ ณ ที,ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื,อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื,อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ หากมีการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ,มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า และไมเ่กิน 15 
วัน นับตั 9งแต่วันถัดจากวันที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ,มเติม
โครงการหรือวนัที,ได้มีมติให้แก้ไขเพิ,มเติมโครงการ แล้วแตก่รณี  

(ง) ในกรณีที,บริษัทจดัการแตง่ตั 9งบริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ทําหน้าที,ในการจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวม บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุดงักลา่วต้องไมเ่ป็นกลุม่บคุคลกลุม่เดียวกนักบัเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า 
และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะลงทนุ 

(จ) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื,น รวมทั 9งการหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมลงทนุ โดยการซื 9อ เช่า โอน จําหน่าย 
โอนสิทธิการเช่า และเปลี,ยนแปลงเพิ,มเติมปรับปรุงทรัพย์สินที,กองทุนรวมลงทุน หรือทรัพย์สินอื,นที,ลงทุนไว้ ตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื,อนไข วิธีการที,กําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ด้วย  

(ฉ) ในกรณีที,ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที,
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ดําเนินการเพิ,มหรือลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือ
ดําเนินการตามที,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศ
กําหนด  

(ซ) จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื,อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,กําหนดไว้ใน
โครงการ และเป็นไปตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฌ) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ญ) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฎ) จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฏ) สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่าง ๆ ที,เกี,ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมิน
คา่ตามที,บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 9  
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• บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที,ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจ
อสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื,อการประเมินคา่ 

• ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบคุคลที,ได้รับมอบหมายจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์
ที,กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามที,กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั 9งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฐ) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ,งถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 9งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ฑ) เปลี,ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ,มเติมโครงการ หรือวิธีจัดการกองทนุรวมตามข้อกําหนด เงื,อนไข หลกัเกณฑ์ที,ระบุไว้ใน
โครงการ  

(ฒ) กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุรวม ซึ,งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ณ) ปฏิบตัิหรือดําเนินการอื,น ๆ เพื,อให้บรรลซุึ,งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึ,งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมภายใต้ขอบเขตหน้าที, และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั 9งนี 9 จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื,นใดที,เกี,ยข้อง 

(ด) ดําเนินการเลกิกองทนุรวม ตามที,กําหนดไว้ในโครงการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื,นใด ตามที,กําหนดไว้ในโครงการ  

(3) การแตง่ตั 9งบคุคลที,เกี,ยวข้องดงัตอ่ไปนี 9 เพื,อการจดัการกองทนุรวม 

(ก) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้าม)ี 

(ข)  บุคคลที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื,อทําหน้าที,ตามหลักเกณฑ์ที,สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี 9 

• ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพื,อทําหน้าที,ตดัสนิใจลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

• ผู้จัดการกองทุนรวมเพื,อทําหน้าที,ตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายไปซึ,งทรัพย์สินตามข้อ 6.2 เพื,อการบริหาร
สภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทั 9งนี 9 บริษัทจดัการจะประกาศรายชื,อผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการของบริษัท  

(ค) ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ,งมีคณุสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยคณุสมบตัิผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี,ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผู้ดูแล
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ผลประโยชน์อื,นแทนตามเงื,อนไขในการเปลี,ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที,กําหนดไว้ในโครงการ ทั 9งนี 9 โดยได้รับอนญุาต
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) นายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี,ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุอื,นที,มีคณุสมบตัิตามที,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแตง่ตั 9งดงักลา่วให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนที,บริษัทจัดการจะแต่งตั 9งต้องสามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ 
ขณะใดขณะหนึ,ง ภายหลงัจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครั 9งแรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,กฎหมาย
หลกัทรัพย์กําหนด  

(จ) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทั 9งนี 9 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั 9นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื,อที,ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ฉ) ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี ทั 9งนี 9 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามที,ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ที,ปรึกษา (ถ้าม)ี ที,ทําหน้าที,เป็นที,ปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

(ซ) ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ทั 9งนี 9 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื,องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี รวมถึงการเปลี,ยนตวัผู้สอบบญัชี
ของกองทนุรวม และผู้สอบบญัชีอื,นที,มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และ
แจ้งการแตง่ตั 9งดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฌ) ผู้ ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื,อทําหน้าที,รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและหน้าที,อื,น ๆ ที,จําเป็น
เพื,อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ 9น เมื,อเลกิกองทนุรวม  

(ญ) บุคคลอื,นใดเพื,อทําหน้าที,ต่าง ๆ ที,เกี,ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ เชี,ยวชาญต่าง ๆ ผู้จดัทํา
ประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานที, ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

(4) การดําเนินการอื�น ๆ  

(ก) ยื,นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ,งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วนัทําการ นบัตั 9งแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

(ข) ยื,นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื,อขอให้พิจารณารับหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 
วนั นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ค)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที,หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  
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(ง)  ดําเนินการแยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการและนําทรัพย์สนิของกองทนุรวมไป
ฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบุคคลอื,นซึ,ง
เห็นชอบโดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที,ไมอ่าจดําเนินการได้เนื,องจากสภาพหรือลกัษณะของ
ทรัพย์สนิ 

(จ) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ
เก็บรักษาไว้ซึ,งทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ฉ) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ช) คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เงื,อนไขและวิธีการจดัตั 9งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที,สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ซ) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในกรณีที,มีเหตกุารณ์หรือการเปลี,ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ 9นภายหลงัจากวนัที,คํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุตามข้อ (ช) ข้างต้น อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิของกองทนุรวม
อยา่งมีนยัสาํคญั  

(ฌ) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั 9งจดัทํารายงานของกองทุน
รวมทกุสิ 9นปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที,มีชื,ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิ 9นปีบญัชี 

(ญ) จดัสง่สําเนารายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนาเอกสารหลกัฐานที,
เกี,ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,ได้รับ
รายงานดงักลา่ว 

(ฎ) จดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี 9ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เมื,อมีการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์  

• กรณีการซื 9อสงัหาริมทรัพย์ เอกสารที,แสดงกรรมสิทธิhหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื 9อ
ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

• กรณีการจําหนา่ยไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาซื 9อขาย 

• กรณีการเช่า เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที,เป็นสิทธิการเช่า (แล้วแต่กรณี) สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าช่วง หรือสญัญาที,แสดงถึงการโอนสทิธิการเช่า 

ทั 9งนี 9 บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่
วนัที,เข้าครอบครองทรัพย์สนิที,กองทนุรวมลงทนุด้วย 
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(ฏ) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี 9ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  

• สญัญาแตง่ตั 9งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัทําสญัญา หรือนบัแตว่นัแตง่ตั 9งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ในกรณีที,มีการแต่งตั 9งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั 9งผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่
กรณี 

• สญัญาแตง่ตั 9งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้าม)ี และสญัญาแตง่ตั 9งที,ปรึกษา (ถ้าม)ี ภายใน 5 วนัทําการ นบัแต่
วนัทําสญัญาดงักลา่ว 

(ฐ) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั,งให้ผู้มีหน้าที,ต่าง ๆ ตามสญัญาแตง่ตั 9ง อาทิเช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที,ปรึกษา 
ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัสง่ จดัทํารายงานต่าง ๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามที,ระบไุว้ในสญัญา
แต่งตั 9ง และ/หรือตามที,คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 
ทั 9งนี 9 บริษัทจัดการไม่จําต้องรับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที,จัดเตรียมโดยหรือต่อการ
กระทําใด ๆ ของบุคคลดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที,บริษัทจดัการรู้หรือควรรู้ถึงข้อผิดพลาดในรายงาน และ/
หรือการดําเนินการที,ผิดพลาดของบุคคลดงักล่าว ให้บริษัทจัดการแจ้งบุคคลเช่นว่านั 9น เพื,อให้แก้ไขข้อผิดพลาด
หรือการดําเนินการที,ผิดพลาดนั 9นโดยทนัที 

(ฑ) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมูลที,เป็นสาระสําคญัเกี,ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที,เป็น
อสังห า ริม ท รัพ ย์ ที, ก อ งทุ น รวมลงทุ น ใ ห้ ผู้ ถื อหน่ วยล งทุ น และสํ านัก งานคณ ะกรรมก าร  ก .ล .ต . 
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที,เป็นอสงัหาริมทรัพย์นั 9น รวมทั 9งจดั
ให้มีข้อมูลที,เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที,เปิดเผย ณ ที,ทําการทกุแห่งของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที,เป็นอสงัหาริมทรัพย์
นั 9น เพื,อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้  โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระสําคัญตามที,ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื,อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการจะ
จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที,เป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ,งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการจดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั 9งนี 9 
ภ า ย ใ น วั น ทํ า ก า ร ถั ด จ า ก วั น ซื 9อ  เ ช่ า  จํ า ห น่ า ย  ห รื อ โอ น สิ ท ธิ ก า ร เช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 
ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื,นตามที,ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ฒ) ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื,นที,กองทนุรวม
ลงทนุบางสว่นหรือทั 9งหมดของกองทนุรวม ตามที,เห็นสมควร  

(ณ) ปฏิบตัิหน้าที,อื,น ๆ ตามที,กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที,ของบริษัทจดัการ 
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8.2  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : 

                  บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
 ที,อยู่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 เลขทะเบียนบริษัท: 0107553000166 

 โทร. 02-247-3737  โทรสาร 02642-1961 
 Website: www.cpland.co.th                    

 
Organization Chart 

 
   -  หน้าที,และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทจดัการและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เข้าทําสญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ภายหลงัการจดทะเบียนจดัตั 9ง
กองทนุรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยภายใต้สญัญาดงักลา่ว ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องปฏิบตัิหน้าที,ในด้าน
ตา่ง ๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะหน้าที,ดงันี 9 

1) การบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

2) การจดัทําบญัชีและรายงานเอกสารการจดัการและการตรวจสอบภายใน 

3) การตลาด 

4) การทําสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

5) การบริหารงานด้านวศิวกรรมอาคาร 

สญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว มีกําหนดระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที,สญัญามผีลใช้บงัคบั และให้
สญัญาฉบบันี 9มีผลตอ่ไปโดยอตัโนมตัิ โดยให้มีการตอ่ระยะเวลาออกไปโดยอตัโนมตัิอีก 2 คราว ๆ ละ 10 ปี เว้นแตห่ากคูส่ญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งไมม่ีความประสงค์จะตอ่อายสุญัญา และได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์ไมน้่อยกวา่ 180 วนั
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาวา่จะไมต่อ่อายสุญัญา 
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ประวัติผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จาํกดั (มหาชน)     
ชื�อ – สกุล   นายศัลย์ มูลศาสตร์  
                 Mr. SALYA MULASASTRA  
วันเกิด        8 สิงหาคม   2503  
วันเริ�มงาน   1 กรกฎาคม 2533     
อายุงาน      27 ปี 5 เดือน   (วนัที, 31 ธนัวาคม 2560)   
ตาํแหน่ง       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  (Executive Vice President) 
หน่วยงาน    กลุม่งานบริหารอาคาร (Facility Management)      
 
หน้าที�ความรับผิดชอบในปัจจุบัน  

1) งานบริหารทรัพยากรอาคาร กลยทุธการตลาด สร้างรายได้จากงานเช่าพื 9นที, กิจกรรมสง่เสริมการตลาด ในฐานะ ผู้จดัการ
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ได้แก่ อาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สลีม  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 รัชดาภิเษก และศนูย์การค้าฟอร์จนูทาวน์ / ไอทีมอลล์ และ อาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 3 พญาไท 

2) งานการตลาดพื 9นที,เชา่โครงการอาคารสาํนกังาน ซี.พี.ทาวเวอร์ 4 นอร์ทปาร์ค กรุงเทพฯ 

3) งานวศิวกรรมอาคาร (Building Engineering) 

4) งานด้านวศิวกรรมความปลอดภยั (Safety Engineering)  

5) งานปรับปรุงอาคาร (Building Renovation) 

6) งานพฒันาระบบ ฐานข้อมลูบริหารอาคารและการตลาด (F.M., Research & Development) 

7) งานบริหารความยั,งยืนและสื,อสารองค์กร (Sustainability Management and Corporate Communication) 

8) งานนวตักรรมและเครือขา่ย (Innovation and Networking) 

9) งานด้านอนรัุกษ์พลงังาน และพลงังานทางเลอืก (Energy Saving and Alternative Energy) 

10)  งานที,ปรึกษาธุรกิจด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร   
ประสบการณ์การทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
1 มกราคม 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (EVP) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2548 –ธนัวาคม 2558 รองกรรมการผู้จดัการกลุม่งานบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
กนัยายน 2547 – มิถนุายน 2548 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัการลงทนุ

อสงัหาริมทรัพย์ 
กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

กมุภาพนัธ์ 2547 - กนัยายน 2547 รักษาการผู้จดัการทั,วไป โรงแรมฟอร์จนู  บริษัท ซี.พี.พลาซา่ จํากดั 
ตลุาคม 2545 – กนัยายน 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั 
พฤศจิกายน 2542 – ตลุาคม 2545 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากดั 
กรกฎาคม 2533 – มีนาคม 2543 ผู้จดัการทั,วไป บริษัท ดีเอส แมเนชเม้นท์ จํากดั 
มกราคม 2532 – มิถนุายน 2533 Architectural Designer D.I. Architecture. Baltimore, MD, USA 
ตลุาคม 2527 – กนัยายน 2528 ผู้ช่วยสถาปนิกโครงการฯ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
M.H. Planning & Development Co., 
Ltd. 
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ประวัติการศึกษา 

• 2554  หลกัสตูรพฒันาผู้ นํา เครือเจริญโภคภณัฑ์ (ALP) รุ่น 1  

• 2537  หลกัสตูรการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ (RE-MAT)  รุ่น 5 

• 2532  Master of Architecture, School of Built Environment Studies, Morgan State University,    
          Baltimore, Maryland, U.S.A.   

