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สารับััญ
03 09 11 49
สรัุุปข้้อมู ูล
สำาคััญข้อง 
กองทรััสต์์

สารัจาก 
ปรัะธาน
กรัรัมการั

นโยบัาย  
ภาพรัวมการั
ปรัะกอบัธุุรักิจ
และการัจัดหา
ผลปรัะโยชน์

ภาพรัวมภาวะ
เศรัษฐกิจและ 
อุต์สาหกรัรัม

53 70 71 75
ปัจจัย 
คัวามเส่ �ยง

ข้้อพิพาท
ทางกฎหมาย

เหต์ุุการัณ์์ท่ �
สำาคััญและ
ข้้อมู ูลสำาคััญอ่�น

ข้้อมูลหน่วย
ทรััสต์์และ 
ผู้ถื่อหน่วย
ทรััสต์์ 

82 112 130 131 
โคัรังสรั้าง 
การัจัดการั

การักำากับั 
ดููแลกองทรััสต์์

คัวามรัับัผิดชอบั
ต์่อสังคัม

การัคัวบัคัุุม
ภายในและ 
การับัริัหารั
จัดการั 
คัวามเส่ �ยง

133 142 149 150 
การัป้องกัน
คัวามข้ัดแย้ง 
ทางผลปรัะโยชน์

ฐานะการัเงิน 
และผลการั
ดำาเนินการั

รัายงาน 
คัวามเห็ ็น 
ข้องทรััสต์่

สรัุ ุปสารัะสำาคััญ
ข้องสัญญา 
ก่อต์ั �งทรััสต์์

169 
งบัการัเงิน
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สรุปข้้อมููลสำ�คััญ
ข้องกองทรัสต์์

ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563

ช่ื่�อกองทรััสต์์ (ไทย) ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ 

ช่ื่�อกองทรััสต์์ (อังกฤษ) CPN Retail Growth Leasehold REIT 

ช่ื่�อย่อหลัักทรััพย์ CPNREIT

วัันจััดตั์�งกองทรััสต์์ 29 พื่ฤศจิิกาย์น 2560

ช่ื่�อทรััสตี์ บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์จัิดการักองทุี่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด

ช่ื่�อผู้้�จััดการักองทรััสต์์ บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด

ช่ื่�อผู้้�สอบบัญชีื่ บริัษััที่ เคพ่ื่เอ็มูจ่ิ ภููมิูไช่ย์ สอบบัญช่่ จิำากัด

มู้ลัค่่าหลัักทรััพย์ต์ามูรัาค่าต์ลัาด  42,037.06 ล้านบาที่  รัาค่าปิิด ณ วัันที� 30 ธ.ค่. 2563 19.00 บาที่ต่์อหน่วัย์

มู้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิ (NAV) 28,043.98 ล้านบาที่ มู้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิต่์อหน่วัย 12.6753 บาที่ต่์อหน่วัย์

ทุนจัดทะเบียน 28,551.79 ล้านบาที่ มู้ลัค่่าที�ต์รัาไวั�ต่์อหน่วัย (PAR) 12.9049 บาที่ต่์อหน่วัย์

รัาค่า/NAV 1.4989 เท่ี่า อายุเฉลีั�ยค่งเหล่ัอถ่่วังนำ�าหนัก 34.22 ปีี

กองที่รััสต์์ CPNREIT จัิดตั์�งข้้�นจิากการัแปีลงสภูาพื่จิากกองทุี่นรัวัมูสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ (“CPNRF”)  
เมู่�อวัันท่ี่� 1 ธัันวัาคมู 2560 และหน่วัย์ที่รััสต์์ CPNREIT ได้เข้้าซ่ี�อข้าย์ในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์เป็ีนครัั�งแรักเมู่�อวัันท่ี่� 14 ธัันวัาคมู 
2560 เป็ีนต้์นมูา 
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รัายลัะเอียดทรััพย์สิน
ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563

รัายลัะเอียด

โค่รังการั

เซ็นทรััลั 
พรัะรัามู 2

เซ็นทรััลั 
พรัะรัามู 3

เซ็นทรััลั 
ปิิ่นเกลั�า

ปิิ่นเกลั�า  
ทาวัเวัอรั์ เอ แลัะ  

ปิิ่นเกลั�า ทาวัเวัอรั์ บี

เซ็นทรััลั 
เชื่ียงใหมู่ แอรั์พอรั์ต์

ที�ตั์�ง เลข้ท่ี่� 160  
ถนนพื่รัะรัามูท่ี่� 2 

แข้วังแสมูดำา  
เข้ต์บางขุ้นเท่ี่ย์น 

กรุังเที่พื่ฯ 

เลข้ท่ี่� 79,  
79/1- 79/2 

และ79/4-79/33 
ถนนสาธุัปีรัะดิษัฐ์์ 
แข้วังช่่องนนที่ร่ั  
เข้ต์ย์านนาวัา 

กรุังเที่พื่ฯ

เลข้ท่ี่� 7/3 ถ้ง 7/128, 7/129 ถ้ง  
7/221, 7/222 ถ้ง 7/552 และ 7/553 ถนน

บรัมูรัาช่ช่นน่ แข้วังอรุัณอัมูริันที่ร์ั  
เข้ต์บางกอกน้อย์ กรุังเที่พื่ฯ 

เลข้ท่ี่� 2 ถนนมูหิดล 
252-252/1  
ถนนวััวัลาย์  
ต์ำาบลหาย์ย์า  
อำาเภูอเมู่อง  

จัิงหวััดเช่่ย์งใหมู่

พ่�นที�ใชื่�สอย (ต์รั.มู.) 251,182 169,740 137,692 50,653 122,991 

พ่�นที�ให�เช่ื่า  (ต์รั.มู.) 82,961 36,477 27,656 34,389 37,405 

พ่�นที�จัอดรัถ่  (ต์รั.มู.) 98,813 90,186 66,118 44,142 

สิทธิการัเช่ื่าที�ดิน รัะย์ะเวัลา 20 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่�  

15 สิงหาคมู 2568

รัะย์ะเวัลา 30 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่�  

15 สิงหาคมู  2578(2)

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 15 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2567

รัะย์ะเวัลา 30 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่�  

22 เมูษัาย์น 2587

สิทธิการัเช่ื่าช่ื่วังอาค่ารั รัะย์ะเวัลา 20 ปีี 
สิ�นสุดวัันท่ี่�  

15 สิงหาคมู 2568(1)

รัะย์ะเวัลา 30 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่�  

15 สิงหาคมู  2578(2)

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 15 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2567

รัะย์ะเวัลา 30 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่�  

22 เมูษัาย์น 2587

วัันที�ปิรัะเมิูน 31 ธัันวัาคมู 2563 30 ธัันวัาคมู 2563 30 ธัันวัาคมู 2563 30 ธัันวัาคมู 2563

มู้ลัค่่ายุติ์ธรัรัมู (ลั�านบาท) 24,112 11,888 3,498 728 10,287 

บริัษัทปิรัะเมิูน บริัษััที่ ควัอลิต่์�  
แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด

บริัษััที่ กรุังสย์ามูปีรัะเมิูนค่าที่รััพื่ย์์สิน จิำากัด

วิัธีการัปิรัะเมิูน วิัธ่ัรัาย์ได้ (Income Approach)
(1)  กองที่รััสต์์ได้ดำาเนินการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) แล้วัเสร็ัจิเมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่.ค. 63 โดย์มู่กำาหนด 

รัะย์ะเวัลาเช่่า 30 ปีี (ถ้ง 15 สิงหาคมู 2598) ทัี่�งน่� กองที่รััสต์์จิะที่ำาการัจัิดหาแหล่งเงินทุี่นเพ่ื่�อช่ำารัะค่าเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ในปีี 2568
(2)  สิที่ธิัท่ี่�จิะต่์ออายุ์สัญญาเช่่าได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 30 ปีี

รัายลัะเอียด
โค่รังการั

เซ็นทรััลั  
พัทยา  

โรังแรัมูฮิลัต์ัน  
พัทยา

อาค่ารัสำานักงาน 
เดอะไนน์ ทาวัเวัอรั์ส

อาค่ารัสำานักงาน 
ย้นิลัีเวัอรั์ เฮ�าส์

ที�ตั์�ง เลข้ท่ี่� 333/99 และ 333/101 หมูู่ 9  
ถนนพัื่ที่ย์าสาย์ 1 ต์ำาบลหนองปีร่ัอ  

อำาเภูอบางละมุูง จัิงหวััดช่ลบุร่ั

เลข้ท่ี่� 33/4  
ถนนพื่รัะรัามู 9  
แข้วังห้วัย์ข้วัาง  

เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรุังเที่พื่ฯ 

เลข้ท่ี่� 161  
ถนนพื่รัะรัามู 9  
แข้วังห้วัย์ข้วัาง  

เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรุังเที่พื่ฯ 

พ่�นที�ใชื่�สอย (ต์รั.มู.) 70,095 49,686 95,997 30,176

พ่�นที�ให�เช่ื่า  (ต์รั.มู.) 29,388 15,182 59,322 18,527

พ่�นที�จัอดรัถ่  (ต์รั.มู.) 14,930 572 27,206 10,035

สิทธิการัเช่ื่าที�ดิน - - -

สิทธิการัเช่ื่าช่ื่วังอาค่ารั รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 20 ปีี  
สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 สิงหาคมู 2580

รัะย์ะเวัลา 27 ปีี  
สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่�  
18 เมูษัาย์น 2590

รัะย์ะเวัลา 14 ปีี  
สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่�  

14 พื่ฤศจิิกาย์น 2577

วัันที�ปิรัะเมิูน 30 ธัันวัาคมู 2563 31 ธัันวัาคมู 2563 31 ธัันวัาคมู 2563

มู้ลัค่่ายุติ์ธรัรัมู (ลั�านบาท) 7,145 3,452 5,704 1,347

บริัษัทปิรัะเมิูน บริัษััที่ กรุังสย์ามูปีรัะเมิูนค่าที่รััพื่ย์์สิน จิำากัด บริัษััที่ ควัอลิต่์� แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด

วิัธีการัปิรัะเมิูน วิัธ่ัรัาย์ได้ (Income Approach)
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ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รัายใหญ่่ ณ วัน่ท่� 30 ธััน่วาคม 2563

ผู้้�ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ หน่วัยทรััสต์์ รั�อยลัะ

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) 590,521,686 26.69

กองทุี่นเปิีด ท่ี่เอ็มูบ่ อ่สท์ี่สปีริัง พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� แอนด์ อินฟรัาสต์รััคเจิอร์ั อินคัมู พื่ลัส เฟล็กซิีเบิ�ล 72,397,000 3.27

ธันาคารั ออมูสิน 68,004,833 3.07

สำานักงานปีรัะกันสังคมู 60,369,500 2.73

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 52,352,308 2.37

Foreign Limit ร้ัอย์ละ 100.00

Current Foreign Holding ร้ัอย์ละ 9.35

นโยบายการัจ่ัายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน

CPNREIT จ่ัายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน 
ไมู่น�อยกวั่ารั�อยลัะ 90 ของกำาไรัสุทธิ 
ที�ปิรัับปิรุังแลั�วัของรัอบปีิบัญชีื่ แลัะ
จ่ัายไมู่น�อยกว่ัาปีิลัะ 2 ค่รัั�ง

รั้ปิแบบการัจั่ายเงิน ปิี 2560 ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563 ต์ั�งแต์่จััดต์ั�ง

เงินปัีนผล (บาที่ต่์อหน่วัย์) - 1.6170 1.6230 0.2707 3.5107

เงินลดทุี่น (บาที่ต่์อหน่วัย์) 0.2879/1 - - 0.4712 0.7591

รัวัมู (บาทต่์อหน่วัย) 0.2879 1.6170 1.6230 0.7419 4.2698

หมูาย์เหตุ์:  /1 จ่ิาย์จิากผลการัดำาเนินงานในตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 ต์.ค. – 30 พื่.ย์. 2560 ข้อง CPNRF ก่อนแปีลงสภูาพื่เป็ีน CPNREIT และจิากผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT 
ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 29 พื่.ย์. – 31 ธั.ค. 2560 

โครังสรั�างเงิน่ลงทุน่ (ล้านบาที่)

สินที่รััพื่ย์์รัวัมู 71,577.17

หน่�สินรัวัมู 43,533.19

ส่วันทุี่น 28,767.88

กำาไรั (ข้าดทุี่น) สะสมู (723.90)

สัดส่วันการักู้ย์่มู/สินที่รััพื่ย์์รัวัมู ร้ัอย์ละ 32.2

อันดับเครัดิต์ AA

สัดส่วน่การัลงทุน่

ลงทุนต์รัง 

สิทธิการัเช่า
ร้้อยละ 

ร้้อยละ 

100

100

ปรัะเภททรััพย์สิน่ (ต์ามม้ลค่าปรัะเมิน่)

โครังสรั�างรัายได�

อายุสิทธัิการัเช่่าคงเหลือเฉล่�ยถื่วงน่ำ�าหน่ัก
(% ของสิทธิการัเชื่่าทั�งหมูด)