• 2527  สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร (รุ่น 25) 

• 2526  หลกัสตูรการออกแบบและบริหารโครงการอาคารขนาดใหญ่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประสบการณ์ และผลงานที�ผ่านมา 

• เป็นคณะกรรมการจดัการ (กจ.) ร่วมกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์องค์กร วางระบบงานบริหารจดัการ วางแผนงบประมาณ 
และพฒันาบคุลากรระดบับริหาร กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   

• ดําเนินกิจกรรมด้านอนรัุกษ์พลงังานสาํหรับอาคารในความรับผิดชอบจนได้รับรางวลัในระดบัประเทศ และระดบัอาเซียน 

• ดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยัอาคารในความรับผิดชอบทกุแหง่  จนได้รับรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ด้านความ
ปลอดภยั ชีวอนามยั และสิ,งแวดล้อม ของกลุม่บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ และรางวลัระดบัประเทศ ติดตอ่กนัหลายปี 

• เป็นวิทยากรผู้ ชํานาญการ ด้านการจดัการทรัพยากรอาคารเชิงกลยทุธ  การบริหารความเสี,ยงและการจดัทําแผนฉกุเฉิน
รับมือภาวะวิกฤต  การอนรัุกษ์พลงังาน ให้กบัสถาบนัการศกึษา หนว่ยงานเอกชน หนว่ยงานรัฐ  

• งานปรับปรุงอาคาร-สว่นผสมร้านค้า และรีแบรนด์ อาคารศนูย์การค้าฟอร์จนูทาวน์ ไลฟ์ไสตล์ ไอทีมอลล์ 

• งานปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สลีม  

• พฒันาโครงการ / บริหารจดัการ อาคารสาํนกังาน อบัดลุราฮิมเพลส  (990 Rama IV) (พ.ศ.2533 - 2539) และดําเนินการ
ขายอาคารพร้อมสญัญาเช่า ให้กบักองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) (พ.ศ. 2545) 

• เป็นทีมงานออกแบบ Shopping Center Design & Development บริษัทฯ Design International Group (D.I. 
Architecture Inc.) Baltimore, Maryland, U.S.A. (พ.ศ. 2532 - 2533) 

เป็นทีมงานออกแบบโครงการ วางผงัเฉพาะมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (พ.ศ. 2527-2528) 
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ประวัติผู้จัดการอาคาร  ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จาํกดั ( มหาชน )     
ชื�อ – นามสกุล นายวชิัย ชัชวาลรุ่งโรจน์  ( Mr.Wichai Chutcharvarnrungrot ) 
วนัเกิด           26 ตุลาคม 2506  
วันเริ�มงาน   15 มีนาคม 2537 
อายุงาน        23 ปี  
ตาํแหน่ง      ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร  

( Building  Management  Department Manager ) 
หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารอาคาร  สีลม ( Facility Management ) 
 
หน้าที�ความรับผิดชอบในปัจจุบนั 
1) งานบริหารดแูลจดัการทรัพยากรอาคาร งานด้านความปลอดภยั และความสะอาด อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1  

(สลีม) 
2) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
3) ประธานคณะกรรมการด้านอนรัุกษ์พลงังาน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
4) คณะทํางาน 7 ส ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
5) คณะทํางานดแูลระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2015 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
มกราคม 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
มกราคม 2555 – ธนัวาคม 2556 รองผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
กมุภาพนัธ์ 2552 – ธนัวาคม 2554 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั 
กรกฎาคม 2554 – ตลุาคม 2551 ผู้จดัการแผนกบริการลกูค้า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั 
มีนาคม 2537 – มิถนุายน 2543 หวัหน้าหนว่ยควบคมุระบบ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั 
 
ประวัติการศึกษา 

• 2530 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน 

• 2532 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั 9นสงู โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบรีุ 

• 2537 ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาการจดัการ เอกบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
 
ประสบการณ์และผลงานที�ผ่านมา 

• บริหารจดัการและดแูลความเรียบร้อยทั,วไป อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม)  

• ดําเนินกิจกรรมด้านอนรัุกษ์พลงังานสาํหรับอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม)  ตามนโยบายด้านประหยดัพลงังาน  

• เป็นวิทยากรในการบรรยายต้อนรับการดงูานจากคณะบคุคลภายนอกในด้านความปลอดภยัและด้านการอนรัุกษ์
พลงังานในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 

• ประสานงานหนว่ยงานราชการในการดาํเนินการให้เป็นไปตามที,กฎหมายควบคมุอาคารกําหนด  

• เป็นผู้ อํานวยการแผนดบัเพลงิ ประจําอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
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ประวัติผู้จัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์)  
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จาํกดั (มหาชน) 
ชื�อ – สกุล   นายววิัฒน์  อิ �วสมจิตร 

       Mr. VIWAT IEWSOMJIT 
วันเกิด        25  มิถุนายน  2503 
วันเริ�มงาน   1  กันยายน  2539 
อายุงาน      20  ปี  4  เดือน 
ตาํแหน่ง     ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคาร 
                (Property  Management  Department  Senior  Manager) 
หน่วยงาน   ฝ่ายบริหารอาคาร (Facility  Management) 
 
หน้าที�ความรับผิดชอบในปัจุบนั 
1)  งานบริหารจดัการทรัพยากร อาคาร C.P. TOWER 1, 2, 3 
2)  งานบริหารจดัการด้านวศิวกรรมความปลอดภยั 
3)  ประธานคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอานามยั และสภาพแวดล้อม อาคาร CPTOWER  2. (ฟอร์จนูทาวน์) 
4)  รองประธานคณะกรรมการอํานวยการป้องกนัและระงบัอบุตัภิยั อาคาร C.P. TOWER 2. (ฟอร์จนูทาวน์) 
5)  ประธานคณะกรรมการตรวจ  7 ส. 
6)  หวัหน้าคณะทํางาน CSR 
7)  คณะทํางานตรวจประเมินประสทิธิผลการจดัการด้านความปลอดภยั 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
มกราคม 2554  - ปัจจบุนั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี .พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
มกราคม 2550  - ธนัวาคม 2553 ผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี .พี.แลนด์ จํากดั 
มกราคม 2548  - ธนัวาคม 2549 รองผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.พลาซา่ จํากดั 
มกราคม 2545 - ธนัวาคม 2547 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.พลาซา่ จํากดั 
กนัยายน 2539 - ธนัวาคม 2544 ผู้จดัการแผนกบริการอาคาร บริษัท ซี.พี.พลาซา่ จํากดั 
มกราคม 2535 - สงิหาคม 2539 ผู้จดัการอาคาร บริษัท ยนิูเวสท์ แลนด์ จํากดั 
ปี 2534 - 2535 เจ้าหน้าที,ธุรการอาคาร บริษัท สยามนําโชค จํากดั 
 
ประวัติการศึกษา  

• 2526  มหาวิทยาลยั รามคาํแหง คณะศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
 
ประสบการณ์  และผลงานที�ผ่านมา 

• มีประสบการณ์ในด้านงานบริการอาคาร  บริการลกูค้า / ผู้ เชา่พื 9นที,ในอาคาร 

• มปีระสบการณ์ในด้านงานบริหารจดัการทรัพยากรภายในอาคารขนาดใหญ่  โดยเน้นการ บริหารงานแบบเน้นคณุภาพงาน  
คณุภาพคน ให้ทํางานรับผิดชอบงาน อยา่งเต็มประสทิธิภาพ  และควบคมุเรื,องพลงังาน และลดคา่ใช้จ่าย 

• มีประสบการณ์ในด้านงานตรวจสอบและป้องกนัระงบัอบุตัิภยั 
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• มีประสบการณ์ในด้านการตรวจ 7 ส. 

• มีประสบการณ์ในด้านการตดิตอ่,เจรจา และประสานงานกบัสว่นงานราชการตา่งๆ 

• มีประสบการณ์ในด้านการเจรจาประนีประนอมกบัผู้ เชา่พื 9นที,ได้เป็นอยา่งด ี

• มีประสบการณ์ในด้านงานกิจกรรมเพื,อสงัคม (CSR) 

• มีประสบการณ์ในด้านการเจรจาตอ่รองราคา 
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ประวัติผู้จัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จาํกดั (มหาชน) 
ชื�อ – นามสกุล นางสาวเยาวนุช  บุตรศรีภมิู (Miss Yaowanuch Bootsriphum ) 
วันเกิด          10 พฤษภาคม 2509  
วันเริ�มงาน    15 ตุลาคม 2538 
อายุงาน        22 ปี 3 เดือน 
ตาํแหน่ง      รองผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร 

( Deputy Manager Building  Management ) 
หน่วยงาน     ฝ่ายบริหารอาคาร 3 ( Facility Management ) 
 
หน้าที�ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 

1) งานบริหารดแูลจดัการทรัพยากร และระบบการให้การบริการ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
2) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
3) ประธานคณะกรรมการด้านอนรัุกษ์พลงังาน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
4) คณะทํางาน 7 ส ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
5) คณะทํางานดแูลระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2015 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

มกราคม 2561 – ปัจจบุนั รองผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

มกราคม 2558 – ธนัวาคม 2560 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

กมุภาพนัธ์ 2555 – ธนัวาคม 2558 ผู้จดัการแผนกบริการลกูค้า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

กมุภาพนัธ์ 2554 – ธนัวาคม 2555 รองผู้จดัการแผนกบริการลกูค้า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

กมุภาพนัธ์ 2554 – ธนัวาคม 2544 ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกบริการลกูค้า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั 

ตลุาคม 2538 – ธนัวาคม 2543 พนกังานประชาสมัพนัธ์ – หวัหน้าหนว่ย 
แผนกบริการลกูค้า 

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั 

 
ประวัติการศึกษา 

• 2542 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั 9นสงู กิตติพณิชยการ 

• 2545 ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจดัการ เอกการตลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
ประสบการณ์และผลงานที�ผ่านมา 

• บริหารจดัการและดแูลความเรียบร้อยทั,วไป อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

• ดําเนินกิจกรรมด้านอนรัุกษ์พลงังานสาํหรับอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  ตามนโยบายด้านประหยดัพลงังาน  

• เป็นวิทยากรในการบรรยายต้อนรับการดงูานจากคณะบคุคลภายนอกในด้านความปลอดภยัและด้านการอนรัุกษ์
พลงังานในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

• ประสานงานหนว่ยงานราชการในการดาํเนินการให้เป็นไปตามที,กฎหมายควบคมุอาคารกําหนด  

• เป็นผู้ อํานวยการแผนดบัเพลงิ ประจําอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
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8.3 ผู้ดแูลผลประโยชน์ / สถานที�จดัเก็บรักษาทรัพย์สิน 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
                             เลขที, 1222 ถนนพระรามที, 3 แขวงบางโพงพาง  
                              เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
                              โทรศพัท์ 0-2296-3582 โทรสาร 0-2683-1298                              

หน้าที,และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ มีดงันี 9 
 ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าที, และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 9 

(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที,ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของโครงการจดัการกองทนุรวมที,
ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที,ทําไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้
แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที,บริษัทจดัการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที,ตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี,ยวกบัเรื,องดงักลา่วโดยละเอียดและสง่ให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตั 9งแต่วนัที,ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอนัควรที,จะรู้ถึงเหตกุารณ์
ดงักลา่ว 

(2) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที,ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั 9งนี 9 เพื,อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 9งปวง หรือเมื,อได้รับคําสั,งจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี 9 
(ก) ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที,ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 
(ข) ทุกหนึ,งปีนับแต่วันที,ผู้ ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั 9งก่อนแล้วเสร็จ ทั 9งนี 9 ค่าใช้จ่ายที,เกิดจากการ

ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์จะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 
(4) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที,เริ,มดําเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นั 9น 
(5) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนัที,ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 
(6) แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื,อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตกุารณ์หรือการ

เปลี,ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ 9น อนัมีผลกระทบตอ่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์อยา่งมีนยัสาํคญั 
(7) ตรวจสอบการลงทุน ซื 9อ เช่า จําหน่าย หรือโอนทรัพย์สินที,กองทุนรวมลงทุนให้เป็นไปตามโครงการและ

หลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวิธีการจําหน่ายทรัพย์สิน หรือวิธีการโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที,
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ความเห็นชอบ 

(9) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินที,กองทนุรวมลงทนุที,รับฝากไว้รวมทั 9งจดัทําบญัชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(10) รับรองวา่การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมถกูต้องและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถใช้
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ข้อมูลที,ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ,งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที,บริษัทจัดการจัดทําและได้รับรองรายงาน
ดังกล่าวเอง หรือที,บริษัทจัดการได้รับจากผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ที,บริษัทจัดการว่าจ้างและผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

(11) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุรวมภายในกําหนดและตามคําสั,งของบริษัทจดัการ 

(12) ให้ความเห็นเกี,ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(13) มีสทิธิ หน้าที, และความรับผิดชอบอื,นตามที,กําหนดในสญัญาแตง่ตั 9งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(14) เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวมแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สนิของบคุคล
อื,นที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู ่และ 

(15) ปฏิบตัิหน้าที,อื,นตามที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็น
หน้าที,ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

เงื,อนไขการเปลี,ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจดัการอาจเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์เมื,อเกิดเหตกุารณ์กรณีใดกรณีหนึ,ง ดงัตอ่ไปนี 9 

(1) เมื,อบริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั 9งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที,จะเลิกสญัญาบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ไมน้่อยกวา่ 90  วนั 

(2) ในกรณีที,บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งไมป่ฏิบตัิตามหน้าที,หรือความรับผิดชอบตามที,
ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั 9งผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึ,งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่  30 วนั 

(3) ในกรณีที,มีการเปลี,ยนแปลงเงื,อนไขที,เป็นสาระสําคญัในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื,องจากมีการแก้ไข
เปลี,ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื,นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงที,จะแก้ไขเปลี,ยนแปลงสญัญาแต่งตั 9งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ทั 9งนี 9 เนื,องจากการเปลี,ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ,มภาระหน้าที,แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที,ดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั 9ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่ 90  วนั 

(4) ในกรณีที,ผู้ ถือหน่วยลงทนุที,มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ,งหนึ,งของ
จํานวนหน่วยลงทุนที, จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี,ยนแปลงผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 
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(5) ในกรณีที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ,งตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื,อง 
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15  วนั นบัตั 9งแต่วนัถัดจากวนัที,บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการ นบัตั 9งแตว่นัถดัจากวนัที,แก้ไขเสร็จสิ 9น  

ในกรณีที,ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที,กําหนดดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปลี,ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15  วัน 
นบัตั 9งแต่วนัถัดจากวนัที,ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื,อได้รับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั 9งผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทั 9งนี 9เว้นแต่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั,งการเป็นอยา่งอื,น  

(6) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลที,เกี,ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื,นใดที,เกี,ยวข้องกับการ
จดัการกองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั 9งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยทนัที 

(7) เมื,อมีผู้ ใดเสนอหรือยื,นคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที,เกี,ยวข้องในสว่นที,เกี,ยวกบัผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุ (ก) เพื,อเลกิกิจการหรือเพื,อการอื,นใดที,คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื,อฟื9นฟูกิจการ ประนอมหนี 9 หรือ
ผ่อนผันการชําระหนี 9 จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื,นใดที,คล้ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

(8) เมื,อหนว่ยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี,ยวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์วา่มีความผิด หรือ
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทั,วไป และ 

(9) เมื,อผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในทกุกรณีการเปลี,ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน เนื,องจาก
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดงันั 9นในกรณีที,ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที,ลง
ตามข้อ 13 .2  เงื,อนไขการเปลี,ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นั 9นต้องทําหน้าที,ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทั 9งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมห่รือตามคําสั,งของบริษัทจดัการ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื,นใด
ที,จําเป็น เพื,อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทั 9งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิ 9น 
และภายในเวลาอนัสมควรที,สามารถทํางานได้ตอ่เนื,อง 

8.4 คณะกรรมการการลงทุน   
1. คณุจรินทร์ เกียรติเฟื, องฟ ู
2. คณุชวินดา หาญรัตนกลู 
3. คณุไพรัช มิคะเสน 
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หน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุ (โดยสงัเขป) 
1. พิจารณาตดัสนิใจลงทนุ ซื 9อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จําหนา่ย โอน หรือรับโอนซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการ

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
2. ดําเนินการอื,นใดตามมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
3. ต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไมนํ่าไปเปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมาย

กําหนดโดยชดัเจนให้เปิดเผย 
4. ต้องพิจารณาตดัสนิใจในเรื,องใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต  

 
8.5  ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี � 

          ผู้สอบบญัชี :                    บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
                      เลขที, 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั 9น 33 
                           ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
                           กรุงเทพมหานคร 10110 
                           โทรศพัท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 

 นายทะเบียนหน่วยลงทนุ:   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
                             เลขที, 1  อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั 9น 32 

                             ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
                           กรุงเทพมหานคร 10120 

                             โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
                            Website: www.ktam.co.th 

        บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ  ณ 1 กรกฎาคม 2560 
        บริษัท ทีเอพี แวลเูอชั,น จํากดั  
       เลขที, 121/101 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั 9น 37 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ 0-2642-2712-14 โทรสาร 0-2642-2711 

ที,ปรึกษากองทนุ  -ไมมี่- 
 

 8.6 ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

 8.6.1 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจดัการและผู้จดัการกองทนุในช่วง 5 ปีที,ผา่นมา 

เนื,องจากการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที,เกี,ยวข้องกบัการจดัการกองทนุ

อสงัหาริมทรัพย์ฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125 , มาตรา 126, มาตรา 129) 

     -ไมม่-ี 
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 8 .6.2 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท

จดัการในช่วง 5 ปีที,ผา่นมาพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  

     -ไมม่-ี 

9. การกาํกับดูแลกจิการ  
 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง เป็นผู้ กํากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที,เป็นผู้ กํากบัดแูลการจดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการ
กองทนุ นอกจากนี 9 บริษัทยงัมีสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานที,ทําหน้าที,กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั 9ง
ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั 9งคณะกรรมการจัดการลงทุน PIF เพื,อทําหน้าที,พิจารณาการเข้าทําหน้าที,ของผู้จดัการกองทุน การ
บริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ 9นกบักองทนุ 

 
9.1 นโยบายกาํกับดแูลกิจการของกองทุน 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการกํากับการจดัการกองทนุ โดยคณะผู้จดัการกองทนุจะปฏิบตัิงานภายใต้คูม่ือปฏิบตัิ