รัายละเอ่ยดการัครับกำาหน่ดช่ำารัะของเงิน่ก้�ยืม

ศ้นย์การัค่�า
85%

ศ้นย์การัค่�า
76%

โรังแรัมู
5%

โรังแรัมู
6%

อาค่ารัสำานักงาน
10%

อาค่ารัสำานักงาน
18%

2567

2564

5.9%
2.0%

15.6% 15.1%

8.4%

35.5%

17.5%

2577

2565

2580

2566

2587

2567

2590

2568

2598

2569

2638

2570 2571

-

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

เงินก้� หุ�นก้�

ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563

ล้านบาที่
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รัายลัะเอียดสัญญาของผู้้�เช่ื่าพ่�นที�

ปิี
ทรััพย์สินปิัจัจัุบัน

(รั�อยลัะ)
ทรััพย์สินส่วันที�ลังทุนเพิ�มู

(รั�อยลัะ)

2561 85 -

2562 96 -

2563 98 95

ศ้นย์การัค่�า
16%

ปิรัะเภทอ่�นๆ
20%

อาหารั 
แลัะเค่รั่�องด่�มู

18%
สินค่�าแฟชื่ั�น
21%

สินค่�าแลัะบรัิการั 
เพ่�อค่วัามูบันเทิง

18%

สินค่�าเทค่โนโลัยี 
แลัะ อิเลั็กทรัอนิกส์
7%

สัดส่วันผู้้�เช่ื่าแยกต์ามูธุรักิจั
(%ของพ่�นที�ให�เชื่่า)

อัต์รัาค่่าเช่ื่าเฉลีั�ยรัวัมู 
(ศ้นย์การัค่�าแลัะอาค่ารัสำานักงาน)

รัายได� 

อัต์รัาการัต่์อสัญญาของผู้้�เช่ื่าสัดส่วันของสัญญาเช่ื่าที�จัะหมูดสัญญา
(%ของพ่�นที�ให�เชื่่า)
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2565
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30%

หลัังปิี 2566

20%

สัญญาส่วัน 
แบ่งรัายได�
21%

สัญญาเชื่่า 
อัต์รัาค่งที�

79%

ปิรัะเภทของสัญญา

1,000 1,000

1,100 3,000

1,200

1,300

5,000
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กำาไรัก่อนหัก ต์�นทุนทางการัเงิน ภาษีเงินได� ค่่าเส่�อมู
รัาค่าแลัะค่่าตั์ดจัำาหน่าย (EBITDA)
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200

400
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ค่่าเชื่่าค่งที� ค่่าเชื่่าแปิรัผู้ัน

210 217 218

109105

ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563
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ผู้ลัการัดำาเนินงาน

ต์ัวัเลัขทางการัเงินที�สำาค่ัญ หน่วัย ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563

รัาย์ได้ ล้านบาที่ 4,912 5,111 4,041 

รัาย์ได้อ่�น ล้านบาที่ 15 30 28 

กำาไรัก่อนหักต้์นทุี่นที่างการัเงิน ภูาษ่ัเงินได้  
ค่าเส่�อมูรัาคาและค่าตั์ดจิำาหน่าย์ (EBITDA)

ล้านบาที่ 3,978 4,259 3,251 

กำาไรัสุที่ธิั ล้านบาที่ 3,578 3,756 1,538 

กำาไรัสุที่ธิัต่์อหน่วัย์ (EPU) บาที่ 1.6171 1.6977 0.6949 

ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นต่์อหน่วัย์ (DPU) บาที่ 1.6170 1.6230 0.2707/1 

เงินลดทุี่น ล้านบาที่ - - 465 

หน่�สินท่ี่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์ต่์อสินที่รััพื่ย์์รัวัมู เท่ี่า 0.31 0.31 0.32

ต้์นทุี่นที่างการัเงิน/2  ร้ัอย์ละ 2.77 3.46 3.15 

กรัะแสเงินสดจิากกิจิกรัรัมูดำาเนินงาน ล้านบาที่ 2,833 4,210 (5,299)

กรัะแสเงินสดจิากกิจิกรัรัมูจัิดหาเงิน ล้านบาที่ (3,544) (4,042) 5,951 

กรัะแสเงินสดสุที่ธิั ล้านบาที่ (711) 168 652 

สินที่รััพื่ย์์สุที่ธิั (NAV) ล้านบาที่   29,995  29,701 28,044 

สินที่รััพื่ย์์สุที่ธิัต่์อหน่วัย์ บาที่ 13.5573 13.4244 12.6753

รัาคาหน่วัย์ที่รััสต์์ / NAV เท่ี่า 1.88 2.44 1.50 

อัต์รัาผลต์อบแที่น (Dividend Yield) ร้ัอย์ละ 6.34 4.96 1.42

มููลค่าหลักที่รััพื่ย์์ต์ามูรัาคาต์ลาด ล้านบาที่  56,418 72,459 42,037 

รัาคาปิีด ณ สิ�นปีี บาที่ 25.50 32.75 19.00 
หมูาย์เหตุ์:  /1 ปีี 2563 จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 0.2707 บาที่ต่์อหน่วัย์ และจ่ิาย์ลดทุี่นจิำานวัน 0.4712 บาที่ต่์อหน่วัย์

  /2 ต้์นทุี่นที่างการัเงินไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า/หน่�สินท่ี่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์รัวัมู (เฉล่�ย์)

สรุัปิข�อมู้ลัสำาคั่ญเกี�ยวักับการัก้�ย่มูเงิน ณ สิ�นปีิ 2563

เงินก้�ย่มู หุ�นก้�
มู้ลัค่่า

(ลั�านบาท)
อายุ 
(ปิี)

  อัต์รัาดอกเบี�ย
(รั�อยลัะ)

ค่รับกำาหนด
ไถ่่ถ่อน

1. ผู้ให้กู้ ธันาคารัพื่าณิช่ย์์ CPNREIT218A 2,650 3 2.70 17 ส.ค. 2564

จิำานวัน (ล้านบาที่) 6,985 CPNREIT288A 7,390 10 3.80 17 ส.ค. 2571

CPNREIT212A 2,700 2 2.54 8 ก.พื่. 2564

2. ผู้ให้กู้ ธันาคารัพื่าณิช่ย์์ CPNREIT232A 1,795 4 3.30 8 ก.พื่. 2566

จิำานวัน (ล้านบาที่) 1,539 รัวัมู 14,535

ผู้้�ลังทุนสามูารัถ่ศึกษาข�อมู้ลัของกองทรััสต์์เพิ�มูเติ์มูได�จัากแบบแสดงรัายการัข�อมู้ลัปิรัะจัำาปีิ (แบบ 56-REIT1) ที�แสดง
ไวั�ใน www.sec.or.th หร่ัอ www.cpnreit.com
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เรัียน ท่านผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ 

การัดำาเนินธุัรักิจิในปีี 2563 ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ 
(CPNREIT) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ต์รัะหนักถ้งผลกรัะที่บท่ี่�เกิดจิากการัแพื่ร่ัรัะบาดข้องโรัคติ์ดเช่่�อไวัรััส
โคโรันา 2019 (COVID-19) ท่ี่�เริั�มูตั์�งแต่์ปีลาย์ปีี 2562 และแพื่ร่ักรัะจิาย์ไปีในปีรัะเที่ศต่์าง ๆ ทัี่�วัโลก  
รัวัมูถ้งปีรัะเที่ศไที่ย์ ส่งผลให้เกิดวิัถ่การัดำารังช่่วิัต์แบบใหมู่ (New Normal) ในหลาย์ ๆ ด้าน ทัี่�งธุัรักิจิ 
การัข้าย์สินค้าและบริัการั ร้ัานอาหารั การัท่ี่องเท่ี่�ย์วัและโรังแรัมู การัศ้กษัา การัที่ำางาน พื่ฤติ์กรัรัมูการั
จัิบจ่ิาย์ใช้่สอย์และกิจิกรัรัมูเพ่ื่�อควัามูบันเทิี่ง ท่ี่�ต้์องคำาน้งถ้งสุข้อนามัูย์มูากข้้�น การัให้บริัการัต่์าง ๆ  
ต้์องคำาน้งถ้งควัามูปีลอดภัูย์และควัามูเป็ีนอย์ู่ท่ี่�ด่ข้องผู้มู่ส่วันได้เส่ย์ทุี่กภูาคส่วันเพ่ื่�อควับคุมูและป้ีองกัน
การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ต์ามูมูาต์รัการัข้องภูาครััฐ์อย่์างเคร่ังครััด 

ดังนั�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ดำาเนินมูาต์รัการัเชิ่งรุักเพ่ื่�อบริัหารัจัิดการั
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ให้สามูารัถจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ได้อย์่างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่และที่ันต่์อเหตุ์การัณ์ท่ี่�
เปีล่�ย์นแปีลงอย่์างรัวัดเร็ัวั โดย์รัะหว่ัางท่ี่�ปิีดให้บริัการัศูนย์์การัค้าและโรังแรัมูเป็ีนการัชั่�วัครัาวัต์ามูท่ี่� 
ภูาครััฐ์กำาหนด ได้มู่การัพิื่จิารัณาให้ควัามูช่่วัย์เหล่อร้ัานค้าท่ี่�ได้รัับผลกรัะที่บด้วัย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่า
หร่ัอย์กเว้ันค่าเช่่า และได้เร่ังการัปีรัับปีรุังโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ให้เร็ัวัข้้�น โดย์เริั�มูตั์�งแต่์เด่อนเมูษัาย์น 
จินแล้วัเสร็ัจิในเด่อนธัันวัาคมู 2563 เพ่ื่�อย์กรัะดับปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ในการัดำาเนินงาน นอกจิากน่� ย์งัได้ดำาเนิน
มูาต์รัการัลดต้์นทุี่นและควับคุมูค่าใช้่จ่ิาย์การัดำาเนินงานต่์าง ๆ  อย์า่งรััดกุมู เพ่ื่�อบรัรัเที่าผลกรัะที่บท่ี่�เกิด
ข้้�นต่์อรัาย์ได้และควัามูสามูารัถในการัที่ำากำาไรัข้อง CPNREIT โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ให้ควัามูสำาคัญ
ในการัรัักษัากรัะแสเงินสดและเต์ร่ัย์มูควัามูพื่ร้ัอมูด้านสภูาพื่คล่องเพ่ื่�อรัองรัับการัดำาเนินธุัรักิจิท่ี่ามูกลาง
สภูาพื่แวัดล้อมูท่ี่�ท้ี่าที่าย์

นอกจิากน่� เพ่ื่�อเพิื่�มูศักย์ภูาพื่การัสร้ัางรัาย์ได้และสร้ัางการัเติ์บโต์ข้อง CPNREIT ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้
ดำาเนินการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งท่ี่� 1/2562 โดย์ใน
เด่อนมู่นาคมู 2563 ได้ลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูในอาคารัสำานักงาน 2 แห่ง ค่อ อาคารัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ
อาคารัยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ โดย์การัรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่าจิากที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
อาคารัสำานักงาน จ่ิแลนด์ (GLANDRT) และจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต่์ออายุ์) รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 30 ปีี ซ้ี�งจิะช่ำารัะค่าเช่่าในปีี 2568 อย่์างไรัก็ด่ CPNREIT ได้เล่�อน 
การัลงที่นุในที่รััพื่ย์สิ์นส่วันท่ี่�เหล่อออกไปีเน่�องจิากภูาวัะต์ลาดที่นุผันผวันจิากสถานการัณก์ารัแพื่ร่ัรัะบาด
ข้อง COVID-19 

ในช่่วังปีลาย์ปีี 2563 เมู่�อสภูาวัะการัลงทุี่นในต์ลาดทุี่นมู่ทิี่ศที่างฟ้�นตั์วัด่ข้้�น CPNREIT ได้เดินหน้าลงทุี่น
ในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มูอ่ก 2 โครังการั ค่อ เซ็ีนที่รััล มูาร่ันา และเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง โดย์การัออกและเสนอ
ข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูและได้รัับโอนที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัเร่ัย์บร้ัอย์แล้วัเมู่�อวัันท่ี่� 25 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 สำาหรัับ
การัลงทุี่นในโคงการัเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ และโครังการัเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
จิะดำาเนินการัลงทุี่นเมู่�อสภูาวัะการัลงทุี่นในต์ลาดทุี่นเอ่�ออำานวัย์ต่์อการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ 
เพ่ื่�อให้การัลงทุี่นครับถ้วันต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งท่ี่� 1/2652

ผู้จิัดการักองที่รััสต์์ข้อข้อบคุณผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กท่ี่านท่ี่�ให้ควัามูไว้ัวัางใจิและให้การัสนับสนุน 
มูาโดย์ต์ลอด และมู่ควัามูตั์�งใจิท่ี่�จิะบริัหารั CPNREIT ให้เติ์บโต์อย์่างย์ั�งย์่นและสร้ัางผลต์อบแที่น 
ท่ี่�มัู�นคงให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต่์อไปี ด้วัย์การัดำาเนินงานภูาย์ใต้์นโย์บาย์ธัรัรัมูาภูบิาลและการักำากับดูแล
กิจิการัท่ี่�ด่ 

นางอวัยพรั ฟ้ต์รัะก้ลั 
ปิรัะธานกรัรัมูการั 

บริัษัท ซีพีเอ็น รีัท แมูเนจัเมูนท์ จัำากัด
ในฐานะผู้้�จััดการักองทรััสต์์ CPNREIT

ส�รจำ�ก
ประธ�นกรรมูก�ร
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วัต์ถืุปรัะสงคั์ข้องกองทรััสต์์และนโยบัายการัลงทุน

1. วัต์ถืุปรัะสงคั์ข้องกองทรััสต์์

กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ท่ี่�จิะลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลัก  
โดย์การัซ่ี�อ และ/หร่ัอเช่่า และ/หร่ัอเช่่าช่่วัง และ/หร่ัอรัับโอนสิที่ธิัการั
เช่่า และ/หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก โดย์จิะนำาที่รััพื่ย์์สิน 
ดังกล่าวัไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ในรูัปีข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั  
หร่ัอรัาย์ได้อ่�นใดในที่ำานองเด่ย์วักัน ต์ลอดจินที่ำาการัปีรัับปีรุัง 
เปีล่�ย์นแปีลงพัื่ฒนาศักย์ภูาพื่ พัื่ฒนา และ/หร่ัอจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สิน 
ต่์าง ๆ  เพ่ื่�อมุู่งก่อให้เกิดรัาย์ได้และผลต์อบแที่นแกก่องที่รััสต์์ CPNREIT 
เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างต่์อเน่�องในรัะย์ะย์าวั อ่กทัี่�ง
กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่จุิดมุู่งหมูาย์ท่ี่�จิะลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มู  
เพ่ื่�อการัเติ์บโต์อย่์างต่์อเน่�องข้องฐ์านรัาย์ได้ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
รัวัมูถ้งการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�น และ/หร่ัอหลักที่รััพื่ย์์อ่�น และ/หร่ัอ
การัหาดอกผลอ่�นโดย์วิัธ่ัอ่�นใดต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอ
กฎหมูาย์อ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด

2. นโยบัายการัลงทุน

กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะมุู่งเน้นการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และ 
สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ท่ี่�มู่คุณภูาพื่สูง โดย์เฉพื่าะอย์า่งย์ิ�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ป์ีรัะเภูที่ศนูย์ก์ารัค้า 
รัวัมูทัี่�งการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่อ่�น ๆ ท่ี่�มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้อง
หร่ัอส่งเสริัมูปีรัะโย์ช่น์กับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้า อาทิี่ 
ที่รััพื่ย์์สินเพ่ื่�อการัพื่าณิช่ย์์ อาคารัสำานักงาน โรังแรัมู และเซีอร์ัวิัส 
อพื่าร์ัต์เมูนต์์ เป็ีนต้์น เพ่ื่�อเป็ีนที่รััพื่ย์์สินหลักข้อง CPNREIT โดย์การัซ่ี�อ 
และ/หร่ัอเช่่า และ/หร่ัอเช่่าช่่วัง และ/หร่ัอรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่า และ/
หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักโดย์มุู่งเน้นการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์
ในรัูปีข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั หร่ัอรัาย์ได้อ่�นใดในที่ำานอง
เด่ย์วักัน ต์ลอดจินที่ำาการัปีรัับปีรุัง เปีล่�ย์นแปีลง พัื่ฒนาศักย์ภูาพื่ 
พัื่ฒนา และ/หร่ัอจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์สิ์นต่์าง ๆ  เพ่ื่�อมุู่งก่อให้เกิดรัาย์ได้และ
ผลต์อบแที่นแก่ CPNREIT เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย์า่งต่์อ
เน่�องในรัะย์ะย์าวั อ่กทัี่�ง CPNREIT มู่จุิดมุู่งหมูาย์ท่ี่�จิะลงทุี่นในที่รััพื่ย์สิ์น
เพิื่�มูเติ์มูเพ่ื่�อการัเติ์บโต์อย่์างต่์อเน่�องข้องฐ์านรัาย์ได้ข้อง CPNREIT และ
เป็ีนการักรัะจิาย์ควัามูเส่�ย์งผ่านการัลงที่นุในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ห์ลาย์แห่ง
ในที่ำาเลท่ี่�แต์กต่์างกัน รัวัมูถ้งการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์สิ์นอ่�น และ/หร่ัอหลัก
ที่รััพื่ย์อ่์�น และ/หร่ัอการัหาดอกผลอ่�นโดย์วิัธ่ัอ่�นใดต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์หลัก
ที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอกฎหมูาย์อ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด

การัเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการัท่�สำาคััญ

• CPNREIT ได้ลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอร์ัส เมู่�อวัันท่ี่� 1 มู่นาคมู 2563 และโครังการัอาคารัสำานักงาน 

ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ เมู่�อวัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 2563 โดย์ได้ดำาเนินการัจิด
ที่ะเบ่ย์นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ดินเพ่ื่�อรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่าในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ทัี่�งสองโครังการัจิาก GLANDRT เมู่�อวัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 2563 

• CPNREIT ได้จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต่์ออายุ์) ท่ี่�สำานักงานท่ี่�ดินเมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563  
โดย์จิะเริั�มูช่ำารัะค่าเช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต่์ออายุ์) ในปีี 2568

• ศูนย์์การัค้าภูาย์ใต้์การับริัหารัข้อง CPNREIT ได้ปีิดให้บริัการั
เป็ีนการัชั่�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้องภูาครััฐ์เพ่ื่�อควับคุมูการัแพื่ร่ั
รัะบาดข้องโรัคติ์ดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (“COVID-19”) ไมู่ให้
ข้ย์าย์ไปีในวังกว้ัาง รัะหว่ัางวัันท่ี่� 22 มู่นาคมู ถ้ง 16 พื่ฤษัภูาคมู 
2563 โดย์ปีิดให้บริัการัพ่ื่�นท่ี่�บางส่วัน ย์กเว้ัน ซูีเปีอรั์มูารั์เก็ต์  
ร้ัานข้าย์ย์าและสิ�งจิำาเป็ีนต่์อการัดำารังช่่พื่ ร้ัานอาหารัให้ซ่ี�อ 
กลับบ้าน และธันาคารัท่ี่�ย์ังเปิีดให้บริัการัได้ต์ามูปีรัะกาศข้อง
หน่วัย์งานภูาครััฐ์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 

• โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ปิีดให้บริัการัชั่�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้อง 
ภูาครััฐ์ตั์�งแต่์เด่อนเมูษัาย์น 2563 เป็ีนต้์นไปี ซ้ี�งในรัะหว่ัางน่�ได้
เร่ังการัปีรัับปีรุังโรังแรัมูครัั�งใหญ่ให้เร็ัวัข้้�น โดย์เริั�มูตั์�งแต่์เด่อน
เมูษัาย์น - ธัันวัาคมู 2563

• โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 เริั�มูดำาเนินการัปีรัับปีรุังครัั�งใหญ่
ตั์�งแต่์เด่อนกรักฎาคมู 2563 เป็ีนต้์นไปี โดย์ที่ย์อย์ที่ำาท่ี่ละเฟส 
และคาดว่ัาจิะแล้วัเสร็ัจิในเด่อนตุ์ลาคมู 2564 

• วัันท่ี่� 22 กรักฎาคมู 2563 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และ
หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” 
และปีรัับแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์เป็ีน “Negative” หร่ัอ “ลบ”

• วัันท่ี่� 24 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ย์่�นแบบแสดง
รัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์และร่ัางหนังส่อช่่�ช่วัน
ต่์อสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ 
(สำานักงาน ก.ล.ต์.) เพ่ื่�อออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู
จิำานวันไมูเ่กิน 355,557,300 หนว่ัย์ โดย์นำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มู
ทุี่นไปีลงทุี่นในเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา และเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง มููลค่าการั
ลงทุี่นทัี่�งสิ�น 5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการั 
จิดที่ะเบ่ย์น ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู และอากรัแสต์มูป์ี รัวัมูต์ลอดจิน 
ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จิา่ย์อ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) สำาหรัับการัลงทุี่น
ในเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฏร์ัธัาน่ และเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์จิะพื่ิจิารัณาลงทีุ่นเมู่�อสภูาวัะการัลงทีุ่นในต์ลาดทีุ่น
เอ่�ออำานวัย์ต่์อการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้มู่ 
การัลงทุี่นครับถ้วันต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
ครัั�งท่ี่� 1/2562

นโยบ�ย ภ�พรวมูก�รประกอบธุรกิจำ 
และก�รจำัดห�ผลประโยชน์
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โค่รังสรั�างของกองทรััสต์์

เงินลังทุน

ลังทุนใน
อสังหารัิมูทรััพย์

รัายได� 
จัากการัลังทุน

ปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน

ผู้้�ถ่่อหน่วัยทรััสต์์

ค่่าธรัรัมูเนียมู

ค่่าธรัรัมูเนียมู

ค่่าธรัรัมูเนียมู

บรัิหารัจััดการั 
อสังหารัิมูทรััพย์

ทรััสต์ี

ผู้้�จััดการักองทรััสต์์

ผู้้�บรัิหารั 
อสังหารัิมูทรััพย์

ต์รัวัจัสอบด้แลั 
กองทรััสต์์

บรัิหารัจััดการั 
กองทรััสต์์

สิทธิการัเชื่่าชื่่วัง รัายได�ค่่าเชื่่า
จั่ายให�กองทรััสต์์

บรัิษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทลั จัำากัด
“ผู้้�เชื่่าชื่่วัง”

ผู้้�บรัิหารัโรังแรัมู

Shopping Mall Offices โรังแรัมู
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รัายละเอ่ยดทรััพย์สิน

มูลคั่าทรััพย์สิน

มูลคั่าทรััพย์สินสุทธิต์่อหน่วย มูลคั่าหน่วยทรััสต์์ 

มูลคั่าทรััพย์สินสุทธิ 

(บาท)

(บาท) (บาท)

(บาท)71,577,174,291

12.6753 19.00

28,043,980,974

รัายลัะเอียดทรััพย์สิน ณ 31 ธันวัาค่มู 2563
มู้ลัค่่า
(บาท)

รั�อยลัะของ
มู้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิ

เงินลงทุี่นท่ี่�แสดงด้วัย์มููลค่าย์ุติ์ธัรัรัมูผ่านกำาไรัหร่ัอข้าดทุี่น 1,072,799,128  3.8 

เงินลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์ามูมููลค่ายุ์ติ์ธัรัรัมู 68,269,714,006  243.4 

รัาย์การัเท่ี่ย์บเท่ี่าเงินสด 1,162,096,779  4.2 

ลูกหน่�รัาย์ได้ค่าเช่่าและบริัการัค้างรัับ 644,432,310  2.3 

ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูข้อค่น 319,032,642  1.1 

ค่าใช้่จ่ิาย์จ่ิาย์ล่วังหน้า 27,765,708  0.1 

สินที่รััพื่ย์์อ่�น 81,333,718  0.3 

รัวัมูทรััพย์สิน 71,577,174,291 255.2

รัายละเอ่ยดทรััพย์สินหลักท่�กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุน

ณ สิ�นปีี 2563 กองที่รััสต์์  CPNREIT ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินทัี่�งสิ�น 7 โครังการั ปีรัะกอบด้วัย์ ศูนย์การัค้า 5 โครังการั อาคารัสำานักงาน 4 อาคารั 
และโรังแรัมู 1 แห่ง โดย์ในรัอบปีีบัญช่่ 2563 CPNREIT ได้ลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และอาคารัสำานักงาน
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งท่ี่� 1/2562 (“EGM 1/2562”) โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดที่รััพื่ย์์สินดังน่�

ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563

(ณ วัันท่ี่� 30 ธัันวัาคมู 2563)
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94.2
อัตร้าการ้เช่่าเฉล่�ยทั�งปีี (ร้้อยละ)

โคร้งสร้้างค่าเช่่า (ร้้อยละ)

คงท่�

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

40
60



15

ลัักษณะการัลังทุนของ CPNREIT 
ในโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 2 
(สัญญาสิ�นสุดวัันที� 15 สิงหาค่มู 
2568)

1. สิที่ธิัการัเช่่าช่่วังท่ี่�ดิน ท่ี่�เป็ีนท่ี่�ตั์�งข้องอาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 เน่�อท่ี่�รัวัมู 53-2-38.4 ไร่ั 
2. สิที่ธิัการัเช่่าอาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (บางส่วัน) พื่ร้ัอมูอาคารัจิอดรัถ (บางส่วัน) 
3. สิที่ธิัการัเช่่างานรัะบบสาธัารัณูปีโภูค รัะบบบำาบัดนำ�าเส่ย์และสิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวักต่์าง ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วั

เน่�องกับศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
รัะย์ะเวัลา 20 ปีี คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 4 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 15 สิงหาคมู 2568) 
4. กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�อง

ลัักษณะการัลังทุนของ CPNREIT 
ในโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 2 
(ชื่่วังต์่ออายุ)

1. สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ไมู่รัวัมูท่ี่�ดิน) 30 ปีี จิากบริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาพื่รัะรัามู 2 จิำากัด โดย์
สิที่ธิัการัเช่่าจิะมู่รัะย์ะเวัลาการัเช่่าเริั�มูตั์�งแต่์วัันท่ี่� 16 สิงหาคมู 2568 จินถ้ง 15 สิงหาคมู 2598 ซ้ี�ง
ได้แก่ พ่ื่�นท่ี่�ส่วันอาคารั พ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลาง และพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT 
จิะเข้้าลงทุี่น ซ้ี�งคิดเป็ีนพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�จิะเข้้าลงทุี่นปีรัะมูาณ 264,530 ต์ารัางเมูต์รั 