ของงานของฝ่ายงาน ซึ,งจะคลอบคลมุเรื,องตา่งๆตามที,กฎหมายกําหนด เช่น การตรวจสอบรายได้ การอนมุตัิเบิกคา่ใช้จ่าย การ
จ่ายปันผล การตรวจสอบทรัพย์สินประจําปี การจัดประชุมผู้ ถือหน่วย เป็นต้น โดยคณะผู้จัดการกองทุนจะมีการสอบทานกัน
ภายในฝ่ายงานในชั 9นหนึ,ง และสํานกักํากับดแูลการปฏิบตัิงานอาจจะสุม่สอบทานการปฏิบตัิงานอีกชั 9นหนึ,ง นอกจากนี 9คณะ
ผู้จดัการกองทนุและสํานกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจะมีการประชุมติดตามความเคลื,อนไหวที,สําคญัของการจดัการ
กองทุน การ update กฎ ระเบียบใหม่ๆเพื,อให้การจัดการกองทุนเป็นไปตามโครงการกองทุนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนในการ
บริหารจดัการกองทนุจะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทในภาพรวม และหากมีการตรวจสอบพบ
ข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงาน สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิจะเสนอเรื,องถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื,อวินิจฉยัสั,งการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
           คณะกรรมการจัดการลงทุน PIF ทําหน้าที,พิจารณาการเข้าทําหน้าที,ของผู้ จัดการกองทุน การบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนปัจจยัความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ 9นกบักองทนุ 
 
9.3   การประชุมคณะกรรมการ (กรณีทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 

   -ไมม่-ี 
 

9.4  การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยกําหนดให้ 

กรรมการ ที,ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทั 9งพนกังาน มีหน้าที,ที,จะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนี 9อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี 9บริษัทได้
กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี 9 

 � บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการรั,วไหลของข้อมลูภายในของกองทนุใน
พื 9นที,ห้องปฏิบตัิงานของ access person  
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� ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทกึการเข้าออกพื 9นที,หวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักลา่ว
อยา่งน้อย 6 เดือน เพื,อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 

�  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทุนที,อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ให้ถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

�  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที,จดัเก็บในรูปเอกสารสิ,งพิมพ์บริษัทกําหนดให้เป็น
หน้าที,ความรับผิดชอบของพนกังานในหนว่ยงาน access person 

�  บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สื,อสารในห้องปฏิบตัิงานของ access person  
�  การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังานดงันี 9 
สํานักตรวจภายในมีหน้าที,ตรวจสอบเพื,อให้มั,นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณ insider 

trading ,ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(insider trading) รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิ
ตามระเบียบที,เกี,ยวข้อง ได้แก ่

1. ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ระเบียบการเข้าออกในพื 9นที,ควบคมุ 
3. ระเบียบควบคมุการซื 9อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน เป็นต้น 
4. นอกจากนั 9นมีหน้าที,ตรวจสอบเพื,อค้นหาการรั,วไหลของข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอก เช่น  

4.1 สุม่ตรวจสอบข้อมลูการติดตอ่สนทนาของกลุม่ access person 
4.1 สุม่ตรวจสอบข้อมลู log file  
4.3 สุ่มตรวจสอบการซื 9อขายหลกัทรัพย์ของกองทุนในลกัษณะที,ถี,เกินความจําเป็น(churning) หรือเกินกว่า

อตัราสว่นที,คณะกรรมการจดัการลงทนุ (IC) กําหนด 
4.4 สุ่มการซื 9อขายกองทุนที,ผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซื 9อขายหลกัทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที,

เกี,ยวข้องกบัพนกังาน 
4.5 หากสํานกังานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมลูภายในกองทุนให้รายงานกรรมการ

ผู้จัดการทราบ เพื,อพิจารณาตั 9งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักล่าวเพื,อหาข้อสรุป ทั 9งนี 9หากสรุปว่าพนกังานมีการใช้
ข้อมลูภายในของกองทนุจริงให้รายงานสาํนกังานทราบโดยทนัที รวมทั 9งจดัเก็บเอกสารหลกัฐานให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
ได้ 

สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที,ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall 
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั 9ง และรายงานข้อบกพร่องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

 
9.5 การพิจารณาตดัสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน 

-  ผา่นคณะกรรมการการลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที,สาํนกังานคณะกรรม ก.ล.ต. กําหนด 
-  วิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 9อหรือ เช่า อสงัหาริมทรัพย์ 
-  การลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื,น โดยผู้จดัการกองทนุฝ่ายบริหารเงินทนุ 
-   แตง่ตั 9งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในการจดัหาผู้ เช่าเพื,อผลประโยชน์กองทนุรวม  
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9.6  การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
กองทนุรวมพิจารณาคดัเลือก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เนื,องจากเป็นผู้ ที,มี

ประสบการณ์ ความเชี,ยวชาญในการบริหารจัดการพื 9นที,ของศูนย์การค้า การตลาด การบริหารความสมัพันธ์กับผู้ เช่าแลการ
บริหารพื 9นที,เช่าอยา่งตอ่เนื,อง  

9.7 การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
- มีการจดัทํางบประมาณประจําปี โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทนุ 
- ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้องรายงานผลการดําเนินการตอ่คณะกรรมการการลงทนุเป็นประจําทกุปี 
- ให้ดําเนินการภายใต้สญัญาแต่งตั 9งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุน กับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด 

(มหาชน)  ลงวนัที, 3 ธนัวาคม 2556 
 

9.8  การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทุน  
- ตรวจสอบรายได้ให้เป็นไปตามสญัญา จากข้อมลูผู้ เช่ารายเดือน (Rent Roll)  
- ควบคมุค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามโครงการการจัดการกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์  

โกรท  
- ให้ดําเนินการภายใต้งบประมาณประจําปีที,ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกองทนุ 
- ตรวจตราทรัพย์สนิของกองทนุเป็นประจําทกุปี และ Surprise check อยา่งน้อยปีละ 1 ครั 9ง 

 
9.9  ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 
     คา่ธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ทั 9งนี 9ไม่ตํ,ากว่า 

3,000,000 บาทต่อปี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั 9งแต่ วนัที, 1 มกราคม 2560 ถึง วนัที, 31 ธันวาคม 2560 ค่าธรรมเนียมการ
จดัการเทา่กบั 13,540,561 บาท  
              คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั 9งแต่ วันที, 1 มกราคม 2560 ถึง วันที, 31 ธันวาคม 2560 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเท่ากับ 
2,085,950 บาท 
 

9.10 การเปิดเผยข้อมูล / สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 
 บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทั 9งที,เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที,ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามที,กฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการสอบทาน
ภายในก่อนการเปิดเผยข้อมูล ซึ,งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯและ
เว็บไซต์ของบริษัท 
 

9.11 การจัดประชุมผู้ถอืหน่วย  
บริษัทจัดการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ,งถือหน่วยลงทุน

รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 9งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

นอกจากนี 9 บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื,อขอมติ 
ในการดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 9 



59 
 

(1) การแตง่ตั 9งหรือถอดถอนบริษัทจดัการ หรือ การถอดถอนกรรมการลงทนุที,เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตวัแทนของผู้
ถือหน่วยลงทนุ  ต้องจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื,อขอมติ ซึ,งต้องได้รับมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที,มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง หรือมีหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื,อขอมติ ซึ,งต้องได้รับมติเสยีงข้างมากของ ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมดของกองทุนรวม  ทั 9งนี 9 เว้นแต่ในกรณีที,บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการดงักล่าวมีการกระทําหรือพฤติกรรมที,ไม่เหมาะสมที,จะปฏิบตัิหน้าที,เป็นกรรมการลงทุนของกองทนุรวมหรือมีการ
กระทําที,ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ
ลงทนุดงักลา่วโดยไมต้่องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2) บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้ตอ่เมื,อได้รับมตโิดยเสยีงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมด โดยการประชมุ
ที,มีการเรียกประชมุโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที,ทําขึ 9นเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยความเห็นชอบของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั 9งนี 9 กรณีการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัท
จดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที,ได้มีมติให้แก้ไข 

(3) บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ,มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที,ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือวนัที,ได้มีมติให้แก้ไขเพิ,มเติมโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 9น ผู้ ถือหน่วยลงทนุที,มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ,ง
หนึ,งของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 9งหมดและมีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

อยา่งไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนมุตัิการเพิ,มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 9งหมด ทั 9งนี 9 จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที,มาประชุม
ดงักลา่วต้องหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ,งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมดของกองทนุรวม
ดงักลา่ว จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี,ของจํานวนหน่วยลงทนุทั 9งหมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที,เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื,อขอมติดงักลา่วโดยการเพิ,มทนุต้องมี
เพื,อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 9 

ก. เพื,อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ,มเติม และ/หรือ  
ข. เพื,อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที,ดี และมีความ

พร้อมที,จะใช้หาผลประโยชน์ 
9.12 การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 

 -ไมม่-ี 

9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

      (1)  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

  ระยะเวลาตั 9งแตว่นัที, 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 1,394,257 บาท 

(2)  คา่บริการอยา่งอื,น (non-audit fee) 

  -ไมม่-ี 
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9.14 กรณีการปฏิบตัิหลกัการกาํกับดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ(ถ้ามี) 

- ไมม่ ี- 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) มุ่งมั,นพฒันาธุรกิจอย่างยั,งยืน ด้วยการสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และคํานงึถึงการสร้างประโยชน์ เพื,อลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ชมุชนและสงัคม บริเวณพื 9นที,โดยรอบที,ตั 9งของ
ธุรกิจ พร้อมทั 9งมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม อีกทั 9งเพื,อให้การบริหารและการจดัการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและชมุชนเป็นที,
สอดคล้องต่อกนัรวมทั 9งยงัมุ่งสง่เสริมในจุดมุ่งหมายแห่งนโยบาย 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภณัฑ์ บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามหลกัความ
ยั,งยืนและประเด็นสาํคญั 12 ประการของเครือเจริญโภคภณัฑ์ (Material Issues) ได้แก ่

• Heart (Living Right) 

- การกํากบัดแูลกิจการ Corporate  Governance 

- สทิธิมนษุยชนและการปฏิบตัิแรงงาน Human Rights & Labor Practices 

- การพฒันาผู้ นํา และทรัพยากรบคุคล Leadership & Human Capital Development  

- ความผกูพนักบัผู้มีสว่นได้เสยี Stakeholder Engagement 

• Health (Living Well) 

- คณุคา่ทางสงัคม Social Impact 

- สขุภาพและสขุภาวะที,ดี Health & Well Being 

- การศกึษา Education 

- การบริหารจดัการนวตักรรม Innovation 

• Home (Living Together) 

- การจดัการการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ Climate Change Management 

- การดแูลรักษาทรัพยากรนํ 9า Water Stewardship 

- การปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ Ecosystem & Biodiversity Protection 

- การจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งรับผิดชอบ Responsible Supply Chain Management 

เพื,อให้บรรลวุิสยัทศัน์และการดํารงอยู่ร่วมกันของสงัคมและองค์กรอย่างมีคณุค่า รวมทั 9งตระหนกัในการมีสว่น
ร่วมพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ,งแวดล้อม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าเป็นหน้าที,ของทกุคนที,ต้องมีสว่นร่วมในด้านการรับผิดชอบเพื,อ
สงัคมดงักลา่ว โดย 

1) สนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมด้านการมีสว่นร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

อยา่งตอ่เนื,อง 

2) สร้างจิตสํานึกในระดับบุคคล (Individual Social Responsibility หรือ ISR) เพื,อส่งผลไปสู่จุดยืนแห่งการร่วม

รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร 
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3) ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององค์กรสูส่าธารณชน เพื,อให้ประชาชนทั,วไปได้รับรู้และมีสว่นร่วม 

4) เพื,อเป็นการตอบแทนคืนกําไรสูส่งัคมอยา่งมีความรับผิดชอบ 

ในการดําเนินการดงักลา่วให้ถือเป็นหน้าที,ของผู้บริหารและบคุลากรทกุระดบั ในการมุง่มั,นและปฏิบตัิตามแนวทางให้
เป็นไปตามนโยบายการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งจริงจงั 

โครงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 ตามที,บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) เพื,อให้การดําเนินการสนบัสนุนให้บริษัท     

ซี.พี.แลนด์ จํากดั (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาอย่างต่อเนื,อง จึงจดัให้มี

การแตง่ตั 9งคณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่สงัคม โดยมีบทบาทความรับผิดชอบ ดงันี 9  

บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม  

• กําหนดแนวทางในการดําเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ,งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้บรรลเุป้าหมายได้

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิพลอยา่งตอ่เนื,อง 

• ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการ และประเมินประสทิธิผลความสาํเร็จของโครงการ 

• สนบัสนุนให้เกิดการแลกเปลี,ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ต่อหน่วยงาน

ภายในและภายนอกองค์กร 

 บทบาทและหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะทาํงาน ดังนี � 

• จดัทําแผนงานและแนวทางปฏิบตัิที,เหมาะสมให้สอดคล้องกบันโยบาย บริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจเพื,อให้บรรลุ

เป้าหมาย 

• ให้ข้อมูลในกรณีมีการสอบถามข้อมูลเรื,องการกับกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบตัิด้านแรงงาน ด้าน

สิ,งแวดล้อม การดําเนินงานที,เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และให้ความร่วมมือในการมีสว่นร่วมตอ่กิจกรรมเพื,อสงัคมและชมุชน 

• ดําเนินการสื,อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ ที, เกี,ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ และเกิดตระหนักในด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

• เผยแพร่ขา่วสาร การจดักิจกรรม CSR ผา่นช่องทางการสื,อสารอยา่งตอ่เนื,อง 

• จดัทํางบประมาณ ติดตามการดําเนินผลงาน ตลอดจนการรายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของฝ่าย/แผนก

ตา่งๆ ในหนว่ยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 

• ประชุมคณะทํางานและรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ 

อยา่งตอ่เนื,อง 

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน ซึ,งบริษัทฯ 

ตระหนักถึงความสําคัญของหลกัการความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ,งมีแผนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ,งแวดล้อม ในด้านเศรษฐกิจ (Economy) สงัคม (Social) สิ,งแวดล้อม (Environment) ดงันี 9 
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10.2  การดาํเนินงาน 

 CSR in process ให้มีการดําเนินงานด้านกระบวนการการทํางานหลกัของธุรกิจ (Core Business Process) โดย

ยดึหลกัความโปร่งใส ทั 9งการใช้ผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ในกระบวนการผลติ อีกทั 9งยงัได้เลง็เห็นถึงการพฒันาองค์กร พฒันาบคุลากร 

ด้วยการปลกูฝังคา่นิยมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งยั,งยืนและเชื,อมโยงกบัมาตรฐานระดบัสากลในด้านความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมภายในองค์กร พร้อมทั 9งนําองค์ความรู้ ความเชี,ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบงานด้านการบริหารอาคารในรูปแบบของ

การจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากร นักเรียน นกัศึกษา และบุคคลทั,วไปอีกด้วย ซึ,งบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็น

ทรัพยากรที,มีคณุคา่ที,จะทําให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายและขยายขีดความสามารถไปสูค่วามเป็นเลศิทางธุรกิจได้อยา่งยั,งยืน จึงมี
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นโยบายในการพฒันาคณุภาพบคุคลากรทกุระดบัให้มีประสทิธิภาพ ในด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ที,เน้นตอบสนองตาม

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ โดยมีการจดัอบรม (Training) หลกัสตูรการฝึกอบรมภายใน (In - house Training) ประจําปี 2560 เช่น 

การบริหารความเสี,ยงสาํหรับผู้บริหาร ระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO การพฒันาบคุลกิภาพและการให้บริการ การพฒันาทีมช่าง 

การดบัเพลงิขั 9นต้น การอนรัุกษ์พลงังาน ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่และ Coaching for Performance เป็นต้น 
 

10.3  การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับชอบต่อสังคม (ถ้ามี)  
-ไมม่-ี 
 

10.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (after process) 

 ได้ดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมที,เป็นประโยชน์แก่สงัคม คุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์สิ,งแวดล้อมและพลงังาน 

ควบคู่ไปกับการร่วมมือระหว่างพันธมิตร (Partnership) โดยเฉพาะกับทางสถาบัน องค์กร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ              

และเอกชน ทําให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั,งยืน มุ่งสู่การต่อยอดธุรกิจและสังคมที,ดี หรือกิจการเพื,อสังคม (Social 