2. สิที่ธิัการัเช่่าในงานรัะบบ 30 ปีี จิาก บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 จิำากัด โดย์สิที่ธิัการัเช่่าจิะมู่
รัะย์ะเวัลาการัเช่่าเริั�มูตั์�งแต่์วัันท่ี่� 16 สิงหาคมู 2568 จินถ้ง 15 สิงหาคมู 2598 ซ้ี�งได้แก่ รัะบบไฟฟ้า 
รัะบบสาธัารัณูปีโภูค รัะบบโที่รัศัพื่ท์ี่ ลิฟท์ี่ บันไดเล่�อน รัะบบปีรัับอากาศ รัะบบงานวิัศวักรัรัมู รัะบบ
บำาบัดนำ�าเส่ย์ และสิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวักต่์าง ๆ ซ้ี�งติ์ดตั์�งและใช้่งานอย์ูใ่นอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัาง 
ในโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT เข้้าลงทุี่น รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัใด ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบดังกล่าวั

ทัี่�งน่� ปัีจิจุิบัน CPNREIT เป็ีนเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์ใ์นโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 จ้ิงไมู่มู่
การัลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูในที่รััพื่ย์์สินส่วันน่�

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 251,182 ต์ารัางเมูต์รั
พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 82,961 ต์ารัางเมูต์รั

วัันที�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560 

มู้ลัค่่าที�รัับโอนจัาก CPNRF 7,186 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 24,333 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 24,221 ล้านบาที่

ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 เริั�มูเปิีดดำาเนินการัในเด่อนธัันวัาคมู 2545 ตั์�งอย์ู่บนถนนเศรัษัฐ์กิจิ ค่อ ถนนพื่รัะรัามูท่ี่� 2 ถนนหลักท่ี่�มุู่งสู่ภูาคใต้์  
และเปี็นแหล่งชุ่มูช่นข้นาดใหญ่ที่างที่ิศต์ะวัันต์กและที่ิศใต้์ข้องกรุังเที่พื่มูหานครั เปี็นศูนย์์การัค้าท่ี่�ครับครััน เปี็นจุิดหมูาย์ข้องการัจิับจ่ิาย์
ใช้่สอย์ในย์่านกรุังเที่พื่ฯ ต์อนใต้์และจัิงหวััดใกล้เค่ย์ง อันเป็ีนแหล่งท่ี่�อย์ู่อาศัย์ใหมู่ท่ี่�มู่การัเติ์บโต์ทัี่�งด้านหมูู่บ้านและคอนโดมิูเน่ย์มูอย์่างต่์อเน่�อง  
โดย์ศูนย์์การัค้าตั์�งอย์ูท่่ี่�เลข้ท่ี่� 160 ถนนพื่รัะรัามูท่ี่� 2 แข้วังแสมูดำา เข้ต์บางขุ้นเท่ี่ย์น กรุังเที่พื่มูหานครั 

รัายลัะเอียดของโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 2
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

โคัรังการัเซ็็นทรััล  

พรัะรัาม 2
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โคัรังการัเซ็็นทรััล 

พรัะรัาม 3
ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 เริั�มูเปิีดดำาเนินการัในเด่อนตุ์ลาคมู 2540 ตั์�งอย์ู่บนที่ำาเลท่ี่�ด่ท่ี่�สุดแห่งหน้�งข้องถนนสาธุัปีรัะดิษัฐ์์ ซ้ี�งเป็ีนพ่ื่�นท่ี่� 
ต่์อเน่�องกับในเข้ต์ใจิกลางกรุังเที่พื่มูหานครั (สาที่รัและส่ลมู) และเป็ีนท่ี่�ตั์�งข้องเข้ต์ชุ่มูช่นท่ี่�พัื่กอาศัย์และย์า่นธุัรักิจิท่ี่�สำาคัญแห่งหน้�งข้องกรุังเที่พื่ฯ 
โดย์ศูนย์์การัค้าตั์�งอย์ูท่่ี่�เลข้ท่ี่� 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุัปีรัะดิษัฐ์์ แข้วังช่่องนนที่ร่ั เข้ต์ย์านนาวัา กรุังเที่พื่มูหานครั

รัายลัะเอียดของโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 3
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่าท่ี่�ดินเน่�อท่ี่�รัวัมู 12-2-44.6 ไร่ั 
2. สิที่ธิัการัเช่่าอาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 (บางส่วัน) และพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถภูาย์ในอาคารั 

(ทัี่�งหมูด) 
รัะย์ะเวัลา 30 ปีี คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 15 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 15 สิงหาคมู 2578)  
โดย์ CPNREIT มู่สิที่ธิัท่ี่�จิะต่์ออาย์ุสัญญาเช่่าได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 30 ปีี เน่�องจิากเดิมูก่อนแปีลงสภูาพื่
เป็ีนกองที่รััสต์์ CPNREIT กองทุี่นรัวัมู CPNRF ได้ช่ำารัะค่าเช่่าและเงินมัูดจิำาต์ามูเง่�อนไข้แห่งสัญญาเช่่า
ครัั�งเด่ย์วัเต็์มูจิำานวัน 
3. กรัรัมูสทิี่ธิั�ในงานรัะบบสาธัารัณปูีโภูคและสิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวักต์า่ง ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับศูนย์ก์ารัคา้

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 
4. กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�อง

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 169,740 ต์ารัางเมูต์รั
พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 36,477 ต์ารัางเมูต์รั  

วัันที�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560

มู้ลัค่่าที�รัับโอนจัาก CPNRF 9,179 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 9,704 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 11,888 ล้านบาที่ 
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37ป่ิินเกลั�า ทาวัเวัอร์ั เอแลัะบี  

เซ็นทรััลั ป่ิินเกลั�า

อัตร้าการ้เช่่าเฉล่�ยทั�งปีี (ร้้อยละ)

อัตร้าการ้เช่่าเฉล่�ยทั�งปีี (ร้้อยละ)
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ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า เปิีดดำาเนินการัในเด่อนตุ์ลาคมู 2540 เป็ีนโครังการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อการัพื่าณิช่ย์์ข้นาดใหญ่ ตั์�งอย์ู่บน 
ถนนบรัมูรัาช่ช่นน่ ซ้ี�งเป็ีนถนนสาย์หลักด้านต์ะวัันต์กข้องกรุังเที่พื่มูหานครั โดย์โครังการัปีรัะกอบด้วัย์ อาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า  
ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ัเอ และปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ับ่ และอาคารัห้างสรัรัพื่สินค้าเซ็ีนที่รััล โดย์ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานตั์�งอย์ู่ท่ี่�เลข้ท่ี่� 7/3 ถ้ง  
7/128, 7/129 ถ้ง 7/221, 7/222 ถ้ง 7/552 และ 7/553 ถนนบรัมูรัาช่ช่นน่ แข้วังอรุัณอัมูริันที่ร์ั เข้ต์บางกอกน้อย์ กรุังเที่พื่มูหานครั

รัายลัะเอียดของโค่รังการัเซ็นทรััลั ป่ิินเกลั�า
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่าช่่วังท่ี่�ดินท่ี่�เป็ีนท่ี่�ตั์�งข้องอาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า เน่�อท่ี่�รัวัมู 24-2-84 ไร่ั 
2. สิที่ธิัการัเช่่าอาคารัศูนย์ก์ารัค้าเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า (บางส่วัน) จิำานวัน 1 อาคารั และอาคารัสำานักงาน

จิำานวัน 2 อาคารั (ทัี่�งอาคารั) รัวัมูทัี่�งท่ี่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั (บางส่วัน) 
3. สิที่ธิัการัเช่่างานรัะบบและที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับโครังการัเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า 
รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 15 ปีี คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 4 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2567) 
4. กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครัรังการัส่วันท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 188,345 ต์ารัางเมูต์รั
พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 62,045 ต์ารัางเมูต์รั  

วัันที�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560 

มู้ลัค่่าที�รัับโอนจัาก CPNRF 5,543 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 5,649 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 4,226 ล้านบาที่

โคัรังการัเซ็็นทรััล 

ป่�นเกล้า
และ อาคัารัสำานักงานป่�นเกล้า
ทาวเวอรั์ เอ และบั่



รายงานประจำาปี 256320

95.3
โคร้งสร้้างค่าเช่่า (ร้้อยละ)

คงท่�

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

61
39

อัตร้าการ้เช่่าเฉล่�ยทั�งปีี (ร้้อยละ)



21

ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ เป็ีนศูนย์์การัค้าข้นาดใหญ่ท่ี่�มู่ควัามูที่ันสมัูย์แห่งหน้�งข้องจัิงหวััดเช่่ย์งใหมู่และภูาคเหน่อต์อนบน  
โดย์ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ ได้เริั�มูเปิีดดำาเนินการัมูาตั์�งแต่์ปีี 2536 โดย์ศูนย์์การัค้าตั์�งอย์ู่เลข้ท่ี่� 2 ถนนมูหิดล 252-252/1  
ถนนวััวัลาย์ ต์ำาบลหาย์ย์า อำาเภูอเมู่อง จัิงหวััดเช่่ย์งใหมู่ ซ้ี�งถนนมูหิดลเป็ีนถนนสาย์หลักแห่งหน้�งข้องจัิงหวััดเช่่ย์งใหมู่ นอกจิากน่�  
ศูนย์์การัค้าดังกล่าวัย์ังตั์�งอย์ูใ่กล้ท่ี่าอากาศย์านนานาช่าติ์เช่่ย์งใหมู่  

รัายลัะเอียดของโค่รังการัเซ็นทรััลั เชีื่ยงใหมู่ แอร์ัพอร์ัต์
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่าท่ี่�ดนิท่ี่�เป็ีนท่ี่�ตั์�งข้องอาคารัศูนย์ก์ารัค้า อาคารัอเนกปีรัะสงค์ ท่ี่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั 
รัวัมูถ้งถนนรัอบโครังการัและที่างเข้้าออก (บางส่วัน) ข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ 
เน่�อท่ี่�รัวัมู 32-3-56.85 ไร่ั 

2. สิที่ธิัการัเช่่าอาคารัศูนย์ก์ารัค้า (บางส่วัน) จิำานวัน 1 อาคารั อาคารัอเนกปีรัะสงค์ (Multipurpose 
Hall) จิำานวัน 1 อาคารั รัวัมูทัี่�งท่ี่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ใน 1 อาคารั (ต์ามูสัดส่วันการัใช้่งานข้องพ่ื่�นท่ี่�
อาคารัศูนย์์การัค้าและอาคารัอเนกปีรัะสงค์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ลงทุี่น) 

3. สิที่ธิัการัเช่่างานรัะบบและที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับโครังการัเซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์
รัะย์ะเวัลา 30 ปีี คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 24 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 22 เมูษัาย์น 2587) 
4. กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�อง

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 122,991 ต์ารัางเมูต์รั
พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 37,405 ต์ารัางเมูต์รั 

วัันที�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560 

มู้ลัค่่าที�รัับโอนจัาก CPNRF 10,494 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 10,532 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 10,287 ล้านบาที่

โคัรังการัเซ็็นทรััล 

เช่ยงใหม ่
แอรั์พอรั์ต์
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95.9
โคร้งสร้้างค่าเช่่า (ร้้อยละ)

คงท่�

ส่วนแบ่ง
ยอดขาย

46 
54

อัตร้าการ้เช่่าเฉล่�ยทั�งปีี (ร้้อยละ)
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ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า ได้รัับการัพัื่ฒนาจินแล้วัเสร็ัจิและเริั�มูเปิีดดำาเนินงานในเด่อนมูกรัาคมู 2552 เป็ีนศูนย์์การัค้าท่ี่�ตั์�งอย์ู่ใกล้ช่าย์ฝัั่�งที่ะเล
ท่ี่�มู่ข้นาดใหญ่ท่ี่�สุดในที่ว่ัปีเอเช่่ย์ต์ะวัันออกเฉ่ย์งใต้์ โดย์มู่โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ซ้ี�งเป็ีนโรังแรัมูชั่�นนำารัะดับ 5 ดาวั ตั์�งอย์ู่ภูาย์ในโครังการับริัเวัณ
เด่ย์วักับศูนย์์การัค้าและเริั�มูเปิีดดำาเนินงานในเด่อนพื่ฤศจิิกาย์น 2553 โดย์ศูนย์์การัค้าและโรังแรัมูตั์�งอย์ู่เลข้ท่ี่� 333/99 และเลข้ท่ี่� 333/101  
หมูู่ 9 ถนนพัื่ที่ย์าสาย์ 1 ต์ำาบลหนองปีร่ัอ อำาเภูอบางละมุูง จัิงหวััดช่ลบุร่ั

รัายลัะเอียดของโค่รังการัเซ็นทรััลั พัทยา แลัะโรังแรัมูฮิลัตั์น พัทยา
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

โค่รังการัเซ็นทรััลั พัทยา

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่า/เช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์ซ้ี�งได้แก่ 1.อาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางบางส่วันในศูนย์ก์ารัค้า
เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า ปีรัะกอบด้วัย์อาคารัศูนย์ก์ารัค้า (บางส่วัน) และพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั 
(บางส่วัน) โดย์ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�เช่่าน่�ไมู่รัวัมู (1) พ่ื่�นท่ี่�ในส่วันท่ี่� บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า จิำากัด (“ซ่ีพ่ื่เอ็น  
พัื่ที่ย์า”) ได้ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ได้มู่การัช่ำารัะค่าต์อบแที่นสิที่ธิัการัเช่่าในลักษัณะข้องสัญญาเช่่า
รัะย์ะย์าวั (ค่าเซ้ีง) และพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�อย์ูใ่นรัะหว่ัางการัปีรัับปีรุัง หร่ัอมู่แผนท่ี่�จิะปีรัับปีรุังในศูนย์ก์ารัค้า
เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า และ (2) พ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถย์นต์์ในส่วันท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูสิที่ธิัข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 

2. สิที่ธิัการัเช่่าในงานรัะบบ ซ้ี�งได้แก่ รัะบบไฟฟ้า รัะบบสาธัารัณูปีโภูค รัะบบโที่รัศัพื่ท์ี่ ลิฟท์ี่ บันไดเล่�อน 
รัะบบปีรัับอากาศ รัะบบงานวิัศวักรัรัมู รัะบบบำาบัดนำ�าเส่ย์ และสิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวักต่์าง ๆ 
ซ้ี�งติ์ดตั์�งและใช้่งานอยู่์ในอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัใด ๆ 
ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบดังกล่าวั

รัะย์ะเวัลา 20 ปีี คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 17 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 31 สิงหาคมู 2580)  
3. กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งได้แก่ อุปีกรัณ์ ต์กแต่์ง เคร่ั�องมู่อ เคร่ั�องใช้่ ทัี่�งท่ี่�ติ์ดต์ร้ังต์รัาและ

ไมู่ติ์ดต์ร้ังต์รัาถาวัรั รัวัมูทัี่�งอุปีกรัณ์อ่�นใด ท่ี่�ใช้่เพ่ื่�อวััต์ถุปีรัะสงค์ในการัปีรัะดับต์กแต่์งหร่ัออำานวัย์
ควัามูสะดวักให้กับผู้ใช้่บริัการัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า ซ้ี�งตั์�ง และ/
หร่ัอติ์ดต์ร้ังต์รัาอย์ู่บริัเวัณภูาย์นอกหร่ัอภูาย์ในพ่ื่�นท่ี่�ข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการั
เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า หร่ัอบนพ่ื่�นผิวัข้องตั์วัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า และ/
หร่ัอบริัเวัณภูาย์ในพ่ื่�นท่ี่�เช่่าข้องผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า 
ซ้ี�งซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า จิำากัดเป็ีนผู้มู่กรัรัมูสิที่ธิั� รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัใด ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับที่รััพื่ย์สิ์น
ดังกล่าวั แต์ทั่ี่�งน่�ไมู่ใช่่ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�มู่ลักษัณะเปีน็ส่วันควับข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการั
เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 70,095 ต์ารัางเมูต์รั
พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 29,388 ต์ารัางเมูต์รั 

วัันที�เข�าลังทุน 1 ธัันวัาคมู 2560

รัาค่าที�เข�าลังทุน 8,154 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 8,343 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 7,145 ล้านบาที่

โคัรังการัเซ็็นทรััล 

พัทยา 
และโรังแรัมฮิิลต์ัน พัทยา
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60.5
อัตร้าเข้าพัักเฉล่�ยทั�งปีี

(ร้้อยละของจำำานวนห้้องพัักท่�เปีิดให้้บร้ิการ้ในปีี 2563)

ร้้อยละ
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โรังแรัมูฮิลัต์ัน พัทยา

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งได้แก่ อาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ปีรัะกอบด้วัย์  
อาคารัโรังแรัมู (ทัี่�งหมูด) และพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั (ทัี่�งหมูด) 

2. สิที่ธิัการัเช่่าในงานรัะบบ ซ้ี�งได้แก่ รัะบบไฟฟ้า รัะบบสาธัารัณูปีโภูค รัะบบโที่รัศัพื่ท์ี่ ลิฟท์ี่ บันไดเล่�อน 
รัะบบปีรัับอากาศ รัะบบงานวิัศวักรัรัมู รัะบบบำาบัดนำ�าเส่ย์ และสิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวักต่์าง ๆ 
ซ้ี�งติ์ดตั์�งและใช้่งานอย์ูใ่นอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัใด ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วั
กับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบดังกล่าวั

รัะย์ะเวัลา 20 ปีี คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 17 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 31 สิงหาคมู 2580)   
3. กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งได้แก่ อุปีกรัณ์ต์กแต่์งเคร่ั�องมู่อ เคร่ั�องใช้่ ทัี่�งท่ี่�ติ์ดต์ร้ังต์รัาและ

ไมู่ติ์ดต์ร้ังต์รัาถาวัรั รัวัมูทัี่�งอุปีกรัณอ่์�นใดท่ี่�ใช้่เพ่ื่�อวััต์ถุปีรัะสงคใ์นการัปีรัะดบัต์กแต่์งหร่ัออำานวัย์
ควัามูสะดวักให้กับผู้พัื่กอาศัย์และผู้ใช้่บริัการัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า 
ซ้ี�งตั์�ง และ/หร่ัอติ์ดต์ร้ังต์รัาอย์ู่บริัเวัณภูาย์นอกหร่ัอภูาย์ในพ่ื่�นท่ี่�ข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัาง
ในโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า หร่ัอบนพ่ื่�นผิวัข้องตั์วัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า 
ซ้ี�งซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า เป็ีนผู้มู่กรัรัมูสิที่ธิั� รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัใด ๆ ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับที่รััพื่ย์์สิน 
ดังกล่าวั แต่์ทัี่�งน่�ไมู่ใช่่ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�มู่ลักษัณะเป็ีนส่วันควับข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางใน 
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า

ผู้้�เชื่่าชื่่วัง บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิำากัด

ผู้้�บรัิหารัโรังแรัมู กลุ่มูฮิิลตั์น

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์* (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 49,686 ต์ารัางเมูต์รั
จิำานวันห้องพัื่ก 304 ห้อง 
หมูาย์เหตุ์: *พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) หมูาย์ถ้ง พ่ื่�นท่ี่�ห้องพัื่กและพ่ื่�นท่ี่�อ่�น ๆ

วัันที�เข�าลังทุน 1 ธัันวัาคมู 2560

รัาค่าที�เข�าลังทุน 3,754 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 3,947 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 3,452 ล้านบาที่

หมูายเหต์ุ : การัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และโรังแรัมูฮิิลต์ัน พื่ัที่ย์า กองที่รััสต์์ CPNREIT ไมู่ได้ลงทีุ่นในที่่�ดินอันเปี็นที่่�ต์ั�งข้องที่รััพื่ย์์สินที่ั�งสองส่วัน 

แต์่ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า ภูาย์ใต์้สัญญาเช่่าพื่่�นที่่�อาคารั (บางส่วัน) และสัญญาเช่่าช่่วังพื่่�นที่่�อาคารั ย์ินย์อมูให้กองที่รััสต์์ CPNREIT ลูกค้าและคู่สัญญาข้องกอง

ที่รััสต์์ CPNREIT ผู้เช่่าพื่่�นที่่�ในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าต์ามูสัญญาซี้�งเปี็นส่วันที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิากกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถ้ง

ผู้มูาใช่้บรัิการัข้องโรังแรัมูฮิิลต์ัน พื่ัที่ย์า สามูารัถใช่้ปีรัะโย์ช่น์ในพื่่�นที่่�ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ไมู่ได้เข้้าลงทีุ่นแต์่เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าได้ อาที่ิเช่่น พื่่�นที่่�

ส่วันกลาง ที่่�จิอดรัถ และถนนรัอบอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และที่างเข้้าออกข้องศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และโรังแรัมูฮิิลต์ัน พื่ัที่ย์า โดย์ให้ถ่อเปี็นพื่่�นที่่�เพื่่�อใช่้

ปีรัะโย์ช่น์รั่วัมูกัน โดย์ไมู่มู่ค่าต์อบแที่น โดย์ถ่อปีรัะโย์ช่น์ข้องการัดำาเนินกิจิการัข้องศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และโรังแรัมูฮิิลต์ัน พื่ัที่ย์า เปี็นสำาคัญ
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โคัรังการัอาคัารัสำานักงาน  

เดอะไนน์  
ทาวเวอรั์ส

ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส ตั์�งอย์ูเ่ลข้ท่ี่� 33/4 ถนนพื่รัะรัามู 9 แข้วังห้วัย์ข้วัาง เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรุังเที่พื่มูหานครั เริั�มูเปิีดดำาเนินการั
ในเด่อนกุมูภูาพัื่นธ์ั 2557 โดย์อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส ปีรัะกอบไปีด้วัย์ อาคารัเอ สูง 34 ชั่�น และชั่�นใต้์ดิน 2 ชั่�น และอาคารับ่  
สูง 32 ชั่�น และชั่�นใต้์ดิน 2 ชั่�น โดย์ชั่�นใต้์ดิน พ่ื่�นท่ี่�ชั่�น G และชั่�นท่ี่� 2 เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�เช่่าส่วันค้าปีล่กและพ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลางท่ี่�เช่่�อมูต่์อกันรัะหว่ัาง 
อาคารัเอ และอาคารับ่ พื่ร้ัอมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถบริัเวัณชั่�น 3 – 10 ซ้ี�งจิอดรัถย์นต์์ได้ปีรัะมูาณ 1,100 คัน โดย์โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอร์ัส เป็ีนส่วันหน้�งข้องโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ท่ี่�กลุ่มูบริัษััที่ แกรันด์ คาแนล แลนด์ จิำากัด (มูหาช่น) (GLAND) พัื่ฒนาให้เป็ีน
ย์่านศูนย์์กลางธุัรักิจิ (Central Business District) บริัเวัณหัวัมุูมูถนนพื่รัะรัามู 9 ตั์ดถนนรััช่ดาภิูเษัก

รัายลัะเอียดของโค่รังการัอาค่ารัสำานักงานเดอะไนน์ ทาวัเวัอร์ัส
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

ผู้้�จัำาหน่ายทรััพย์สิน GLANDRT

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 27 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 18 
เมูษัาย์น 2590) อันได้แก่ พ่ื่�นท่ี่�ส่วันอาคารั (บางส่วัน) พ่ื่�นท่ี่�ห้องปีรัะชุ่มู พ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลางและพ่ื่�นท่ี่�
จิอดรัถท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น 

2. สิที่ธิัการัเช่่าในงานรัะบบท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT ลงทุี่นคงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่า
ปีรัะมูาณ 27 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 18 เมูษัาย์น 2590)

3. กรัรัมูสทิี่ธิั�ในสังหารัมิูที่รััพื่ย์ท่์ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัสว่ันท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ อันได้แก่ อุปีกรัณต์์กแต์ง่ 
เคร่ั�องมู่อ เคร่ั�องใช้่ ทัี่�งท่ี่�ติ์ดต์ร้ังต์รัาและไมู่ติ์ดต์ร้ังต์รัาถาวัรั รัวัมูทัี่�งอุปีกรัณ์อ่�นใดท่ี่�ใช้่เพ่ื่�อวััต์ถุปีรัะสงค์
ในการัปีรัะดับต์กแต่์งหร่ัออำานวัย์ควัามูสะดวักให้กับผู้ใช้่บริัการัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการั

4. รัับโอนสิที่ธิัและหน้าท่ี่�ต์ามูสัญญาต่์าง ๆ ข้อง GLANDRT ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และ/หร่ัอเข้้าที่ำาสัญญาต่์าง ๆ 
กับ GLAND โดย์ต์รัง ซ้ี�งเก่�ย์วัข้้องหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ GLAND โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ถ่อหุ้นที่างอ้อมูร้ัอย์ละ 67.53 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 95,997 ต์ารัางเมูต์รั

พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 59,322 ต์ารัางเมูต์รั

วัันที�เข�าลังทุน 1 มู่นาคมู 2563

รัาค่าที�เข�าลังทุน 5,847 ล้านบาที่

ค่่าใชื่�จั่ายเกี�ยวัข�องกับการัลังทุน
ในทรััพย์สิน

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์นและภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูรัวัมู 567 ล้านบาที่

แหลั่งเงินทุนที�ใชื่� เงินกู้ย์่มูจิากสถาบันการัเงิน

รัายลัะเอียดเกี�ยวักับการัปิรัะเมูิน
มู้ลัค่่าทรััพย์สินที�ลังทุนของ 
ผู้้�ปิรัะเมูินมู้ลัค่่าทรััพย์สิน

วัันท่ี่�ที่ำาการัปีรัะเมิูนมููลค่า : วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2563

วิัธ่ัท่ี่�ใช้่ในการัปีรัะเมิูนมููลค่า : วิัธ่ัรัาย์ได้ (Income Approach)