Enterprises) เพื,อยกระดบัคณุภาพชีวิต อาชีพ การเพิ,มมลูค่า เพิ,มรายได้ ลดความเหลื,อมลํ 9าและช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส และ

จดัการดแูลสิ,งแวดล้อมที,ดีขึ 9นเพื,อคนชมุชนโดยรอบกลุม่ธุรกิจ 

ทั 9งนี 9 บริษัทฯ ยงัได้ยดึแนวทางตามหลกัความยั,งยืนและประเด็นสาํคญัของเครือเจริญโภคภณัฑ์ (Material Issues) 

ซึ,งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยึดมั,นในปรัชญา   3 ประโยชน์ สู่ความยั,งยืนของเครือฯ ที,มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาต ิ

สงัคม และเครือเจริญโภคภณัฑ์ ภายใต้แนวทางซีพีสูค่วามเป็นเลศิ (C.P. Excellence) จึงให้ความสาํคญัอยา่งยิ,งกบัการดําเนิน

ธุรกิจอยา่งยั,งยืน บนหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ สอดคล้องกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานของแตล่ะประเทศ 

ซึ,งจะความสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาที,ยั,งยืนขององค์กรสหประชาชาติ คือ การจดัทําเป้าหมายการพฒันา

ที,ยั,งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย  
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โดยกลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จะดําเนินการตามเป้าหมายการพฒันาที,ยั,งยืน 17 เป้าหมาย เพื,อผนวกการดําเนินงานที,
ตอบสนองตอ่เป้าหมายที,ยั,งยืนทั,วทั 9งองค์กร  จํานวน 3 เป้าหมายอนัดบัแรก ดงันี 9  

- เป้าหมายที, 4 การศกึษาที,เทา่เทียมกนั  

- เป้าหมายที, 5 ความเทา่เทียมทางเพศและความเสมอภาค 

- เป้าหมายที, 9 อตุสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพื 9นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที,มา: สถาบนัไทยพฒัน์ 

 

• CPLAND CSR Corner เพื,อเพื,อนซี 9...สี,ขา 

• CPTGF เปิดประมลูสนิค้าไอที เพื,อมอบรายได้ให้กบัองค์กรการกศุล 

• โครงการบริจาคโลหิต 

• โครงการธรรมะข้างถนน 

• โครงการตลาดกลางกรุง (BANGKOK BRAND) 

• ซี.พี.แลนด์ สนบัสนนุโครงการสงกรานต์ปีใหมไ่ทย น้อมใจรําลกึถงึพอ่ 

• โครงการวนัเดก็ 

• ซี.พี.แลนด์ สนบัสนนุ โครงการตรวจสขุภาพกบัโรงพยาบาลพระรามเก้า 

• ซี.พี.แลนด์ จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์  

• ซี.พี.แลนด์ แจกต้นกล้าดาวเรือง ในโครงการดาวเรืองแทนใจ ถวายอาลยัแดพ่อ่หลวง 

• ซี.พี.แลนด์ สนบัสนนุโครงการคนไทยไมทิ่ 9งกนั 

• ซี.พี.แลนด์ สนบัสนนุโครงการ "ร้อยมือ ล้านใจ สู้ภยันํ 9าทว่ม" 

• ซี.พี.แลนด์ มอบประกนัชีวติให้กบัลกูจ้างประจําและลกูจ้างชั,วคราว สาํนกังานเขตดินแดง 

• ซี.พี.แลนด์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day 

• โครงการฟอร์จนูสนบัสนนุภาชนะปลอดภยั ใสใ่จสิ,งแวดล้อม 
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• โครงการถนนศรีอยธุยาสเีขยีว Si Ayutthaya Rd. Goes Green 

• โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั,วโมง (60+ Earth Hour 2017) 
 
 10.5  แนวทางปฏิบตัิเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการคอรัปชนั 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี,ยงในด้านต่างๆ และจัดให้มี
จรรยาบรรณทางธุรกิจขึ 9น เพื,อเป็นหลกัปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซึ,งเป็นหนึ,งแนวทางการป้องการทุจริต
คอรัปชั,นของบคุลากรและกระบวนการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี 9 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่
ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบัเป้าหมายที,กําหนดอยา่งสมํ,าเสมอทกุไตรมาส และมีการทบทวน ปรับปรุงแนว
ปฏิบัติอย่างสมํ,าเสมอ เพื,อให้มีความสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล ทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
ประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

 11.1 ความเห็นของหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)/หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจัดการเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในของกองทุน 

 บริษัทจดัการมีแผนงานการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและแผนการตรวจสอบประจําปีในการกํากบัดแูลการจดัการกองทนุ

ของบริษัทในภาพรวมซึ,งต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 11.2  หน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ            

 (1) ชื,อของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ 

       บริษัทจดัการมอบหมายให้ นายคมสนัติ วงษ์อารี ดํารงตําแหนง่เป็นหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

(Compliance department) เพื,อทําหน้าที,ดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที,กํากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท  

 นายคมสันติ วงษ์อารี สําเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและมี

ประสบการณ์การทํางานที,เกี,ยวข้องกบัการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน คือ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการอาวโุส/ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการตั 9งแตเ่ดือนมิถนุายน 2551 – ปัจจบุนั 

 ทั 9งนี 9หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าที,ความรับผิดชอบที,สําคญั คือ การกํากบัดแูลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าที,ของผู้จดัการกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และ

ข้อกําหนดของหน่วยงานทางราชที,เกี,ยวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

หนว่ยงานทางการอื,นที,เกี,ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าที,ผู้จดัการกองทนุ  

(2)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทว่า ได้ดูแลให้ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ที,เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที, 

 ผู้บริหารสงูสดุของสํานักตรวจสอบภายใน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบญัชีและปริญญาโทด้านการ

กํากับดูแลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุนและบุคลากรรวมทั 9งได้รับการอบรมความรู้ตามแผนอบรม

ประจําปี 



66 
 

(3) การแต่งตั 9ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั 9ง โยกย้าย เลื,อนชั 9น 

เลื,อนตําแหนง่และประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุของสาํนกัตรวจสอบภายใน 
 

12. การป้องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.1 รายการระหว่างกองทุนกับบริษัทจัดการและบุคคลที�เกี�ยวข้อง/เกี�ยวโยงกับบริษัทจัดการ 

 (1) บคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกบักองทนุรวมฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการที,มีอํานาจควบคมุกองทนุฯหรือ

ถกูควบคมุโดยกองทนุรวมฯ ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบักองทนุรวมฯรวมถึงกิจการ

ที,ทําหน้าที,ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที,เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี 9บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกันยัง

หมายความรวมถึง กิจการร่วมกนัและบคุคลซึ,งถือหน่วยลงทุนที,มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่าง

เป็นสาระสาํคญักบักองทนุรวมฯ ผู้บริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทนุรวมฯ ตลอดทั 9งสมาชิกในครอบครัวที,ใกล้ชิด

กบับคุคลดงักลา่ว และกิจการที,เกี,ยวข้องกบับคุลเหลา่นั 9น 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทที,เกี,ยวข้องกนัที,สาํคญัสามารถสรุปได้ดงันี 9 

 - บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดัเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทนุรวมฯและเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม ใน

สดัสว่นร้อยละ 33.33 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 9งหมด และเป็นผู้บริหารทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 - บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดัการของผู้ขายทรัพย์สินที,กองทุนรวมจะเข้า

ลงทนุ และเป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวมฯ 

รายการการทาํธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน   มีดังต่อไปนี � 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุมีลกัษณะเป็นการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที, ซี.พี.

แลนด์ เป็นเจ้าของ โดยกองทุนรวมจะแต่งตั 9งให้ ซี .พี .แลนด์ เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาว่าจ้างบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เมื,อกองทุนรวมเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จ โดยสญัญาว่าจ้างบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งกองทนุรวมกบั ซี.พี.แลนด์ จะมีการกําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทนที,เกี,ยวข้องที,จ่ายให้แก่ ซี.

พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราที,เหมาะสม ตามธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์อื,นทั,วไป  

นอกจากนี 9 ภายหลงัจากที,กองทุนรวมเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทุนรวมจะเข้าลงทุนแล้ว ในสว่นของอาคาร    

ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน) กองทุนรวม และซี.พี.แลนด์ จะเข้าทําสญัญาบริการสําหรับพื 9นที,ชั 9น 10 บางส่วน และ ชั 9น 29 ของ

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนู) ซึ,งเป็นสว่นสาํนกังานของ ซี.พี.แลนด์ เพื,อที,กองทนุรวมจะให้บริการสว่นกลาง และ/หรือระบบ

สาธารณปูโภคแก่ ซี.พี.แลนด์ สาํหรับพื 9นที,ดงักลา่ว โดยสญัญาบริการดงักลา่วจะมีรูปแบบเหมือนกบัสญัญาบริการที,กองทนุรวม

จะทํากบัผู้ เช่าพื 9นที,รายอื,นทั,วไป 
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ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุในครั 9งนี 9เสร็จสิ 9น ซี.พี.แลนด์ จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม โดย

จะถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 33.33 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที,จําหนา่ยได้แล้วทั 9งหมด  

นอกจากนี 9 ภายหลงัจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ และตลอดระยะเวลาที, ซี.พี.แลนด์ เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้วทั 9งหมดของกองทนุ

รวม การทําธุรกรรมที,เกี,ยวข้องกบัการลงทนุหรือจําหน่ายไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์ที,กองทนุรวมลงทนุระหว่างกองทนุรวมและ ซี.พี.

แลนด์ จะทําได้ต่อเมื,อมีลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั,วไปที,เป็นบคุคลที,มิได้มีความ

เกี,ยวข้องกนัเป็นพิเศษ และดําเนินการตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที, สน. 29/2549 

ทั 9งนี 9 ในสว่นของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ได้มีการให้เช่าพื 9นที,บางสว่นให้แก่บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์  

ความจาํเป็นและความสมเหตุผลของธุรกรรม 

1. คณะกรรมการบริษัทของ ซี.พี. แลนด์ ประกอบด้วยบคุคลที,มีประสบการณ์และความสามารถอนัเป็นที,ยอมรับในวงการ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี 9 บริษัทจัดการได้รับการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากซี.พี. แลนด์ ว่าการคดัเลือก

คณะกรรมการบริษัทของ ซ.ีพี. แลนด์ จะคดัเลอืกจากบคุคลที,มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลางในการบริหาร

กิจการ และการดําเนินกิจการของซี.พี. แลนด์ นั 9นเป็นอิสระ และเป็นไปเพื,อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญัโดยมิได้

ถกูควบคุมโดยบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์แต่อย่างใด อีกทั 9งการคดัเลือกและแต่งตั 9งกรรมการบริษัทของแต่ละ

บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นไปตามที,กฎหมายกําหนด และในกรณีที,เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทดังกล่าวจะคัดเลือกและแต่งตั 9งกรรมการจากบุคคลที,มีคุณสมบัติตามที,กฎหมาย

กําหนด ซึ,งรวมถึงพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 9งที,แก้ไขเพิ,มเติม) และกฎระเบียบ

ตา่งๆ ที,ออกตามกฎหมายดงักลา่ว 

2. การตกลงเข้าทําสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบับริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์เพื,อเช่าพื 9นที,ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 

1 (สีลม) ทั 9งในเรื,องของการเจรจาสญัญา การเสนอราคา และบทลงโทษของผู้ เช่าหากผู้ เช่าผิดสญัญา อยู่บนพื 9นฐาน 

ขั 9นตอน และมาตรฐานเดียวกบัที,ซี.พี. แลนด์ เจรจากบัผู้ เช่าพื 9นที,รายอื,น โดยปราศจากการครอบงําจากกรรมการหรือ

กลุม่บุคคลที,เกี,ยวข้องกบักรรมการของซี.พี. แลนด์ รวมทั 9งบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ และเป็นไปตามคู่มือการ

บริหารงานเช่าพื 9นที,ของซี.พี. แลนด์  และจากข้อมลูย้อนหลงัไม่ปรากฏว่าซี.พี. แลนด์ มีการเลือกปฏิบตัิหรือให้สิทธิแก่

บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์มากกวา่ผู้ เช่าพื 9นที,รายอื,น 

3. ซี.พี. แลนด์ คิดอตัราค่าเช่าพื 9นที,ในสว่นของสํานกังานอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จากบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภค

ภณัฑ์ในอตัราระดบัเดียวกับที,ซี.พี. แลนด์ คิดจากผู้ เช่าพื 9นที,รายอื,น (arm’s length basis) โดยในปัจจุบนั อตัราค่าเช่า

และค่าบริการของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เท่ากบั 615 – 645 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ขึ 9นกบัชั 9นที,เช่า) ซึ,งอยู่ใน

ระดบัใกล้เคียงกบัอาคารที,มีลกัษณะและมาตรฐานระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) โดย

บริษัทจดัการจะกําหนดนโยบายการกําหนดค่าเช่าของพื 9นที,ให้เป็นอตัราระดบัมาตรฐาน ซึ,งใช้บงัคบัทั 9งผู้ เช่าพื 9นที,ทั,วไป

และผู้ เช่าพื 9นที,ซึ,งเป็นบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ ในลกัษณะมาตรฐานระดบัเดียวกนัทกุราย 

4. ทั 9งนี 9 ราคาคา่เช่าและคา่บริการของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ข้างต้นเป็นอตัราที,เรียกเก็บตั 9งแตเ่ดือนมกราคม 2554 

และตามสญัญาจะมิได้มีการปรับค่าเช่าขึ 9นสําหรับระยะเวลา 3 ปี ซึ,งเมื,อสญัญาเช่าและสญัญาบริการสิ 9นสดุอายลุงใน

เดือนธันวาคม 2556 บริษัทจดัการจะมีการเจรจากบัผู้ เช่าพื 9นที,เพื,อปรับอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักลา่วขึ 9น โดยจะใช้
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กลไกของตลาดในเรื,องอุปสงค์และอุปทาน และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการกับอาคารอื,นที,อยู่บริเวณ

ข้างเคียงและมีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน ซึ,งบริษัทจัดการคาดว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่จะอยู่ในระดับ

เดียวกบัค่าเช่าและค่าบริการของอาคารอื,นในย่านเดียวกนัซึ,งมีลกัษณะและมาตรฐานระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกับ

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 

5. สญัญาเช่าและสญัญาบริการที,ซี.พี. แลนด์ ทํากบับริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์เพื,อเช่าพื 9นที,ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 

1 (สีลม) มีระยะเวลา 3 ปี ซึ,งเป็นมาตรฐานทางธุรกิจและหลกัการปฏิบตัิโดยทั,วไป โดยเป็นสญัญาที,มีเนื 9อหาสาระไม่

แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจากสญัญาเช่าและสญัญาบริการที,ซี.พี. แลนด์ ทํากบัผู้ เช่าพื 9นที,รายอื,นๆ ไมว่า่จะเป็นอาคาร ซี.

พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนู) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ก็ตาม 

 
นโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที� เกี�ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที� เกี�ยวข้อง  บริษัทจดัการจะ

ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 9 

(1) ในการลงทนุครั 9งแรก หากเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการหรือบุคคลที,เกี,ยวข้องกับ

บริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องยื,นคํารับรองของบุคคลที,จะแต่งตั 9งให้เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ,งได้รับรองว่าผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค่า

ทรัพย์สินและรายงานเกี,ยวกบัการตดัสินใจลงทนุของบริษัทจดัการ และรับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทนุตาม

โครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกบัคู่ค้าทั,วไปที,

มิได้มีความเกี,ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transaction) ทั 9งนี 9 เมื,อบริษัทจดัการได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั 9งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแต่งตั 9งบุคคลที,ทําการรับรองดงักลา่วเป็น

ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ,งสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุนครั 9งแรก หากเป็นการทํา

ธุรกรรมกบับุคคลที,เกี,ยวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที,กําหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ที, สธ.14/2558 เรื,อง ข้อกําหนดในรายละเอียดเกี,ยวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กลา่วคือ หากในอนาคตกองทนุจะมีการทําธุรกรรมกบับคุคลที,เกี,ยวข้องในเรื,องที,เกี,ยวกับการทําธุรกรรมการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ,งหลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรมตามมลูค่าในตลาดรองที,มีการเปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือกรณีที,บริษัทมีการลงทนุหรือใช้บริการกบับคุคลที,เกี,ยวข้อง บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีที,มีราคา 

คา่ตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราที,สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที,ใช้กบัธุรกรรม

เทา่นั 9น และในกรณีที,การทําธุรกรรมกบับคุลที,เกี,ยวข้องไมม่ีมลูคา่ในตลาดรองที,มีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือราคา 

คา่ตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราที,สามารถอ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าที,ใช้กบัธุรกรรม

นั 9น บริษัทจะทําธุรกรรมกบับคุคลที,เกี,ยวข้องต่อเมื,อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรก่อนการทําธุรกรรมทกุครั 9ง  
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 และหากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลที,เกี,ยวข้องกรณีการได้มาเพิ,มเติมหรือจําหน่ายไปซึ,งอสงัหาริมทรัพย์

หรือสทิธิการเช่า หรือกรณีการทําธุรกรรมที,มีมลูคา่ตั 9งแตห่นึ,งร้อยล้านบาทขึ 9นไป หรือตั 9งแตร้่อยละสามของมลูคา่สทุธิ

ของกองทนุ บริษัทจะทําธุรกรรมดงักลา่วได้ตอ่เมื,อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้รับคํารับรองเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที,เป็นธรรมเนียมในการค้าปกติ

เสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทั,วไปที,มิได้มีความเกี,ยวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm's length transaction) 

(2) รายชื,อของบคุคลที,เกี,ยวข้อง 

รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (สิ �นสุด ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2560) 

 
ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

1 กองทนุเพื,อการฟื9นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 36 นายอมรศกัดิh  วงษ์เซง็    
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)   * 37 นายสมคดิ  ลขิิตปริญญา  

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 38 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม    

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 39 นายเอกกมล ณ ระนอง 

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 40 นางสณีุ  แนวพานิช 

6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 41 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสนิ 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลสีซิ,ง 42 นายเทิดศกัดิh  แสงวิมล    

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี, 43 นายกานต์  ลชิตากลุ   

9 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 44 นางสาววรรณรพีร์  ประกอบวรรณกิจ    

10 นายธวชั อยูย่อด 45 นางแสงสริิ  เนตรอมัพร 

11 นางดนชุา ยินดีพิธ 46 นายสมเกียรติ  เรืองอดุม 

12 นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ 47 นายมนตรี  ทววีิทยากลุ 

13 นายลวรณ แสงสนิท 48 นางสาวอษรา  เฉลมิมขุ 

14 นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์  49 นายชชัพล  สวีลพีนัธ์ 

15 นายสรุพล โอภาสเสถียร 50 นายกิตติศกัดิh  บญุราศรี   

16 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 51 นางจฑุามาส  นชุประยรู 

17 นายวิโรจน์  ตั 9งเจริญ 52 นางสาวศวิพร  วดุานพุนัธ์ 

18 นายวีระ วฒุิคงศิริกลู 53 นางสาวสาํเนา  เขียวศิริ 

19 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 54 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 

20 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    55 นางสภุากร  สจิุรัตนวมิล 

21 นางสาววรวรรณี ตั 9งศิริกศุลวงศ์  56 นายศราวฒุิ  อิรนพไพบลูย์ 

22 นางแสงจนัทร์  ล ี 57 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 

23 นายคมสนัติ  วงษ์อารี 58 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 
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ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง ลาํดับ รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

24 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 59 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 

25 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   60 นางสาววิลาสนีิ อศัวางกรู 

26 นายไพรัช  มิคะเสน    61 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 

27 นายสมชยั  อมรธรรม 62 นางสาวมณีพร ดวงมณี 

28 นางสาวอสมา  เลศิลดาศกัดิh    63 นายศกัดิhชยั วิมลไชยจิต 

29 นายเฉลมิ  โลกิจแสงทอง 64 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 

30 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   65 นายวชิชพุงศ์  เจริญเอี,ยม 

31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   66 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกลุ  

32 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์ววิฒัน์   67 นางสาวอภิชญา เทียนชยัโรจน์ 

33 นายเสรี  ระบิลทศพร    68 นางณฐัชนญั วงัธนากร 

34 นายยืนยง  เทพจํานงค์ 69 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากดั 
35 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง     

 

12.2   รายการระหว่างกองทุนกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที�เกี�ยวข้อง/เกี�ยวโยงกันกับผู้ดแูลผลประโยชน์ 
หรือบุคคลอื�นใดที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 มีเฉพาะรายการระหว่างกองทุน ซึ,งต้องชําระค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราและเงื,อนไขที,ปรากฏใน

รายละเอียดของโครงการ 

12.3  ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (Soft/Hard dollar) 

เงื�อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพื,อกองทนุจากบคุคลที,เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื,องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วใน

การจดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที,รับไว้นั 9นต้องเป็นทรัพย์สนิที,มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเกี,ยวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที,แสดงให้เห็นวา่บริษัทใช้บริการของบคุคลนั 9นบอ่ยครั 9งเกินความจําเป็นเพื,อให้กองทนุได้รับประโยชน์จาก

บคุคลดงักลา่ว (Churning) 

 ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามที,กลา่วให้แก่กองทนุที,อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทนั 9น  บริษัทต้องกระทําด้วย

ความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที,อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั 9นด้วย 

(3) ไมข่ดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4) หรือหลกัเกณฑ์อื,นๆ ตามประกาศสาํนกังานทั 9งที,มีอยูใ่นปัจจบุนัและที,แก้ไขเพิ,มในอนาคต 
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 นอกจากนี 9บริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพื,อประโยชน์ของบริษัทได้  เนื,องจากเป็นข้อห้ามที,โดยกฎและโดย

วิชาชีพเป็นเรื,องที,ไมพ่งึกระทํา  เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ที,ผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตามเทศกาลที,

เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิที,บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ,งลกูค้าอาจขอดแูนวทางนี 9ได้ที, website ของบริษัท 

รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 ธนาคารซิตี 9แบงก์ ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

8 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

10 ธนาคารเดอะ รอยลัแบงก์ ออฟ 

สกอตแลนด์ เอ็น.ว ี 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

11 ธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

12 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

14 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

16 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

18 ธนาคารฮ่องกงและเซี,ยงไฮ้แบ

งกิ 9งคอร์ปอเรชั,น จํากดั 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

19 ธนาคารแหง่อเมริกาเนชั,นแนล

แอสโซซิเอชั,น 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

20 ธนาคารออมสนิ  ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

22 ธนาคาร Credit Suisse 

International  

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 

จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒัน

สนิ จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร ขา่ว บทวเิคราะห์ และการ

จดัสมัมนาให้ความรู้   

เพื,อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
 13.1   งบการเงนิ        

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2558

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 6 9,667,000,000    9,681,526,231    9,691,429,799    

   (ราคาทุน 2560 : 9,720,625,942 บาท,

   2559:  9,735,152,173 บาท, 2558 : 9,709,433,236 บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 437,617,953        437,461,030        422,323,067        

   (ราคาทุน 2560: 437,598,777 บาท,

   2559: 437,442,010 บาท,  2558 : 422,343,606 บาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 269,329,610        178,009,831        145,355,065        

ลูกหนี 9

   จากการให้เช่าและบริการ 8 88,822,210          79,174,538          76,260,583          

   จากดอกเบี 9ย 66,310                  39,878                  52,020                  

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี -                             -                             34,541,996          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื,น 9,380,957            5,673,888            7,211,965            

รวมสินทรัพย์ 10,472,217,040  10,381,885,396  10,377,174,495  

หนี�สิน

เจ้าหนี 9อื,น 67,969,572          43,992,386          54,882,298          

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 75,210,696          72,848,184          68,403,847          

เจ้าหนี 9กรมสรรพากร 5,372,742            2,313,896            3,489,319            

รายได้รับล่วงหน้า 13 22,280,200          22,147,844          20,701,041          

เงินประกันรับจากผู้ เช่า 13 286,111,880        273,721,249        263,775,254        

รวมหนี�สิน 456,945,090        415,023,559        411,251,759        

สินทรัพย์สุทธิ 10,015,271,950  9,966,861,837    9,965,922,736    

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

งบดุล

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2558

สินทรัพย์สุทธ:ิ 

ทุนจดทะเบยีน 9,751,421,400    9,755,289,400    9,770,761,400    

   (2560: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย, มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท,

    2559: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย, มูลค่าหน่วยละ 10.0882 บาท,

    2558 : หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย, มูลค่าหน่วยละ 10.1042 บาท)

ทุนที,ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 9 9,751,421,400    9,755,289,400    9,770,761,400    

   (2560: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย, มูลค่าหน่วยละ 10.0842 บาท,

    2559: หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย, มูลค่าหน่วยละ 10.0882 บาท,

    2558 : หน่วยลงทุน 967,000,000 หน่วย, มูลค่าหน่วยละ 10.1042 บาท)

กําไรสะสม 10 263,850,550        211,572,437        195,161,336        

สินทรัพย์สุทธิ 10,015,271,950  9,966,861,837    9,965,922,736    

-                             -                             -                             

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3570                10.3069                10.3060                

จํานวนหน่วยลงทุนที,จําหน่ายแล้วทั 9งหมด ณ วันสิ 9นปี (หน่วย) 967,000,000        967,000,000 967,000,000

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

งบดุล (ต่อ)
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2558

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 13 1,399,145,972    1,372,167,470    1,354,380,911    

รายได้ดอกเบี 9ย 7,202,556            6,921,554            6,936,176            

รายได้อื,น 6,160,589            4,668,797            5,004,918            

รวมรายได้ 1,412,509,117    1,383,757,821    1,366,322,005    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 416,763,973        403,385,124        401,675,473        

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 12.1, 13 13,540,561          13,856,378          13,868,361          

ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ 12.2, 13 1,929,991            1,971,159            1,974,273            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 12.3, 13 2,085,950            2,130,445            2,133,811            

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 12.4, 13 133,492,398        115,580,256        116,072,209        

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,394,257            1,262,672            1,103,050            

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีตัดจ่าย -                             34,541,996          37,682,177          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10,364,930          6,621,610            7,176,788            

รวมค่าใช้จ่าย 579,572,060        579,349,640        581,686,142        

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 832,937,057        804,408,181        784,635,863        

รายการกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธิที,เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน -                             8,566 -22,073

รายการกําไร (ขาดทุน) ที,ยังไม่เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน 156                        -35,582,946 -20,500,498

รายการกําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 156                        (35,574,380)         (20,522,571)         

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 832,937,213        768,833,801        764,113,292        

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2558

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 832,937,057        804,408,181        784,635,863        

รายการกําไรสุทธิที,เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน -                             8,566                    (22,073)                 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที,ยังไม่เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน 156                        (35,582,946)         (20,500,498)         

การเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 832,937,213        768,833,801        764,113,292        

การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 9 (3,868,000)           (15,472,000)         (15,472,000)         

การแบง่ปันส่วนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 11 (780,659,100)      (752,422,700)      (751,262,300)      

การเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 48,410,113          939,101                (2,621,008)           

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 9,966,861,837    9,965,922,736    9,968,543,744    

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 10,015,271,950  9,966,861,837    9,965,922,736    

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย: บาท)

2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ,มขึ 9นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 832,937,213        768,833,801        764,113,292        

ปรับกระทบรายการเพิ,มขึ 9นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็น

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

การเพิ,มขึ 9นของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ -                             (25,718,937)         (61,342,190)         

ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 14,526,231          -                             -                             

การซื 9อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,737,582,676)   (1,331,761,210)   (782,827,345)      

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,743,000,000    1,322,521,256    766,900,291        

การเพิ,มขึ 9นในลูกหนี 9จากการให้เช่าและบริการ (9,647,672)           (2,913,955)           (13,932,788)         

การ (เพิ,มขึ 9น) ลดลงในลูกหนี 9จากดอกเบี 9ย (26,432)                 12,142                  1,161,400            

การลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี -                             34,541,996          37,682,177          

การ (เพิ,มขึ 9น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื,น (3,707,069)           1,538,077            842,068                

การเพิ,มขึ 9น (ลดลง) ในเจ้าหนี 9อื,น 23,977,186          (10,889,912)         (9,438,092)           

การเพิ,มขึ 9นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,362,512            4,444,337            27,930,764          

การเพิ,มขึ 9น (ลดลง) ในเจ้าหนี 9กรมสรรพากร 3,058,846            (1,175,423)           (174,178)              

การเพิ,มขึ 9นในรายได้รับล่วงหน้า 132,356                1,446,803            1,405,006            

การเพิ,มขึ 9นในเงินประกันรับจากผู้ เช่า 12,390,631          9,945,995            5,045,633            

ส่วนตํ,ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจําหน่าย (5,574,091)           (5,849,884)           (4,197,108)           

รายการกําไรสุทธิที,เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน -                             (8,566)                   22,073                  

รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที,ยังไม่เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน (156)                      35,582,946          20,500,498          

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 875,846,879        800,549,466        753,691,501        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การจ่ายคืนทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน (3,868,000)           (15,472,000)         (15,472,000)         

การแบง่ปันส่วนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน (780,659,100)      (752,422,700)      (751,262,300)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (784,527,100)      (767,894,700)      (766,734,300)      

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ �นสุทธิ 91,319,779          32,654,766          (13,042,799)         

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี 178,009,831        145,355,065        158,397,864        

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 7) 269,329,610        178,009,831        145,355,065        

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

งบกระแสเงินสด
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ  

(หน่วย: บาท)

สําหรับปีสิ 9นสุด สําหรับปีสิ 9นสุด สําหรับปีสิ 9นสุด

วันที, 31 ธันวาคม 2560 วันที, 31 ธันวาคม 2559 วันที, 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 10.3069                              10.3060                              10.3087                              

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

   รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.8614 0.8318 0.8114

   รายการขาดทุนสุทธิที,เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน -                                       -                                       -                                       

   รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที,ยังไม่เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน -                                       (0.0368) (0.0212)

รวมรายได้จากกิจกรรมลงทุน 0.8614 0.7950 0.7902

บวก: การเพิ,มขึ 9นของทุนที,ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน -                                       -                                       -                                       

หัก:  การจ่ายคืนทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน (0.0040) (0.0160) (0.0160)

หัก:  การแบง่ปันส่วนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน (0.8073) (0.7781) (0.7769)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 10.3570 10.3069 10.3060

อัตราส่วนการเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ 8.34 7.72 7.66

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%)

อัตราส่วนทางการเงินที� สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 10,015,271,950 9,966,861,837 9,965,922,736

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   ถัวเฉลี,ยระหว่างปี (%) 5.80                                     5.82                                     5.83                                     

อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   ถัวเฉลี,ยระหว่างปี (%) 14.14                                  13.90                                  13.70                                  

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี,ยถ่วงนํ 9าหนักของการซื 9อขายเงินลงทุน

   ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี,ยระหว่างปี (%)* 34.77 26.86                                  14.09                                  

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี,ยระหว่างปี (บาท) 9,992,505,589 9,953,853,069 9,969,578,848

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

* มูลค่าการซื 9อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงินและการซื 9อขายเงินลงทุน โดยมีสัญญาขายคืนหรือซื 9อคืน และ

คํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี,ยถ่วงนํ 9าหนักตามระยะเวลาที,มีอยู่ในระหว่างปี
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14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 14.1  การวเิคราะห์การดําเนินงานที,ผา่นมา 
 

(หน่วย: ล้านบาท)

2560 2559 จํานวนเงิน ร้อยละ 2559 2558 จํานวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,399.15   1,372.17   26.98         1.97         1,372.17   1,354.38   17.79         1.31         

รายได้ดอกเบี 9ย 7.20           6.92           0.28           4.06         6.92           6.94           (0.01)          (0.21)       

รายได้อื,น 6.16           4.67           1.49           31.95      4.67           5.00           (0.34)          (6.72)       

รวมรายได้ 1,412.51   1,383.76   28.75         2.08         1,383.76   1,366.32   17.44         1.28         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 416.76      403.39      13.38         3.32         403.39      401.68      1.71           0.43         

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13.54         13.86         (0.32)          (2.28)       13.86         13.87         (0.01)          (0.09)       

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.93           1.97           (0.04)          (2.09)       1.97           1.97           (0.00)          (0.16)       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 2.09           2.13           (0.04)          (2.09)       2.13           2.13           (0.00)          (0.16)       