ผู้้�ปิรัะเมูินมู้ลัค่่าทรััพย์สิน มู้ลัค่่าปิรัะเมูิน (ลั�านบาท)

บริัษััที่ จัิสติ์ส พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� แอนด์ แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด (Justice) 4,899

บริัษััที่ เอส.แอล.สแต์นดาร์ัด แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด (SL) 4,744

หมูาย์เหตุ์ : Justice ได้เปีล่�ย์นช่่�อเป็ีนบริัษััที่ พื่าวัเวัอร์ัแลนด์ พื่ลัส แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 6,113 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 5,704 ล้านบาที่ 
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โคัรังการัอาคัารัสำานักงาน  

ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์
ข�อมู้ลัทั�วัไปิ

อาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้ิาส์ ได้รัับการัพื่ัฒนาจินแล้วัเสร็ัจิ และเริั�มูเปิีดดำาเนินการัในเด่อนธัันวัาคมู 2557 โดย์ปีรัะกอบไปีด้วัย์อาคารั
สำานักงานและร้ัานค้าปีล่กให้เช่่าสูง 12 ชั่�น และชั่�นใต้์ดิน 1 ชั่�น พื่ร้ัอมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถบริัเวัณชั่�น 3 – 6 ซ้ี�งจิอดรัถย์นต์์ได้ปีรัะมูาณ 409 คัน โดย์
อาคารัสำานักงานย์นิูล่เวัอรั ์เฮ้ิาส์ เป็ีนส่วันหน้�งข้องโครังการัเดอะ แกรันด ์พื่รัะรัามู 9 ท่ี่�กลุ่มู GLAND พัื่ฒนาใหเ้ป็ีนย์า่นศูนย์ก์ลางธัรุักิจิ (Central 
Business District) บริัเวัณ หัวัมุูมูถนนพื่รัะรัามู 9 ตั์ดถนนรััช่ดาภิูเษัก

รัายลัะเอียดของโค่รังการัอาค่ารัสำานักงานย้นิลีัเวัอร์ั เฮ�าส์ 
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563)

ผู้้�จัำาหน่ายทรััพย์สิน GLANDRT

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่าปีรัะมูาณ 14 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่�  
14 พื่ฤศจิิกาย์น 2577) ซ้ี�งได้แก่ พ่ื่�นท่ี่�ส่วันอาคารั (บางส่วัน) พ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลางและพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถท่ี่�เก่�ย์วั
เน่�องกับโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น 

2. สิที่ธิัการัเช่่าในงานรัะบบท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ คงเหล่อรัะย์ะเวัลาการัเช่่า
ปีรัะมูาณ 14 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันท่ี่� 14 พื่ฤศจิิกาย์น 2577) 

3. กรัรัมูสทิี่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัสว่ันท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ อันได้แก่ อุปีกรัณต์์กแต์ง่ 
เคร่ั�องมู่อ เคร่ั�องใช้่ ทัี่�งท่ี่�ติ์ดต์ร้ังต์รัาและไมู่ติ์ดต์ร้ังต์รัาถาวัรั รัวัมูทัี่�งอุปีกรัณ์อ่�นใดท่ี่�ใช้่เพ่ื่�อวััต์ถุปีรัะสงค์
ในการัปีรัะดับต์กแต่์งหร่ัออำานวัย์ควัามูสะดวักให้กับผู้ใช้่บริัการัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการั

4. รัับโอนสิที่ธิัและหน้าท่ี่�ต์ามูสัญญาต่์าง ๆ ข้อง GLANDRT ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และ/หร่ัอเข้้าที่ำาสัญญาต่์าง ๆ 
กับ GLAND โดย์ต์รัง ซ้ี�งเก่�ย์วัข้้องหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ บริัษััที่ สเต์อร์ัลิง อ่ควิัต่์� จิำากัด (สเต์อร์ัลิง) บริัษััที่ย์่อย์ข้อง GLAND

พ่�นที�อาค่ารั พ่ื่�นท่ี่�ใช้่สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 30,176 ต์ารัางเมูต์รั

พ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 18,527 ต์ารัางเมูต์รั

วัันที�เข�าลังทุน 2 มู่นาคมู 2563

รัาค่าที�เข�าลังทุน 1,583 ล้านบาที่

ค่่าใชื่�จั่ายเกี�ยวัข�องกับการัลังทุน
ในทรััพย์สิน

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์นและภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูรัวัมู 174 ล้านบาที่

แหลั่งเงินทุนที�ใชื่� เงินกู้ย์่มูจิากสถาบันการัเงิน

รัายลัะเอียดเกี�ยวักับการัปิรัะเมูิน
มู้ลัค่่าทรััพย์สินที�ลังทุนของ 
ผู้้�ปิรัะเมูินมู้ลัค่่าทรััพย์สิน

วัันท่ี่�ที่ำาการัปีรัะเมิูนมููลค่า : วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2563

วิัธ่ัท่ี่�ใช้่ในการัปีรัะเมิูนมููลค่า : วิัธ่ัรัาย์ได้ (Income Approach)

ผู้้�ปิรัะเมูินมู้ลัค่่าทรััพย์สิน มู้ลัค่่าปิรัะเมูิน (ลั�านบาท)

บริัษััที่ จัิสติ์ส พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� แอนด์ แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด (Justice) 1,285

บริัษััที่ เอส.แอล.สแต์นดาร์ัด แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด (SL) 1,284

หมูาย์เหตุ์ : Justice ได้เปีล่�ย์นช่่�อเป็ีนบริัษััที่ พื่าวัเวัอร์ัแลนด์ พื่ลัส แอพื่ไพื่รัซัีล จิำากัด

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2563 1,673 ล้านบาที่

มู้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมู ณ 31 ธ.ค่. 2563 1,347 ล้านบาที่ 

ลักษัณะการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ข้องแต่์ละโครังการัสามูารัถศ้กษัารัาย์ละเอ่ย์ดได้ในหัวัข้้อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์



รายงานประจำาปี 256330

ผู้ลัการัดำาเนินงานของทรััพย์สินแต่์ลัะโค่รังการัสามูารัถ่สรุัปิรัวัมูได�ดังต่์อไปินี�

โค่รังการั
พ่�นที�  

(ต์รั.มู.)

อัต์รัาการัเช่ื่า 
เฉลีั�ยทั�งปีิ 2563  

(รั�อยลัะ)

รัายได�ค่่าเช่ื่าแลัะ 
ค่่าบริัการัสำาหรัับปีิ 2563 

(ลั�านบาท)

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 82,961 94.2 994.2 

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 36,477 96.5  527.3

เซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า 27,656 99.2  779.4

ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ัเอ และ ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ับ่ 34,389 86.5 158.1 

เซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ 37,405 95.3 455.6 

เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า 29,388 95.9 333.1 

อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 59,322 87.3 391.6

อาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 18,527 100.0 166.5

รัวัมู/เฉลีั�ย 326,123 93.4 3,805.8 

โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า 304 ห้อง/2 60.5/1 235.3 

หมูาย์เหตุ์ : /1 ร้ัอย์ละข้องจิำานวันห้องพัื่กท่ี่�เปิีดให้บริัการัในปีี 2563
   /2อย์ู่รัะหว่ัางข้อใบอนุญาต์สำาหรัับ 304 ห้อง

การัจััดหาผู้ลัปิรัะโยชื่น์

CPNREIT มู่วััต์ถุปีรัะสงคท่์ี่�จิะสรัา้งผลต์อบแที่นจิากการัลงที่นุในรัะดบัท่ี่�ด่และต์อ่เน่�องในรัะย์ะย์าวัใหแ้ก่ผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์ โดย์ผู้จิดัการักองที่รััสต์์
มู่หน้าท่ี่�ดำาเนินการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT โดย์การักำาหนดนโย์บาย์และกลย์ุที่ธ์ัท่ี่�เหมูาะสมูในการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์สิ์น
ข้อง CPNREIT เพ่ื่�อสรั้างรัาย์ได้ในเชิ่งพื่าณิช่ย์์ให้แก่ CPNREIT และก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์สูงสุดต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู โดย์ผู้จิัดการักอง
ที่รััสต์์ได้ที่ำาสัญญาแต่์งตั์�งและว่ัาจ้ิางผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอจิะที่ำาสัญญาแต่์งตั์�งและว่ัาจ้ิางผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้ที่ำาหน้าท่ี่�ผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นอย์ูเ่ดิมูและที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่� 

โค่รังการั ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์

ทรััพย์สินที�ลังทุนอย่้เดิมู

โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

โครังการัเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

โครังการัเซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

โครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า CPNREIT ให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (ลักษัณะให้เช่่าเหมูา) แก่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
ซ้ี�งซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ว่ัาจ้ิางกลุ่มูฮิิลตั์นให้เป็ีนผู้บริัหารัโรังแรัมู

ทรััพย์สินที�ลังทุนเพิ�มูในปีิ 2563

อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส GLAND

อาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ สเต์อร์ัลิง
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ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา GLAND สเต์อร์ัลิง และซ่ีพ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล มู่ควัามูสัมูพัื่นธ์ัเป็ีนบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน โดย์เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนาถ่อหุ้นในผู้จัิดการักองที่รััสต์์ร้ัอย์ละ 99.99 และกลุ่มูเซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนาถ่อหุ้นใน ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ร้ัอย์ละ 99.99 นอกจิากน่� กลุ่มู
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นใน GLAND ร้ัอย์ละ 67.53 โดย์ท่ี่� GLAND ถ่อ
หุ้นในสเต์อร์ัลิงร้ัอย์ละ 99.99

เพ่ื่�อให้บรัรัลุวััต์ถุปีรัะสงค์ท่ี่�จิะบริัหารัที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT เข้้าลงทุี่น
ให้ปีรัะสบควัามูสำาเร็ัจิในรัะย์ะย์าวัและสามูารัถสร้ัางผลต์อบแที่น 
ในรัะดับท่ี่�ด่ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่กลยุ์ที่ธ์ัในการั
จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT เข้้าลงทุี่นดังน่� 

• การัติ์ดต์ามูผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT ในแต่์ละปีี  
โดย์เปีร่ัย์บเท่ี่ย์บกับงบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี รัวัมูถ้งผลปีรัะกอบ
การัข้อง CPNREIT ในอด่ต์ และหากผลปีรัะกอบการัข้อง 
CPNREIT ไมู่เป็ีนไปีต์ามูเป้ีาหมูาย์ท่ี่�กำาหนดไว้ั ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์จิะวิัเครัาะห์เพ่ื่�อหาสาเหตุ์รัวัมูถ้งปีรัับปีรุังและ
พัื่ฒนาแผนการัดำาเนินงานท่ี่�จิำาเป็ีน เพ่ื่�อให้สามูารัถบรัรัลุ 
เป้ีาหมูาย์ท่ี่�กำาหนดไว้ั

• ติ์ดต์ามูผลการัดำาเนินงานข้องผู้เช่่าหลักในส่วันท่ี่�เป็ีนที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่โรังแรัมูโดย์เปีร่ัย์บเท่ี่ย์บกับงบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี  
รัวัมูถ้งผลปีรัะกอบการัในอด่ต์ (หากมู่) หากผลปีรัะกอบการั
ไมู่เป็ีนไปีต์ามูเป้ีาหมูาย์ท่ี่�กำาหนดไว้ั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะ
วิัเครัาะห์เพ่ื่�อหาสาเหตุ์รัวัมูถ้งปีรัับปีรุังและพัื่ฒนาแผนการั
ดำาเนินงานเพ่ื่�อให้สามูารัถบรัรัลุเป้ีาหมูาย์ท่ี่�คาดไว้ั

• การัวิัเครัาะห์ข้้อมููลต์ลาดและข้้อมููลลูกค้าอย์่างสมูำ�าเสมูอ  
เพ่ื่�อปีรัับเปีล่�ย์นสัดส่วันปีรัะเภูที่ข้องร้ัานค้าภูาย์ในศูนย์์การัค้า
อย์่างเหมูาะสมูต่์อควัามูต้์องการัข้องลูกค้า ควับคู่ไปีกับ 
การัสรัรัหาร้ัานค้าใหมู่ ๆ จิากทัี่�งในปีรัะเที่ศและต์่าง
ปีรัะเที่ศ เพ่ื่�อย์กรัะดับให้ศูนย์์การัค้ามู่ควัามูทัี่นสมัูย์และสร้ัาง
ปีรัะสบการัณ์ใหมู่ ๆ ให้กับลูกค้า รัวัมูถ้งการัวิัเครัาะห์ข้้อมููล
ต์ลาดและข้้อมููลผู้เช่่าอาคารัสำานักงาน เพ่ื่�อปีรัับปีรุังการับริัการั
ให้สามูารัถต์อบสนองควัามูต้์องการัข้องลูกค้าได้

• การัดำาเนนิกลย์ทุี่ธ์ัที่างการัต์ลาด โดย์มุู่งเน้นในการัด้งดูดลูกค้า
เป้ีาหมูาย์ให้เข้้ามูาใช้่บริัการั เพ่ื่�อผลักดันย์อดข้าย์ให้กับร้ัาน
ค้า และสร้ัางปีรัะสบการัณ์ท่ี่�ด่ให้แก่ลูกค้า โดย์การัจัิดกิจิกรัรัมู 
ส่งเสริัมูการัข้าย์ท่ี่�สอดคล้องกับกลย์ทุี่ธ์ัดังกล่าวั โดย์อาศัย์ข้้อมููล
จิากการัวิัจัิย์ต์ลาดและการัที่ำางานร่ัวัมูกับห้างสรัรัพื่สินค้า และ
บริัษััที่ในเคร่ัอเซ็ีนที่รััล และพัื่นธัมิูต์รัที่างธุัรักิจิต่์าง ๆ ซ้ี�งจิะ
ดำาเนินควับคู่ไปีกับการัจัิดกิจิกรัรัมูท่ี่�มู่ควัามูโดดเด่น แปีลกใหมู่ 
สร้ัางสรัรัค์ (Signature Events) ซ้ี�งทัี่�งหมูดน่�จิะมู่การัส่�อสารั
ถ้งลูกค้าผ่านช่่องที่างต่์าง ๆ อย่์างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่

• การัพัื่ฒนาบุคลากรัและย์กรัะดับคุณภูาพื่การัให้บริัการั 
สู่มูาต์รัฐ์านสากล ต์ลอดจินการันำาเที่คโนโลย์ท่่ี่�ทัี่นสมัูย์มูาใช้่เพ่ื่�อ
เพิื่�มูควัามูพ้ื่งพื่อใจิข้องลูกค้า และลดต้์นทุี่นในการัดำาเนินธุัรักิจิ อาทิี่ 
การัพัื่ฒนารัะบบจิอดรัถ จุิดปีรัะช่าสัมูพัื่นธ์ั และห้องนำ�า เป็ีนต้์น

• การัสร้ัางผลต์อบแที่นเพิื่�มูเติ์มูจิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่� CPNREIT 
เข้้าลงทุี่น โดย์การัพัื่ฒนาและปีรัับปีรุังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
ได้แก่ การัปีรัับผังพ่ื่�นท่ี่�และรั้านค้า เพ่ื่�อเพิื่�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ใน
การัใช้่ปีรัะโย์ช่น์พ่ื่�นท่ี่�และการัเพิื่�มูค่าเช่่า รัวัมูถ้งการัพัื่ฒนา
และปีรัับปีรุังศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน เพ่ื่�อรัักษัา 
ภูาพื่ลักษัณ์ท่ี่�ด่และควัามูทัี่นสมัูย์ต่์อผู้เช่่าและลูกค้า

• การักำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัให้มู่ควัามูเหมูาะสมู

 ทัี่�งน่� CPNREIT มู่นโย์บาย์จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เข้้า
ลงทีุ่น โดย์ลักษัณะข้องการัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ข้้�นอย์ู่กับปีรัะเภูที่ข้อง
ที่รััพื่ย์์สินว่ัาเป็ีนศูนย์์การัค้า อาคารัสำานักงาน หร่ัอโรังแรัมู โดย์มู่
ลักษัณะข้องการัจิดัหาปีรัะโย์ช่นจ์ิากที่รััพื่ย์สิ์นแต่์ละปีรัะเภูที่ดงัต่์อไปีน่�

การัจัดหาผลปรัะโยชน์จากทรััพย์สินปรัะเภท
ศูนย์การัค้ัาและอาคัารัสำานักงาน

รัูปแบับัข้องการัจัดหาปรัะโยชน์

CPNREIT มู่นโย์บาย์ในการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน โดย์การันำาพ่ื่�นท่ี่�ข้องที่รััพื่ย์์สิน 
ออกใหเ้ช่่าแก่ผู้เช่่า รัวัมูถ้งการัใหบ้ริัการัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัใหเ้ช่่าพ่ื่�นท่ี่�  
โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งจิะ
จัิดการัและบริัหารังานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ได้แก่ การันำา
ที่รััพื่ย์์สินไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ในรูัปีข้องการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� รัวัมูถ้งการัให้
บริัการัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� ต์ามูนโย์บาย์และแผนธุัรักิจิข้อง
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ การัจัิดหาผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการั การัติ์ดต่์อ 
ปีรัะสานงานและอำานวัย์ควัามูสะดวักให้แก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� การัจัิดเก็บ 
ค่าเช่่าและค่าบริัการัเพ่ื่�อนำาส่ง CPNREIT ต์ลอดจินการับำารุังรัักษัา
และซ่ีอมูแซีมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้อง CPNREIT ให้อย์ู่ในสภูาพื่ท่ี่�ด่และ
พื่ร้ัอมูจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ ทัี่�งน่�  CPNREIT จิะเข้้าที่ำาสัญญาเช่่ากับผู้เช่่า
พ่ื่�นท่ี่�/ผู้รัับบริัการัโดย์ต์รัง โดย์สัญญาส่วันใหญ่จิะมู่ควัามูเป็ีนมูาต์รัฐ์าน 
และมู่หลักเกณฑ์์และเง่�อนไข้หลักข้องสัญญาท่ี่�คล้าย์คล้งกันสำาหรัับ 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัทุี่กรัาย์ 

สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้า สัญญาเช่่าจิะแบ่งออกเป็ีน 
2 ปีรัะเภูที่หลัก ได้แก่ สัญญาเช่่าท่ี่�กำาหนดค่าเช่่าแบบอัต์รัาคงท่ี่�  
(Fixed-Rate) และสัญญาเช่่าท่ี่�กำาหนดค่าเช่่าแบบเร่ัย์กเก็บเป็ีนอัต์รัา
ข้องย์อดรัาย์ได้ข้องผู้เช่่า (Consignment) สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่
อาคารัสำานักงาน สัญญาเช่่าจิะเป็ีนปีรัะเภูที่สัญญาเช่่าท่ี่�กำาหนดคา่เช่่า
แบบอัต์รัาคงท่ี่� (Fixed-Rate) ทัี่�งหมูด 

สัญญาเช่่าแต่์ละปีรัะเภูที่มู่ข้้อด่แต์กต่์างกัน โดย์สัญญาเช่่าแบบ  
Fixed-Rate จิะที่ำาให้ CPNREIT มู่รัาย์ได้และกรัะแสเงินสดจิากการั
ให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบริัการัท่ี่�มัู�นคงในแต่์ละเด่อน ในข้ณะท่ี่�สัญญาเช่่าแบบ 
Consignment จิะที่ำาให้ CPNREIT มู่โอกาสได้รัับรัาย์ได้ค่าเช่่าและ
บริัการัท่ี่�เพิื่�มูมูากข้้�นในแต่์ละเด่อน (Upside Potential) ในกรัณ่ท่ี่� 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�มู่รัาย์ได้ท่ี่�ด่ข้้�น ทัี่�งน่� ลักษัณะในการัเข้้าที่ำาสัญญาว่ัาจิะเป็ีน
แบบ Fixed-Rate หร่ัอ Consignment จิะข้้�นอย์ูก่บัปีรัะเภูที่ธุัรักิจิข้อง
ผู้เช่่า แนวัปีฏิบัติ์ที่างธุัรักิจิข้องผู้เช่่า การัเจิรัจิาต่์อรัองรัะหว่ัางผู้ให้เช่่า
และผู้เช่่า รัวัมูถ้งควัามูน่าเช่่�อถ่อข้องรัะบบรัาย์งานย์อดข้าย์ข้องผู้เช่่า 
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นอกจิากน่� การัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�แก่ผู้เช่่าสำาหรัับที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่
ศูนย์ก์ารัค้าและอาคารัสำานักงานจิะเป็ีนการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�แก่ผู้เช่่าหลาย์
รัาย์ (ย์กเว้ันโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์) โดย์ลักษัณะ 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในโครังการัศูนย์์การัค้าสามูารัถแบ่งได้เป็ีน 2 ปีรัะเภูที่ใหญ่ 
ได้แก่ ผู้เช่่าหลัก (Anchor Tenant) ซ้ี�งมู่การัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ตั์�งแต่์ 700  
ต์ารัางเมูต์รัข้้�นไปี และผู้เช่่าปีรัะเภูที่รัา้นค้า (In-line Tenant) ซ้ี�งมู่การั
เช่่าพ่ื่�นท่ี่�น้อย์กว่ัา 700 ต์ารัางเมูต์รั โดย์ผู้เช่่าปีรัะเภูที่ Anchor Tenant 
ซ้ี�งส่วันใหญ่เป็ีนผู้เช่่าปีรัะเภูที่โรังภูาพื่ย์นต์ร์ัและร้ัานค้าปีรัะเภูที่ 
Specialty Store ต่์าง ๆ  (เช่่น ร้ัานจิำาหน่าย์เคร่ั�องใช้่และอุปีกรัณ์ไฟฟ้า  
ร้ัานอุปีกรัณ์ก่ฬา ร้ัานหนังส่อ ศูนย์์ออกกำาลังกาย์ (Fitness Center)) 
จิะช่่วัย์เพิื่�มูควัามูน่าสนใจิให้แก่ศูนย์์การัค้า และช่่วัย์ด้งดูดให้มู่คน
เข้้ามูาจัิบจ่ิาย์ซ่ี�อสินค้าและใช้่บริัการัภูาย์ในศูนย์์การัค้า และที่ำาให้ 
ผู้เช่่าปีรัะเภูที่ร้ัานค้าเข้้ามูาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในศูนย์์การัค้าเพิื่�มูมูากข้้�น 

จิากรูัปีแบบการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ดังท่ี่�กล่าวัข้้างต้์น รัาย์ได้หลักท่ี่�  
CPNREIT จิะได้รัับจิากการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานจิะเปี็นรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั
ซ้ี�งเกิดจิากการันำาพ่ื่�นท่ี่�ข้องที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้าและ 
อาคารัสำานักงานท่ี่� CPNREIT ลงทีุ่น ออกให้เช่่าและให้บริัการัท่ี่� 
เก่�ย์วัเน่�องกับการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�แก่ลูกค้าท่ี่�เป็ีนผู้ปีรัะกอบการัธุัรักิจิค้า
ปีล่กและบริัการัปีรัะเภูที่ต่์าง ๆ  (สำาหรัับศูนย์์การัค้า) และลูกค้าท่ี่�เป็ีน
องค์กรัธุัรักิจิ หน่วัย์งานรัาช่การั สถาบันการัเงิน สถาบันการัศ้กษัา 
(เช่่น โรังเร่ัย์นกวัดวิัช่า สถาบันภูาษัา ศูนย์ฝ์ั่กึอบรัมูคอมูพิื่วัเต์อร์ั) ฯลฯ 
(สำาหรัับอาคารัสำานักงาน) โดย์ CPNREIT จิะคิดค่าเช่่าและค่าบริัการั 
ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ต์ามูข้นาด ท่ี่�ตั์�งข้องพ่ื่�นท่ี่�เช่่า รูัปีแบบ
การัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่าและปีรัะเภูที่ธัุรักิจิข้องผู้เช่่า โดย์อ้างอิงจิาก
รัาย์การัอัต์รัาค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และค่าบริัการั (Price List) ข้องแต่์ละ 
ศูนย์์ โดย์ CPNREIT จิะย์ังมู่รัาย์ได้อ่�น ๆ ในรูัปีข้องรัาย์ได้ส่วันท่ี่�เก่�ย์วั
เน่�องกับรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั เช่่น ค่าบริัการัท่ี่�จิอดรัถ และ 
ค่าป้ีาย์โฆษัณา เป็ีนต้์น 

ผู้เช่่ารัาย์ใหญ่ข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�เป็ีนกลุ่มูบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์จิากการัเป็ีนกิจิการัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ผู้ถ่อหุ้น
รัาย์ใหญ่ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ได้แก่ บริัษััที่ สรัรัพื่สินค้าเซ็ีนที่รััล 
จิำากัด บรัษัิัที่ เซ็ีนที่รััล ฟู้ด ร่ัเที่ล จิำากัดและบรัษัิัที่ เซ็ีนที่รััล วััต์สัน จิำากัด 
ซ้ี�งคิดเป็ีนสัดส่วันปีรัะมูาณรัอ้ย์ละ 5.4 ข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั 
ซ้ี�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้สอบที่านวิัเครัาะห์อัต์รัาค่าเช่่าข้องกลุ่มูบริัษััที่
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกันแล้วัพื่บว่ัา อัต์รัาค่าเช่่าอย์ู่ในอัต์รัาท่ี่�ใกล้เค่ย์งกับอัต์รัา 
ค่าเช่่าข้องผู้เช่่ารัาย์ใหญ่อ่�น ๆ ท่ี่�ปีรัะกอบธุัรักิจิปีรัะเภูที่เด่ย์วักัน
และเช่่าพ่ื่�นท่ี่�อย์ู่ในหลาย์ศูนย์์การัค้าข้องกองที่รััสต์์ โดย์อัต์รัาค่าเช่่า 
อาจิแต์กต่์างกันต์ามูชั่�น ท่ี่�ตั์�ง และลักษัณะที่างกาย์ภูาพื่ข้องพ่ื่�นท่ี่�เช่่า