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 133.49      115.58      17.91         15.50      115.58      116.07      (0.49)          (0.42)       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1.39           1.26           0.13           10.42      1.26           1.10           0.16           14.47      

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีตัดจ่าย -                  34.54         (34.54)       (100.00)   34.54         37.68         (3.14)          (8.33)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.36         6.62           3.74           56.53      6.62           7.18           (0.56)          (7.74)       

รวมค่าใช้จ่าย 579.57      579.35      0.22           0.04         579.35      581.69      (2.34)          (0.40)       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 832.94      804.41      28.53         3.55         804.41      784.64      19.77         2.52         

รายการกําไร (ขาดทุน) ที� เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธิที,เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน -                  0.01           (0.01)          (100.00)   0.01           (0.02)          0.03           (138.81)   

รายการกําไร (ขาดทุน) ที,ยังไม่เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน 0.00           (35.58)       35.58         (100.00)   (35.58)       (20.50)       (15.08)       73.57      

รายการกําไร (ขาดทุน) ที� เกิดขึ�นและที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 0.00           (35.57)       35.57         (100.00)   (35.57)       (20.52)       (15.05)       73.34      

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 832.94      768.83      64.10         8.34         768.83      764.11      4.72           0.62         

ปี พ.ศ. เพิ,ม (ลด) ปี พ.ศ. เพิ,ม (ลด)

งบกําไรขาดทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

สําหรับปีสิ 9นสุดวันที, 31 ธันวาคม

 
 

• ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯปี 2560 เทยีบกับปี 2559 และการเปลี�ยนแปลงที�มี
นัยสําคัญ 

 ปี 2560 กองทนุรวมฯ มีรายได้รวมทั 9งสิ 9น 1,412.51 ล้านบาท เพิ,มขึ 9นจํานวน 28.75 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ 9นประมาณร้อย
ละ 2.08 เมื,อเปรียบเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลกัมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที,ปรับเพิ,มขึ 9นเป็นจํานวน 26.98 ล้านบาท 
หรือเป็นการเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 1.97 ในขณะที,ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2560 (รวมต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการ) จํานวนเท่ากับ 
579.57 ล้านบาท เพิ,มขึ 9นจากปี 2559 เป็นจํานวน 0.22 ล้านบาท หรือเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 0.04 โดยคา่ใช้จ่ายที,เพิ,มขึ 9นสว่น
ใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และต้นทนุค่าเช่าและบริการ ซึ,งเพิ,มขึ 9นจากปี 2559 เป็นจํานวน 17.91 ล้าน
บาท และ 13.38 ล้านบาท ตามลําดบั หกัล้างกับการที,ในปี 2560 กองทุนรวมฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย ซึ,งเป็น
จํานวนเท่ากบั 34.54 ล้านบาทในปี 2559 เนื,องจากได้มีการตดัจ่ายไปโดยครบถ้วนตั 9งแต่ปี 2559 แล้ว จึงเป็นเหตใุห้ค่าใช้จ่าย
รวมในปี 2560 นั 9นเพิ,มขึ 9นจากปี 2559 เพียงเลก็น้อยดงัที,กลา่วไว้ข้างต้น 
 



80 
 

โดยรายได้จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ แยกแตล่ะอาคารได้ ดงันี 9 
          หนว่ย : ล้านบาท 

ปี 2560 C.P.Tower 1 C.P.Tower 2 C.P.Tower 3 Total 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 515.47 748.70 134.54 1,398.71 

รายได้อื�นๆ 0.79 4.70 0.72 6.21 

รวมรายได้ 516.26 753.40 135.26 1,404.92 

 
               รายได้คา่เช่าของกองทนุรวมฯในปี 2560 จาก C.P.Tower 1, C.P.Tower 2 และ C.P.Tower 3 เทา่กบั 1,404.92 ล้าน
บาท โดยรายได้จาก C.P.Tower 2 มีสดัส่วนสูงสดุโดยมีรายได้ค่าเช่าเท่ากับ 753.40 ล้านบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 53.63
รองลงมา คือ C.P.Tower 1 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 516.26 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.74 ของรายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการทั 9งหมด                                                                                                                                

 
 ผลการดําเนินงานในปี 2560 ภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายกองทุนรวมฯ และ
คา่ใช้จ่ายอื,น แล้ว กองทนุรวมฯมีรายได้จากการลงทนุสทุธิเทา่กบั 832.94 ล้านบาท เพิ,มขึ 9นจากปี 2559 จํานวน 28.53 ล้านบาท 
หรือเป็นการเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 3.55 นอกจากนี 9ในปี 2560 กองทุนรวมฯไม่มีรายการขาดทุนสทุธิที,ยงัไม่เกิดขึ 9นจากเงิน
ลงทนุอย่างมีนยั ในขณะที,ปี 2559 กองทุนรวมฯมีขาดทุนที,ยงัไม่เกิดขึ 9นจากเงินลงทุน (35.57) ล้านบาท เปลี,ยนแปลงขาดทุน
เพิ,มขึ 9น (35.57) ล้านบาท จึงทําให้ในปี 2560 กองทนุรวมฯมีการเพิ,มขึ 9นในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเทา่กบั 832.94 ล้าน
บาท เพิ,มขึ 9นจากปี 2559 จํานวน 64.10 ล้านบาท หรือเป็นการเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 8.34 
 

จากผลประกอบการปี 2560 สาํหรับระยะเวลาดําเนินงานระหวา่งวนัที, 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 กองทนุรวมฯ
สามารถจ่ายเงินปันผลและคืนทนุจากผลการดําเนินงานและสภาพคลอ่งสว่นเกินให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเทา่กบั 754.65 ล้านบาท 
หรือ 0.7804 บาท/หน่วย ซึ,งกองทุนรวมฯไม่มีการจ่ายเงินคืนทุนจากผลประกอบการปี 2560 ขณะที,ผลประกอบการปี 2559 
สาํหรับระยะเวลาดําเนินงานระหวา่งวนัที, 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 กองทนุรวมฯได้จ่ายเงินปันผลและคืนทนุเป็นจํานวน
ทั 9งสิ 9น 783.75 ล้านบาท หรือ 0.8105 บาท/หน่วย โดยในจํานวนนี 9เป็นเงินปันผลจํานวน 768.28 ล้านบาทหรือเท่ากบั 0.7945 
บาท/หนว่ยและจ่ายคืนทนุจํานวน 15.47 ล้านบาทหรือเทา่กบั 0.0160 บาท/หนว่ย 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ 
    

   
สาํหรับปีสิ 9นสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 

   
 ปี พ.ศ.  

       2560  2559 2558 

ผลการดาํเนินงานภาพรวม 
    

อตัราสว่นของการเพิ,มขึ 9นสทุธิของสนิทรัพย์สทุธิที,เกิดจากการดําเนินงานตอ่ 
8.34% 7.72% 7.66% 

จํานวนถวัเฉลี,ยของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิระหวา่งปี/งวด 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี,ยระหวา่งปี/งวด 5.80% 5.82% 5.83% 

อตัราสว่นรายได้รวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี,ยระหวา่งปี/งวด 14.14% 13.90% 13.70% 

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลี,ยถว่งนํ 9าหนกัของการซื 9อขายเงินลงทนุระหวา่งปี/ 
34.77% 26.86% 14.09% 

งวดตอ่จํานวนถวัเฉลี,ยของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิระหวา่งปี/งวด 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitibility Ratio)       

อตัราสว่นรายได้จากการลงทนุสทุธิตอ่รายได้รวม 
 

58.97% 58.13% 57.43% 

อตัราผลตอบแทน (เงินปันผลและเงินลดทนุ) ตอ่หนว่ย (บาท)  0.7804 0.8105 0.8059 

อตัราผลตอบแทนตอ่ราคา IPO (10.15 บาทตอ่หนว่ย) 
 

7.69% 7.99% 7.94% 

อตัราผลตอบแทนตอ่ราคาตลาด ณ วนัสิ 9นปี *   6.14% 5.40% 7.68% 

หมายเหต:ุ * ราคาตลาดของ CPTGF 
    

- ณ วนัที, 29 ธ.ค. 2560: 12.70 บาทตอ่หนว่ย 
    

- ณ วนัที, 30 ธ.ค. 2559: 15.00 บาทตอ่หนว่ย 
    

- ณ วนัที, 30 ธ.ค. 2558: 10.50 บาทตอ่หนว่ย 
    

  
• สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงนิทุน 

แหลง่ที,มาและใช้ไปของเงินทนุ 
 เงินสดสทุธิที,ได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2560 เทา่กบั 875.85 ล้านบาท เพิ,มขึ 9น 75.30 ล้านบาท หรือเป็น
การเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 9.41 เมื,อเทียบกับปี 2559 โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานมาจากการเพิ,มขึ 9นใน
สนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเท่ากบั 832.94 ล้านบาท และเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานอื,นๆ จํานวน 42.91 ล้านบาท 
นอกจากนี 9กองทุนรวมฯ มีเงินสดสทุธิที,ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเป็นเงินปันผลและเงินจ่ายคืนทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยเป็นจํานวน
เงิน (784.53) ล้านบาท สง่ผลให้ในปี 2560 กองทนุรวมฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ,มขึ 9น 91.32 ล้านบาท และเมื,อรวมกบั
เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมาเป็นจํานวนเงิน 178.01 ล้านบาท สง่ผลให้กองทนุรวมฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ 9นปี
เป็นจํานวนเงินทั 9งสิ 9น 269.33 ล้านบาท 
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 รายจา่ยงบลงทนุ  (CAPEX) 
 ในปี 2560 กองทนุรวมฯได้มีการดําเนินการปรับปรุงบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิเพี,อให้ทรัพย์สินอยูใ่นสภาพที,ดี
และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัรวมถึงเพื,อความสะดวกของผู้ เช่าใช้อาคารเป็นจํานวนเงินทั 9งสิ 9น 68.71 ล้านบาท 
เพิ,มขึ 9น 42.99 ล้านบาท หรือเป็นการเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 167.16 เมื,อเทียบกับปี 2559 ที,เท่ากับ 25.72 ล้านบาท โดย
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วระบรุวมอยูใ่นรายการต้นทนุคา่เช่าและบริการในงบกําไรขาดทนุ และเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายงบลงทนุ 
(CAPEX) ประจําปี 
 

• ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน 

  กองทนุรวมฯมีสนิทรัพย์รวม ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวนทั 9งสิ 9น 10,472.22 ล้านบาท เพิ,มขึ 9น 90.33 ล้านบาท 
หรือเป็นการเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 0.87 เมื,อเทียบกับปี 2559 และในปี 2560 กองทุนรวมฯมีรายการลกูหนี 9รวมทั 9งสิ 9น 88.89 
ล้านบาท เพิ,มขึ 9น 9.67 ล้านบาท หรือเป็นการเพิ,มขึ 9นประมาณร้อยละ 12.21 เมื,อเทียบกบัปี 2559 ซึ,งสว่นใหญ่เป็นลกูหนี 9ที,ยงัไม่
ถึงกําหนดชําระหรือค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน ถือเป็นรายการลกูหนี 9การค้าที,มีระยะเวลาเป็นปกติตามธุรกิจของกองทนุรวมฯ 
 
 มลูคา่สทิธิการเชา่ 
 จากการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าโดยวิธีรายได้ ปี 2560 มูลค่าสิทธิการเช่าที,กองทุนรวมเข้าลงทุนมีมูลค่าเพิ,มขึ 9น
ประมาณ 5 ล้านบาทโดยมีมลูค่าทั 9งสิ 9น 9,672 ล้านบาท ในขณะที,มลูค่าสิทธิการเช่าจากการประเมินมลูค่าโดยวิธีรายได้ในปี 
2559 มีมูลค่าทั 9งสิ 9น 9,667 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินที,เพิ,มขึ 9นสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินที,กองทุนรวมฯเข้าลงทุนเป็น
ทรัพย์สนิที,มีศกัยภาพและมีผลการดําเนินงานที,ดี โดยมีรายละเอียดตามตารางที,ได้แสดงไว้ด้านลา่ง 
 

ทรัพย์สิน 
ปี 2560 ปี 2559 

ราคาประเมิน อัตราคดิลด ราคาประเมิน อัตราคดิลด 

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 3,996 10.5% 3,994 10.5% 

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนู ทาวน์) 4,760 10.5% 4,758 10.5% 

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 916 10.5% 915 10.5% 

รวม 9,672  9,667  

 
 

• ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนรวมฯ 

 ปี 2560 กองทุนรวมฯมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 58.97 ซึ,งเพิ,มสูงขึ 9นเมื,อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ที,เท่ากบัร้อยละ 58.13 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 1,399.15 
ล้านบาทในปี 2560 ที,เพิ,มขึ 9นร้อยละ 1.97 เมื,อเทียบกบัรายได้จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 1,372.17 ล้านบาท ในปี 
2559 สําหรับอตัราผลตอบแทน (เงินปันผลและเงินคืนทนุ) ต่อหน่วย ในปี 2560 เท่ากบั 0.7804 บาท/หน่วย นั 9นลดลง 0.0301 
บาท/หน่วย หรือเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 3.71 เมื,อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนต่อหน่วย ในปี 2559 ที,เท่ากับ 
0.8105 บาท/หนว่ย 
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• ความสามารถในการชาํระหนี � 

 รอบปีบญัชีที,ผา่นมา กองทนุรวมไมม่ีการกู้ยืม 
 

• ผลตอบแทนการลงทุน 

 เมื,อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทน (เงินปันผลและเงินคืนทนุ) ต่อราคา IPO ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 7.69 นั 9นลดลง
เมื,อเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนต่อราคา IPO ในปี 2559 ที,เท่ากบัร้อยละ 7.99 เนื,องจากในปี 2560 กองทนุรวมฯมีความ
ประสงค์ที,จะสาํรองเงินไว้เพื,อวตัถปุระสงค์ในการนํามาจ่ายเป็นผลตอบแทนสว่นเพิ,มให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต ในขณะที,
อตัราผลตอบแทนต่อราคาตลาด ณ วนัสิ 9นปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 6.14 นั 9นเพิ,มขึ 9นเมื,อเปรียบเทียบกบัปี 2559 ที,เท่ากบัร้อยละ 
5.40 เนื,องจากราคาตลาดของหน่วยลงทนุปรับตวัลดลงจากหน่วยละ 15.00 บาท ณ สิ 9นปี 2559 เป็นหน่วยละ 12.70 บาท ณ 
สิ 9นปี 2560 คิดเป็นการปรับตวัลดลงร้อยละ 15.33 โดยการจ่ายเงินปันผลและคืนทนุของกองทนุรวมฯเป็นไปตามรายละเอียด
โครงการ ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 90  ของกําไรสทุธิที,ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบญัชี 
 

ประวตัิการจ่ายปันผลและคืนทนุของกองทนุรวมฯกองทนุรวมฯสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

บาท/หน่วย ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท
1 2 ธ.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2557 30-พ.ค.-57 0.2331 225.41 0.0102 9.86
2 ไตรมาส2/2557 15-ก.ย.-57 0.1880 181.80 0.0100 9.67
3 ไตรมาส3/2557 17-ธ.ค.-57 0.1983 191.76 0.0096 9.28
4 ไตรมาส4/2557 16-มี.ค.-58 0.1860 179.86 0.0040 3.87
5 ไตรมาส1/2558 15-มิ.ย.-58 0.2026 195.91 0.0040 3.87
6 ไตรมาส2/2558 14-ก.ย.-58 0.2043 197.56 0.0040 3.87
7 ไตรมาส3/2558 16-ธ.ค.-58 0.1840 177.93 0.0040 3.87
8 ไตรมาส4/2558 14-มี.ค.-59 0.1990 192.43 0.0040 3.87
9 ไตรมาส1/2559 14-มิ.ย.-59 0.2046 197.85 0.0040 3.87
10 ไตรมาส2/2559 15-ก.ย.-59 0.2076 200.75 0.0040 3.87
11 ไตรมาส3/2559 15-ธ.ค.-59 0.1669 161.39 0.0040 3.87
12 ไตรมาส4/2559 15-มี.ค.-60 0.2154 208.29 0.0040 3.87
13 ไตรมาส1/2560 13-มิ.ย.-60 0.1880 181.20 - -
14 ไตรมาส2/2560 14-ก.ย.-60 0.2052 198.43 - -
15 ไตรมาส3/2560 15-ธ.ค.-60 0.1987 192.14 - -
16 ไตรมาส4/2560 15-มี.ค.-61 0.1855 179.38 - -

เงินปันผล เงินคืนทุน
วันที�จ่ายปันผลสําหรับรอบเวลาครั�งที�

 
  

 14.2  ปัจจยัที,มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของกองทนุรวมฯ 

 ปัจจยัที,มีผลต่อการดําเนินงานของกองทนุรวมฯในสว่นของรายได้จากพื 9นที,อาคารสํานกังานให้เช่าและธุรกิจค้า

ปลีก คือ ภาพรวมอุปสงค์อุปทานและอตัราค่าเช่าของพื 9นที,อาคารสํานกังานให้เช่าและธุรกิจค้าปลีกรวมถึงศกัยภาพภายของ

ทรัพย์สินกองทนุรวมฯเข้าลงทนุ  เนื,องจากปัจจุบนัธุรกิจอาคารสาํนกังานให้เช่าและธุรกิจค้าปลกีมีการแข่งขนัสงู  ดงันั 9นอาคาร
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สาํนกังานที,กองทนุรวมฯเข้าลงทนุซึ,งประกอบไปด้วยพื 9นที,สาํนกังานให้เช่าและพื 9นที,ค้าปลีกให้เช่าจึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุง

ทรัพย์สนิให้ทนัสมยัและมีการตลาดที,ดีเพื,อให้สามารถแขง่ขนัได้ 

ในสว่นอาคารสาํนกังานให้เช่านั 9นอปุทานใหม่ที,มีกําหนดแล้วเสร็จในพื 9นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจในช่วงระหว่างปี 2560 – 

2562 มีอยู่ไม่มากเนื,องจากช่วงหลายปีที,ผ่านมาที,ดินขนาดใหญ่จะถูกพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมมากกว่าอาคาร

สํานกังานเนื,องจากผลตอบแทนที,สงูกว่ารวมถึงระยะเวลาในการคืนทุนก็สั 9นกว่าการพฒันาเป็นอาคารสํานกังาน  ในสว่นของ

อตัราการเช่า โดยเฉพาะในอาคารสาํนกังานเกรด A และB ในพื 9นที,ศนูย์กลางเขตธุรกิจปรับค่าเช่าเพิ,มขึ 9น เนื,องจากอปุทานมีไม่

มากนกัขณะที,อปุสงค์เพิ,มสงูขึ 9นมากในช่วง 1-2 ปีที,ผา่นมา สง่ผลให้ทั 9งอตัราคา่เช่าและอตัราการเช่าปรับสงูขึ 9นได้  

สว่นพื 9นที,ค้าปลกีนั 9น  พื 9นที,ค้าปลีกที,เปิดใหมใ่นปี 2559 นั 9 นตํ,าสดุในรอบหลายปีที,ผา่นมา พื 9นที,ค้าปลีกหลายโครงการ

ชะลอการเปิดดําเนินการเนื,องจากสภาวะเศรษฐกิจ ศนูย์การค้าขนาดใหญ่หลายโครงการมีกําหนดแล้วเสร็จในปี 2560 – 2561 

โดย พื 9นที,ค้าลีกประเภทคอมมนิูตี 9มอลล์ขยายาตวัมากที,สดุซึ,งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบนั ในขณะที,

อตัราการเช่าเฉลี,ยในทกุทําเลไมไ่ด้แตกตา่งอยา่งมนียัสาํคญักบัช่วงก่อนหน้านี 9 คืออยูที่,ประมาณร้อยละ 90 โดยที,อตัราคา่เช่าอยู่

ในระดบัใกล้เคียงกบัหลายไตรมาสก่อนหน้านี 9  โดยคาดว่าในปี 2560 ค่าเช่าโดยเฉลี,ยในทกุทําเลจะสามารถปรับเพิ,มขึ 9นได้ 3-

5% โดยความต้องการพื 9นที,เช่าจะมาจากร้านค้าแบรนด์ไทยและตา่งชาต ิ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ+นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2560 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พ.ีทาวเวอร์ โกรท 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซื7อคืนหน่วยลงทุนและเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที์1ระบุเฉพาะเจาะจง
โดยมีการกาํหนดอสังหาริมทรัพย์ที1จะซื7 อหรือเช่าไวเ้ป็นการแน่นอนแล้วในรายละเอียดของโครงการ 
โครงการไดจ้ดัตั7งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมื1อวนัที1 2 ธนัวาคม 2556 โดยมีอายุโครงการ 30 ปี นบัจาก
วนัที1กองทุนรวมเขา้ลงทุนครั7 งแรก และมีวตัถุประสงคเ์พื1อระดมเงินลงทุนจากนกัลงทุนทั1วไปโดยนาํเงินที1
ไดจ้ากการระดมทุนไปเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตลอดจนทาํ
การปรับปรุง เปลี1ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ จาํหน่ายทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที1กองทุนรวมไดล้งทุนไวห้รือ
มีไว ้ไม่วา่จะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดาํเนินการอื1นใดเพื1อประโยชน์ของทรัพยสิ์นเพื1อ
มุ่งก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื1น
และ/หรือหลกัทรัพยอื์1นและ/หรือการหาดอกผลอื1นโดยวิธีอื1นใดตามกาํหนดกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ
กฎหมายอื1นใดที1เกี1ยวขอ้งกาํหนด 

เมื1อวนัที1 16 ธนัวาคม 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ริ1มซื7อขายไดต้ั7งแต่วนัที1 16 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป 

กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัจดัการฯ”) โดย มี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ทาํหน้าที1เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ และบริษทัซี.พี.แลนด ์
จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ที1เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ซี.พี.แลนด์ จาํกดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผู ้
ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนฯโดยถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯร้อยละ 33.33 และ 9.93 ตามลาํดบั 
(2559: ร้อยละ 33.33 และ 9.93 ตามลาํดบั) 
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2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

การจ่ายปันผล 

กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไมเ่กินปีละ 4 ครั7 ง โดยมีรายละเอียดดงันี7  

(1) ในกรณีที1กองทุนฯมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด กองทุนฯจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที1หักกาํไรที1ยงัไม่เกิดขึ7นจากการประเมินค่าหรือการสอบ
ทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์รวมทั7งปรับปรุงดว้ยรายการอื1น
ตามแนวทางที1คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์กาํหนดเพื1อให้สอดคล้องกบั
สถานะ เงินสดของกองทุนฯ 

(2) ในกรณีที1กองทุนฯมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด กองทุนฯอาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํให้กองทุนฯเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ1มขึ7นในรอบระยะเวลาบญัชีที1มี
การจ่ายปันผลนั7น 

ในการพิจารณาจ่ายปันผล ถา้เงินปันผลที1จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าตํ1ากวา่หรือ
เทา่กบั 0.10 บาท กองทุนฯสงวนสิทธิที1จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั7 งนั7นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนั
ในงวดสิ7นปีบญัชี 

การลดทุน 

1) ในกรณีที1กองทุนฯมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ1 งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี7  กองทุนฯ
จะจ่ายสภาพคล่องใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนฯเทา่นั7น 

ก) กองทุนฯมีการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์1กองทุนฯลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ
ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพยสิ์น 

ค) กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีที1เป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซึ1 งทยอยตดัจ่าย 

2)  กองทุนฯขอสงวนสิทธิที1จะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
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งบการเงินนี7 จดัทาํขึ7 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที1กาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ7นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที1กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 106 เรื1องการ
บญัชีสาํหรับกิจการที1ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที1กองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี7  

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที-เริ-มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กองทุนฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ1 งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินที1มีรอบระยะเวลาบญัชีที1เริ1มในหรือหลงัวนัที1 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ7นเพื1อใหมี้เนื7อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี7 ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ เนื1องจากงบการเงินสําหรับกองทุนฯ จดัทาํขึ7น
ตามเกณฑ์และรูปแบบที1กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1 106 เรื1อง การบญัชีสําหรับกิจการที1ดาํเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที-จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซึ1 งมีผลบังคบัใช้
สาํหรับงบการเงินที1มีรอบระยะเวลาบญัชีที1เริ1มในหรือหลงัวนัที1 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ7นเพื1อให้มีเนื7อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี1ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ผูบ้ริหารกองทุนฯเชื1อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเมื1อนาํมาถือปฏิบติั 

5. นโยบายการบัญชีที-สําคัญ 

5.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 
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รายไดค้า่เช่าและบริการ จะบนัทึกเป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ดอกเบี7ยรับบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที1แทจ้ริง 

คา่ใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที1กองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน  

ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซื7อเงินลงทุน และคา่ใชจ่้ายโดยตรงทั7งสิ7นที1กองทุนฯจ่ายเพื1อให้
ไดม้าซึ1 งเงินลงทุนนั7น 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพยแ์ละสินทรัพยถ์าวรที1ซื7อและ/หรือลงทุนโดยกองทุนฯ รวมถึง สิทธิการเช่าที1ดิน อาคาร 
ส่วนควบของที1ดินและอาคารและงานระบบ เครื1องมือ อุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื1นที1เกี1ยวขอ้งและจาํเป็นต่อ
การใชป้ระโยชน์ในอาคารจะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสื1 อมราคา เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนที1ไม่มีราคาในตลาดที1สามารถใช้เทียบเคียงได ้ดงันั7น ผูบ้ริหารกองทุนฯจึงกาํหนด
ราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัที1ในงบการเงินงวดแรกที1ไดซื้7อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยม์า 
โดยใชร้าคาทุนจากการซื7อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และจะกาํหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าว ณ วนัที1ในงบการเงินงวดถดัไป  

ในการกาํหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน กองทุนฯจะอา้งอิงจากราคาประเมินที1ประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระที1ไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยและสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น     
แห่งประเทศไทย (ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ
ให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื1อวตัถุประสงค์สาธารณะ) ซึ1 งการ
ประเมินราคาจะทาํเมื1อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี1ยนแปลง แต่อยา่งนอ้ยจะจดัให้มีการประเมินราคาทุก
สองปีนับตั7 งแต่วนัที1 มีการประเมินราคาเพื1อซื7 อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทาน            
การประเมินราคาทุกหนึ1งปีนบัแต่วนัที1มีการประเมินราคาครั7 งล่าสุดไปแลว้ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ถือเป็นรายการกาํไรหรือ
ขาดทุนสุทธิที1ยงัไมเ่กิดขึ7นในงบกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

เงินลงทุนในตราสารหนี7 ที1จะครบกาํหนดชาํระในหนึ1งปี รวมทั7งที1จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่าย กองทุนฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ1ากว่ามูลค่าตราสารหนี7 ตามอตัราดอกเบี7 ยที1
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แทจ้ริง ซึ1 งจาํนวนที1ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี7 จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี7ยรับ ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ ตรา
สารหนี7คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที1ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี7ไทย 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนที1ยงัไม่เกิดขึ7นจริงในงบกาํไร
ขาดทุน 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินตน้บวกดอกเบี7 ยคา้งรับจนถึงวนัวดัค่าเงินลงทุนในการกาํหนด
มลูคา่ยติุธรรม ซึ1 งไดแ้ยกแสดงดอกเบี7ยคา้งรับไวใ้น “ลูกหนี7จากรายไดด้อกเบี7ย” ในงบดุล 

5.3 ลกูหนี+จากการให้เช่าและบริการ 

ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการแสดงมูลคา่ตามราคาในใบแจง้หนี7หกัคา่เผื1อหนี7สงสัยจะสูญ 

กองทุนฯบนัทึกค่าเผื1อหนี7 สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที1อาจเกิดขึ7นจากการเก็บเงินจาก
ลูกหนี7ไมไ่ด ้ซึ1 งโดยทั1วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนี7  

5.4 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที-เกี-ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที1มีอาํนาจควบคุมกองทุนฯหรือถูก
กองทุนฯควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯ 

นอกจากนี7  บุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที1มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ1งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกองทุนฯ บริษทัจดัการฯ ผูบ้ริหาร
สาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัจดัการฯที1มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ        
กองทุนฯ 

ความสัมพนัธ์ที1มีกบับุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนั มีดงันี7  

ชื1อกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทั ซี.พี.แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 
 

- ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์
- ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ซึ1 งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 

กลุ่มบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

- ผูถื้อหุน้หรือกรรมการหรือกลุ่มผูบ้ริหารเป็นกลุ่มเดียวกนักบั
บริษทั ซี.พี.แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 
 

- บริษทัใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทัจดัการฯ 
- นายทะเบียนกองทุนฯ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (มหาชน) จาํกดั - ผูดู้แลผลประโยชน ์
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5.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนฯบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที1ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 

5.6 ภาษีเงินได้ 

กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เนื1องจากกองทุนฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศ
ไทย 

5.7 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที1คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที1จะตอ้งจ่ายเพื1อโอน
หนี7 สินให้ผูอื้1นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที1เกิดขึ7นในสภาพปกติระหว่างผูซื้7อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที1วดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซื7อขายในตลาดที1มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี7 สินซึ1 งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที1เกี1ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที1ไมมี่ตลาดที1มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี7 สินที1มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื7อขายในตลาดที1มีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที1เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที1สามารถสังเกตไดที้1เกี1ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี7 สินที1จะวดัมูลคา่ยติุธรรมนั7นใหม้ากที1สุด  

 ลาํดบัชั7นของมูลค่ายุติธรรมที1ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี7 สินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที1นาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงันี7  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื7อขายของสินทรัพยห์รือหนี7 สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที1มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื1นที1สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี7 สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที1ไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี1ยวกบักระแสเงินในอนาคตที1กิจการประมาณขึ7น  

 ทุกวนัสิ7นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั7นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี7 สินที1 ถืออยู่ ณ วนัสิ7นรอบระยะเวลารายงานที1มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ7นประจาํ 

5.8 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที-สําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกองทุนฯจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเรื1องที1มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวนี7  ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินที1แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที1แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที1
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เกิดขึ7นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที1ประมาณการไว ้ผูบ้ริหารกองทุนฯมีการใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที1สําคญัในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซึ์1 งอา้งอิง
จากราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาอิสระดงัที1ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5.2 และขอ้สมมติฐานที1สําคญัที1ใช้
ในการประเมินมูลคา่ยติุธรรมดงักล่าวไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 6 

6. เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้ปี 9,681,526 9,691,430 
บวก :  ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าอาคาร - 25,719 
หกั :  ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ (14,526) - 
           ขาดทุนสุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ7นจากการประเมินราคาระหวา่งปี - (35,623) 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ลายปี 9,667,000 9,681,526 

กองทุนฯแสดงเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม ซึ1 งประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัที1ใชใ้นการประเมินราคา
ดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคา่เช่าพื7นที1และบริการ อตัราการเช่าพื7นที1 และอตัราคิดลด 
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ขอ้สมมติฐานหลกัที1ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันี7  

 31 ธนัวาคม 2560 
ผลกระทบตอ่มูลคา่ยติุธรรม 

เมื1ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ1มขึ7น 

อตัราการใชพื้7นที1 (ร้อยละ) 92 - 98 มูลคา่ยติุธรรมเพิ1มขึ7น 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 10.50 มูลคา่ยติุธรรมลดลง 
อตัราการเติบโตของคา่เช่าและคา่บริการ (ร้อยละ) 3.00 มูลคา่ยติุธรรมเพิ1มขึ7น 
อตัราคา่เช่าพื7นที1และคา่บริการรายเดือน (บาทตอ่ตารางเมตร) 540 - 1,870 มูลคา่ยติุธรรมเพิ1มขึ7น 

7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารดงันี7  

ธนาคาร เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบี7ยต่อปี (ร้อยละ) 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสดยอ่ย 2,619 2,534 - - 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 55,715 39,460 0.100 0.100 
ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 61,401 30,444 0.500 0.375 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 16,453 12,974 0.375 0.375 
ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 133,140 92,596 0.900 1.000 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั     
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2 2 - - 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 269,330 178,010   

8. ลกูหนี+จากการให้เช่าและบริการ 

ยอดคงเหลือของลูกหนี7 จากการให้เช่าและบริการ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี7คง
คา้งนบัจากวนัที1ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี7  

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 
อายหุนี7คา้งชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,753 38,389 
คา้งชาํระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 45,457 38,323 
3 - 6 เดือน 4,612 558 
เกิน 6 เดือน - 1,905 

รวม 88,822 79,175 
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9. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการเคลื1อนไหวของหน่วยลงทุน มีดงันี7  

 
จาํนวน 

หน่วยลงทุน 
มูลคา่หน่วยละ

บาท พนับาท 

ยอดตน้ปี ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2558 967,000,000 10.1042 9,770,761 
จ่ายลดทุน ณ วนัที1 15 มีนาคม 2559 - (0.0040) (3,868) 
จ่ายลดทุน ณ วนัที1 15 มิถุนายน 2559 - (0.0040) (3,868) 
จ่ายลดทุน ณ วนัที1 16 กนัยายน 2559 - (0.0040) (3,868) 

จ่ายลดทุน ณ วนัที1 16 ธนัวาคม 2559 - (0.0040) (3,868) 

ยอดตน้ปี ณ วนัที1  31 ธนัวาคม 2559  967,000,000 10.0882 9,755,289 

จ่ายลดทุน ณ วนัที1 16 มีนาคม 2560 - (0.0040) (3,868) 

ยอดสิ7นปี ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 967,000,000 10.0842 9,751,421 

10. กาํไรสะสม 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 2,367,809 1,563,401 
ขาดทุนสุทธิที1เกิดจากเงินลงทุนสะสม (13) (22) 
ขาดทุนสุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ7นจากเงินลงทุนสะสม (53,579) (17,996) 

หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (2,102,645) (1,350,222) 

กาํไรสะสมตน้ปี 211,572 195,161 
บวก: การเพิ1มขึ7นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 
           ในระหวา่งปี 832,937 768,834 

หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (780,659) (752,423) 

กาํไรสะสมปลายปี 263,850 211,572 
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11. การปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผลในระหว่างปีสิ7นสุดวนัที1 31 ธันวาคม 2560 และ
สาํหรับปีสิ7นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี7  

รายละเอียดเงินปันผลระหวา่งปี สิ7นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี7  

ครั7 งที1 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี วนัที1อนุมติั 

วนัที1ปิดสมุด
ทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยลงทุน วนัที1จ่าย 

อตัรา 
หน่วยละ
(บาท) 

รวม 
(พนั
บาท) 

1 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559 14 กมุภาพนัธ์ 2560 28 กมุภาพนัธ์ 2560 15 มีนาคม 2560 0.2154 208,292 
2 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560 13 มิถุนายน 2560 0.1880 181,796 
3 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 17 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 14 กนัยายน 2560 0.2052 198,428 
4 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กนัยายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 15 ธนัวาคม 2560 0.1987 192,143 

      780,659 

 

รายละเอียดเงินปันผลระหวา่งปี สิ7นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี7  

ครั7 งที1 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี วนัที1อนุมติั 

วนัที1ปิดสมุด
ทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยลงทุน วนัที1จ่าย 

อตัรา 
หน่วยละ
(บาท) 

รวม 
(พนั
บาท) 

1 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 12 กมุภาพนัธ์ 2559 29 กมุภาพนัธ์ 2559 14 มีนาคม 2559 0.1990 192,432 
2 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2559 14 มิถุนายน 2559 0.2046 197,849 
3 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 17 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559 15 กนัยายน 2559 0.2076 200,749 
4 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กนัยายน 2559 16 พฤศจิกายน 2559 30 พฤศจิกายน 2559 15 ธนัวาคม 2559 0.1669 161,393 

      752,423 
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12. ค่าใช้จ่าย 
12.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริษทัจดัการฯมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนฯเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 
ต่อปี (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื1นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯซึ1งคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

12.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯจะไดรั้บคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ต่อปี (อตัรา
ดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื1นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนฯซึ1 งคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั7งนี7  ไม่รวมค่าใชจ่้าย
อื1น ๆ ตามที1เกิดจริง เช่น คา่ใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนฯ เป็นตน้ 

12.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (อัตรา
ดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื1นใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนฯ ซึ1 งคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯและรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

12.4 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที1ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนฯ
โดยเรียกเก็บจากกองทุนฯเป็นรายเดือนตามสัญญาแต่งตั7งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยที์1ทาํขึ7นระหวา่งกองทุน
ฯกบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ซึ1 งสรุปไดด้งันี7  (อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื1นใดในทาํนองเดียวกนั) 

(1) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าเช่าชาํระเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปีของรายได้รวมจาก
อสังหาริมทรัพยร์ายเดือน โดยรายได้รวมจากอสังหาริมทรัพย ์หมายถึง รายได้ทั7งหมดที1กองทุนฯ
ได้รับจากการจดัหาประโยชน์ในโครงการ รวมถึงรายได้จากค่าบริการที1จอดรถ รายได้จากพื7นที1
ส่งเสริมการขาย รายไดจ้ากการจดักิจกรรมในโครงการ และรายไดจ้ากร้านคา้รถเขน็ หรือซุม้จาํหน่าย
สินค้า และรายได้จากการให้บริการระบบก๊าซหุงต้ม เป็นต้น แต่ไม่รวมดอกเบี7 ยรับ รายได้ภาษี
โรงเรือนที1เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าพื7นที1 และรายไดจ้ากการใหบ้ริการระบบไฟฟ้าและระบบนํ7าประปา 

(2) คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภคชาํระเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปีของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภครายเดือน 
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(3) คา่ธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ
ของเดือนก่อนหนา้นั7นโดยชาํระเป็นรายเดือน 

(4) ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื1อสร้างแรงจูงใจในการบริหารอสังหาริมทรัพยช์าํระเป็นรายเดือนในอตัราร้อย
ละ 2.35 ต่อปี ของกาํไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย ์ซึ1 งหมายถึงรายไดท้ั7งหมดที1กองทุนฯไดรั้บจากการ
จดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์แต่ไมร่วมถึงดอกเบี7ยรับ รายไดภ้าษีโรงเรือนที1เรียกเก็บจากผูเ้ช่า
พื7นที1และรายได้จากการให้บริการระบบไฟฟ้าและระบบนํ7 าประปา หักด้วยตน้ทุนและค่าใช้จ่าย
ทั7 งหมดที1 เกิดขึ7 นจากการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทั7 งนี7 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม
คา่ธรรมเนียมขอ้ (1),(2),(3) และค่าใชจ่้ายภาษีโรงเรือน 

(5) ค่านายหน้าจากการจัดหาผูเ้ช่า เมื1อมีการทาํสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญาเช่าโดย
คาํนวณจากอตัราคา่เช่าและคา่บริการรายเดือนของผูเ้ช่ารายนั7น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.0 เทา่ของยอดคา่เช่า
รายเดือน ซึ1 งอตัรานี7 ขึ7นอยูก่บัประเภทและอายุของสัญญาเช่า 

(6) คา่ธรรมเนียมการควบคุมงานจะมีค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 2.00 ของค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคาร
ตามที1ไดรั้บอนุมติัจากกองทุนรวมตามที1จ่ายจริง ทั7งนี7 ไม่รวมถึงการบาํรุงรักษาอาคารที1กระทาํการเป็น
ปกติและตน้ทุนการซื7อทรัพยสิ์นที1กระทาํการเป็นปกติ 

13. รายการธุรกจิกบักจิการที-เกี-ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปีสิ7นสุดวนัที1 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีรายการธุรกิจที1สําคญักบับุคคลหรือกิจการ
ที1เกี1ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื1อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที1ตกลงกนัระหวา่งกองทุน
ฯและบุคคลหรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัเหล่านั7น ซึ1 งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี7  

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
    ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13,541 13,856 ตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 12.1 
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,086 2,130 ตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 12.3 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)    
    รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 6,193 6,439 ราคาที1ตกลงกนัตามสัญญา 
    ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 1,930 1,971 ตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 12.2 
บริษัท ซี.พ.ีแลนด์ จํากดั (มหาชน)    
    รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 8,546 5,125 ราคาที1ตกลงกนัตามสัญญา 
    ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 133,492 115,580 ตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 12.4 
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์    
    รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 662,922 572,862 ราคาที1ตกลงกนัตามสัญญา 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
    รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 2,337 3,346 ราคาที1ตกลงกนัตามสัญญา 
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ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมียอดคงเหลือที1มีสาระสําคญักบับริษทัจดัการฯและบุคคล
หรือกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัดงัต่อไปนี7  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   
     คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,182 1,175 
     คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 182 181 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)   
     เงินฝากธนาคาร 55,717 39,462 
     ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการ 275 56 
     คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์คา้งจ่าย 168 167 
     เงินประกนัรับจากผูเ้ช่า 112 1,354 
บริษัท ซี.พ.ีแลนด์ จาํกดั (มหาชน)   
     ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการ 212 177 
     เจา้หนี7 อื1น 1 3 
     คา่ธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 11,055 9,409 

เงินประกนัรับจากผูเ้ช่า 1,602 1,588 
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์   
     ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการ 26,458 23,180 
     เงินประกนัรับจากผูเ้ช่า 127,579 120,328 
     เงินคา่เช่ารับล่วงหนา้ 17,053 17,229 
     เจา้หนี7 อื1น 268 99 
ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   
     เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- เงินฝากประจาํ 3,000 3,000 
     เงินประกนัรับจากผูเ้ช่า 375 692 
     ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการ 9 26 

14. ข้อมูลเกี-ยวกบัการซื+อขายเงินลงทุน 

กองทุนฯไดซื้7อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสิ7นสุดวนัที1 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม 3,474 ลา้นบาทโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.77 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ย
ระหวา่งปี 

กองทุนฯไดซื้7อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสิ7นสุดวนัที1 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม 2,674 ลา้นบาทโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 26.86 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ย
ระหวา่งปี 
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15. ภาระผกูพนั 

15.1 ภาระผกูพนัเกี-ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที1  31 ธันวาคม 2560 กองทุนฯไม่มีภาระผูกพนัเกี1ยวกับการเข้าทาํสัญญาปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์
(2559: 0.25 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผกูพนัเกี-ยวกบัสัญญาบริการ 

15.2.1  ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีภาระผูกพนัที1จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม
เกณฑแ์ละเงื1อนไขที1กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

15.2.2  ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีภาระผกูพนัเกี1ยวกบัสัญญาบริการ ดงันี7   

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

ไม่เกิน 1 ปี 50,242 48,800 
1 - 5 ปี 31,508 1,397 
รวม 81,750 50,197 

15.3 การคํ+าประกนั 

ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2560 กองทุนฯมีหนงัสือคํ7าประกนัซึ1 งออกโดยธนาคารในนามกองทุนฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนเงิน 37.2 ล้านบาท (2559: 37.2 ล้านบาท) โดยออกให้แก่หน่วยงานราชการแห่งหนึ1 งเพื1อคํ7าประกนั
การใชไ้ฟฟ้า โดยมีเงินฝากประจาํของกองทุนฯเป็นหลกัทรัพยค์ ํ7าประกนัเป็นจาํนวนเงิน 3.0 ลา้นบาท 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที1นาํเสนอนี7สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทุนฯที1ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด  
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ1าเสมอเพื1อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั 
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

กองทุนฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที1รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
ที1ไดล้งทุนไปและดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทุนฯประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ1งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที1ใชใ้น
การวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั7น รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และ
สินทรัพยที์1แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ในระหวา่งปี 2560 กองทุนฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 กลุ่มเป็นจาํนวนเงินประมาณ 663 ล้าน
บาท ซึ1 งมาจากรายไดค้า่เช่าและคา่บริการ (2559: 573 ลา้นบาท) 
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17. ลาํดับชั+นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กองทุนฯมีสินทรัพยที์1วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบั
ชั7นของมูลคา่ยติุธรรม ดงันี7   

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลคา่ยติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที-วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - - 9,667,000 9,667,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,000 434,618 - 437,618 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลคา่ยติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที-วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - - 9,681,526 9,681,526 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,000 434,461 - 437,461 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั7นของมูลคา่ยติุธรรม  

18. เครื-องมือทางการเงิน 

18.1 นโยบายการบริหารความเสี-ยง 

เครื1องมือทางการเงินที1สําคญัของกองทุนฯตามที1นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที1 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื1องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินสด
และเงินฝากธนาคาร ลูกหนี7จากการให้เช่าและบริการ ลูกหนี7จากดอกเบี7ย เจา้หนี7 อื1น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และ
เงินประกนัรับจากผูเ้ช่า กองทุนฯมีความเสี1ยงที1เกี1ยวขอ้งกบัเครื1องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี1ยงดงันี7  
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ความเสี-ยงด้านการให้สินเชื-อ 

กองทุนฯมีความเสี1 ยงด้านการให้สินเชื1อที1 เกี1 ยวเนื1องกับลูกหนี7 จากการให้เช่าและบริการ ผู ้บริหาร
อสังหาริมทรัพยค์วบคุมความเสี1 ยงนี7 โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื1อที1
เหมาะสม ดังนั7 น กองทุนฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที1 เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื1อ 
นอกจากนี7  การให้สินเชื1อของกองทุนฯไม่มีการกระจุกตวัเนื1องจากกองทุนฯมีฐานของลูกคา้ที1หลากหลาย
และมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที1กองทุนฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื1อ คือ มูลคา่ตามบญัชี
ของลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการซึ1งแสดงอยูใ่นงบดุล 

ความเสี-ยงจากอตัราดอกเบี+ย 

กองทุนฯมีความเสี1ยงจากอตัราดอกเบี7ยที1สําคญัอนัเกี1ยวเนื1องกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร อยา่งไรก็ตาม เนื1องจากสินทรัพยส่์วนใหญ่มีอตัราดอกเบี7ยที1ปรับขึ7นลงตามอตัราตลาดในปัจจุบนั
หรือมีอตัราดอกเบี7ยคงที1 ซึ1 งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี1ยงจากอตัราดอกเบี7ยของกองทุนฯจึง
อยูใ่นระดบัตํ1า 

สินทรัพยท์างการเงินที1สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี7ยไดด้งันี7  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี7ย 
คงที1ภายใน    

1 ปี 

อตัราดอกเบี7ย
ปรับขึ7นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี7ย รวม 

อตัรา 
ดอกเบี7ย          

(ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,000 - 434,618 437,618 1.05 - 1.35 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 266,709 2,621 269,330 0.10 - 0.90 
ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการ - - 88,822 88,822 - 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี7ย 
คงที1ภายใน    

1 ปี 

อตัราดอกเบี7ย
ปรับขึ7นลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบี7ย รวม 

อตัรา 
ดอกเบี7ย          

(ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,000 - 434,461 437,461 1.35 - 1.75 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - 175,474 2,536 178,010 0.10 - 1.00 
ลูกหนี7จากการใหเ้ช่าและบริการ - - 79,175 79,175 - 
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สาํหรับหนี7 สินทางการเงินส่วนใหญ่ไมมี่อตัราดอกเบี7ย 

18.2  การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื-องมือทางการเงิน 

เนื1องจากเครื1องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั7น กองทุนฯจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเครื1องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลคา่ตามบญัชีที1แสดงในงบดุล 

กองทุนฯมีการประมาณการมูลคา่ยติุธรรมของเครื1องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี7  

ก)  สินทรัพยแ์ละหนี7 สินทางการเงินที1จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั7น ไดแ้ก่ เงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร ลูกหนี7และเจา้หนี7  แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที1แสดง
ใน        งบดุล 

ข)  เงินลงทุนในตราสารหนี7  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที1ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี7ไทยหรือตลาดอื1น 

19. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที1สําคญัของกองทุนฯ คือ การดาํรงไวซึ้1 งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื1อง และการดาํรงไวซึ้1 งโครงสร้างของทุนที1เหมาะสมเพื1อให้สามารถให้ผลตอบแทน
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงื1อนไขการจดัตั7งกองทุน 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน - Property Fund & Infrastructure Fund & REIT เมื1อวนัที1                   
14 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลครั7 งที1 16 ในอตัราหน่วยละ 0.1855 บาท 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 179 ลา้นบาทสําหรับผลการดาํเนินงานตั7งแต่วนัที1 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 
2560 ทั7งนี7  เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัที1 15 มีนาคม 2561 

21. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี7ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการฯ เมื1อวนัที1 21 กุมภาพนัธ์ 2561 
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