โคัรังการัท่�ม่การักรัะจุกต์ัวข้องผู้เช่าอย่างม่นัยสำาคััญ

การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์สำาหรัับโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 
จิะเป็ีนการัปีล่อย์เช่่าช่่วังให้กับผู้เช่่าจิำานวันน้อย์รัาย์ โดย์มู่ผู้เช่่าหลัก
ค่อ ย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ซ้ี�งเป็ีนบริัษััที่ในเคร่ัอข้อง Unilever  
ซ้ี�งเป็ีนกลุ่มูบริัษััที่รัะดับโลกท่ี่�ที่ำาธุัรักิจิเก่�ย์วักับสินค้าอุปีโภูคบริัโภูค 
โดย์มู่สินค้าข้องเคร่ัอ Unilever จิำาหน่าย์อย์ูใ่นกว่ัา 190 ปีรัะเที่ศทัี่�วัโลก  
(ท่ี่�มูา : Unilever Annual Report and Accounts 2019) โดย์  
ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 ย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง มู่การัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�
ทัี่�งหมูด 12,326 ต์ารัางเมูต์รั คิดเป็ีนร้ัอย์ละ 66.5 ข้องพ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า
ทัี่�งหมูดข้องโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ อน้�ง สัญญาเช่่า
ช่่วังรัะหว่ัาง CPNREIT และ ย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง จิะมู่รัะย์ะเวัลา
เท่ี่ากับสัญญาเช่่าท่ี่� CPNREIT จิะลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำานักงาน 
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ (สิ�นสุดวัันท่ี่� 14 พื่ฤศจิิกาย์น 2577)

ทัี่�งน่� ถ้งแมู้สัญญาเช่่าช่่วังท่ี่� CPNREIT เข้้าที่ำากับ ย์นิูล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง  
จิะมู่การัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าช่่วัง แต่์ข้้อกำาหนดข้องสญัญาเช่่าช่่วัง
ย์ังให้สิที่ธิั ย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ในการับอกเลิกสัญญาโดย์ให้แจ้ิง 
CPNREIT ที่รัาบล่วังหน้าไมู่น้อย์กว่ัา 90 วััน โดย์ท่ี่� ย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์  
เที่รัดดิ�ง จิะต้์องช่ดใช้่ค่าเส่ย์หาย์ให้แก่ CPNREIT ในอัต์รัาร้ัอย์ละ 
30.0 ข้องจิำานวันค่าเช่่าและค่าบริัการัสำาหรัับรัะย์ะเวัลาการัเช่่าและ
การับริัการัท่ี่�เหล่ออย์ู่ หร่ัอ CPNREIT อาจิริับเงินปีรัะกันต์ามูสัญญา
เช่่าและสัญญาบริัการัแที่นก็ได้ แล้วัแต่์จิำานวันใดจิะสูงกว่ัา  

อย์่างไรัก็ด่ หากย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ใช้่สิที่ธิัในการัเลิกสัญญา 
เช่่าช่่วังดังกล่าวั CPNREIT อาจิไมู่สามูารัถหาผู้เช่่ารัาย์ใหมู่ (รัาย์เด่ย์วั 
หร่ัอหลาย์รัาย์) มูาที่ดแที่นย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ซ้ี�งเป็ีนผู้เช่่า 
หลักได้ทัี่นท่ี่ ซ้ี�งในกรัณ่น่� CPNREIT อาจิจิำาเป็ีนท่ี่�จิะต้์องดัดแปีลง
พ่ื่�นท่ี่�เพ่ื่�อให้สามูารัถนำาพ่ื่�นท่ี่�ออกให้เช่่าแก่ผู้เช่่ารัาย์ย่์อย์อ่�นได้  
โดย์การัดำาเนินการัดังกล่าวัจิะมู่ต้์นทุี่นค่าใช้่จ่ิาย์และมู่รัะย์ะเวัลาในการั
ดำาเนินการั โดย์ในรัะหว่ัางการัดำาเนินการัดังกล่าวั CPNREIT อาจิไมู่
สามูารัถหาผู้เช่่ารัาย์ใหมู่ได้ ซ้ี�งอาจิส่งผลกรัะที่บโดย์ต์รังต์อ่รัาย์ได้ข้อง 
CPNREIT และส่งผลกรัะที่บต่์อควัามูสามูารัถในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นข้อง CPNREIT 

อน้�ง เน่�องจิากโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ เป็ีน 
อาคารัสำานักงานท่ี่�อย์ู่ในบริัเวัณท่ี่�ตั์�งท่ี่�มู่จุิดเด่นและมู่ข้้อได้เปีร่ัย์บ 
เพื่รัาะตั์�งอย์ู่ในศูนย์์กลางย์่านธุัรักิจิ (Central Business District) 
แห่งใหมู่บริัเวัณถนนพื่รัะรัามู 9 และอย์ู่ติ์ดกับโครังการัข้นส่งมูวัลช่น
ท่ี่�สำาคัญค่อรัถไฟฟ้ามูหานครั ปีรัะกอบกับย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง  
ได้ลงทุี่นต์กแต่์งพ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 
ซ้ี�งหากย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ปีรัะสงค์จิะย้์าย์สถานท่ี่�เช่่าก็อาจิ
มู่ต้์นทุี่นในการัดำาเนินการั (Switching Cost) ท่ี่�ค่อนข้้างสูง ด้วัย์
เหตุ์ผลดังกล่าวั จ้ิงอาจิเป็ีนเหตุ์จูิงใจิท่ี่�จิะที่ำาให้ ย์นิูล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง  
ไมู่ตั์ดสินใจิย์้าย์สถานท่ี่�เช่่าจิากโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั 
เฮ้ิาส์ ไปีย์ังสถานท่ี่�อ่�น
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ข้้อมูลข้องผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

1. บัรัิษัท เซ็็นทรััลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

•  ปิรัะสบการัณ์ในการับริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ที�
เกี�ยวัข�อง (ศ้นย์การัค่�าแลัะอาค่ารัสำานักงาน)

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา จิำากัด (มูหาช่น) (“เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา”)  
ก่อตั์�งข้้�นเมู่�อวัันท่ี่� 17 มิูถุนาย์น 2523 โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพ่ื่�อ
พัื่ฒนาและบริัหารัศูนย์ก์ารัค้าข้นาดใหญ่แบบครับวังจิรั เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนาเข้้าจิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ 
(“ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ”) เมู่�อวัันท่ี่� 1 มู่นาคมู 2538 โดย์ ณ สิ�นปีี  
2563 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่ทุี่นท่ี่�ออกและช่ำารัะแล้วัทัี่�งสิ�น 2,244 
ล้านบาที่ โดย์การัปีรัะกอบธุัรักิจิข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา แบ่งเป็ีน  
6 กลุ่มูธัรุักิจิค่อ (1) ศูนย์ก์ารัคา้ (2) อาคารัสำานักงาน (3) โรังแรัมู 
(4) อาคารัท่ี่�พัื่กอาศัย์ (5) ศูนย์์อาหารั (6) การัลงทุี่นในกองทุี่น
รัวัมูสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นใน
สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 

สำาหรัับธุัรักิจิศูนย์์การัค้าข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนานั�น ณ วัันท่ี่�  
31 ธัันวัาคมู 2563 ต์ามูข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำาปีีล่าสุดข้อง
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา สำาหรัับปีี 2563 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่โครังการั
ศูนย์ก์ารัค้าภูาย์ใต้์การับริัหารังานรัวัมูทัี่�งสิ�น 34 ซ้ี�งเป็ีนโครังการั
ทัี่�งในกรัุงเที่พื่ฯ และต์่างจัิงหวััด รัวัมูถ้งในปีรัะเที่ศมูาเลเซี่ย์  
โ ด ย์ เ ซ็ี น ที่ รัั ล พัื่ ฒ น า ยั์ ง มุู่ ง พัื่ ฒ น า แ ล ะ ข้ ย์ า ย์ ธั รุั กิ จิ
ศูนย์์การัค้าด้วัย์การัเปิีดศูนย์์การัค้าใหมู่ทัี่�งในปีรัะเที่ศและ 
ต่์างปีรัะเที่ศ การัปีรัับปีรุังศูนย์์การัค้าเดิมูให้ทัี่นสมัูย์ และ
การัเพิื่�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่การัใช้่พ่ื่�นท่ี่� ในศูนย์์การัค้าในการั
สร้ัางรัาย์ได้อย่์างต่์อเน่�อง ด้วัย์แนวัคิดการัเป็ีนศูนย์์กลาง 
ข้องการัใช้่ ช่่ วิัต์ (Center  of  L i fe )  เ พ่ื่� อต์อบโจิที่ย์์ 
ผู้บริัโภูคท่ี่�มู่ควัามูช่ัดเจินในวัิถ่การัดำาเนินช่่วิัต์ (Lifestyle)  
มูากข้้�น โดย์นำาเสนอสินค้าและบริัการัท่ี่�หลากหลาย์ให้แก่ 
ผู้มูาใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ศูนย์์การัค้าข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาควับคู่กับการั
สร้ัางสรัรัค์ Destination Concepts หลาย์รูัปีแบบไว้ั 
ในศูนย์์การัค้าเพ่ื่�อต์อบโจิที่ย์์ครับทุี่กกลุ่มู ทุี่กวััย์ ท่ี่�มู่ไลฟ์สไต์ล์
และควัามูช่่�นช่อบท่ี่�แต์กต่์างกัน นอกจิากน่� ในการัออกแบบและ

ต์กแต่์งศูนย์์การัค้า เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาจิะนำาจุิดเด่นและเอกลักษัณ์
ปีรัะจิำาท้ี่องถิ�นมูาเป็ีนส่วันหน้�งในการัออกแบบศูนย์ก์ารัค้าท่ี่�อย์ู่
ในพ่ื่�นท่ี่�นั�นอย์า่งกลมูกล่น รัวัมูถ้งการัต์กแต์ง่ภูาย์ในศนูย์ก์ารัคา้
เพ่ื่�อสร้ัางบรัรัย์ากาศและด้งดูดให้ลูกค้าได้เพื่ลิดเพื่ลินกับ
การัเล่อกซ่ี�อสินค้า เพ่ื่�อให้ศูนย์์การัค้าข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
มู่เอกลักษัณ์ท่ี่�โดดเด่นและเป็ีนผู้นำาในธุัรักิจิศูนย์์การัค้าต่์อไปี

นอกจิากน่� ที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่โครังการัศูนย์์การัค้าท่ี่� CPNREIT 
เข้้าลงทุี่น/จิะเข้้าลงทุี่น ซ้ี�งได้มู่/จิะมู่การัแต่์งตั์�งให้เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนาเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ข้องโครังการัศูนย์์การัค้า
ท่ี่�พัื่ฒนาและบริัหารังานโดย์กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาทัี่�งหมูด  
ซ้ี�งการัแต่์งตั์�งให้เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
เพ่ื่�อดำาเนินการับริัหารังานที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวัต่์อไปี จิะที่ำาให้การั
ดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินมู่ควัามูต่์อเน่�องและเป็ีนไปีในทิี่ศที่าง
เด่ย์วักัน

สำาหรัับธุัรักิจิอาคารัสำานักงานข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนานั�น ณ วัันท่ี่�  
31 ธัันวัาคมู 2563 ต์ามูข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำาปีีล่าสุด 
ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา สำาหรัับปีี 2563 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่โครังการั
อาคารัสำานักงานภูาย์ใต้์การับริัหารังานรัวัมูทัี่�งสิ�น 10 โครังการั 
โดย์อาคารัสำานักงานดังกล่าวัทัี่�งหมูดจิะเปี็นอาคารัสำานักงาน
ภูาย์ในบริัเวัณโครังการัศูนย์์การัค้า เน่�องจิากเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา
เห็นว่ัามู่อุปีสงค์ท่ี่�สามูารัถส่งเสริัมูกันกับธุัรักิจิศูนย์์การัค้าและ
เป็ีนการัเพิื่�มูมููลค่าให้กับโครังการัจิากการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์ในท่ี่�ดิน
ผ่นเด่ย์วักันได้อย่์างคุ้มูค่า รัวัมูถ้งการัเพิื่�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่การัใช้่
และบริัหารัท่ี่�จิอดรัถ

•  ค่วัามูเกี�ยวัข�องรัะหว่ัางผู้้�จััดการักองทรััสต์์แลัะ 
ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์
  เซ็ีนที่รััลพื่ฒันา ถ่อหุ้นในผู้จัิดการักองที่รััสต์์ร้ัอย์ละ 99.99

•  อสังหาริัมูทรััพย์อ่�นภายใต์�การับริัหารัจััดการัของ 
ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ที�อาจัแข่งขันในทางธุรักิจั
กับอสังหาริัมูทรััพย์ของ CPNREIT แลัะกลัไกหร่ัอ
มูาต์รัการัเพ่�อป้ิองกันค่วัามูขัดแย�งทางผู้ลัปิรัะโยชื่น์
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โคัรังการัศูนย์การัคั้าภายใต์้การับัรัิหารังานข้องเซ็็นทรััลพัฒนา 

โค่รังการั ปิีที�เรัิ�มูดำาเนินการั หมูายเหต์ุ

1. เซ็ีนที่รััล ลาดพื่ร้ัาวั ธัันวัาคมู 2525 -

2. เซ็ีนที่รััล รัามูอินที่รัา พื่ฤศจิิกาย์น 2536 -

3. เซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า มู่นาคมู 2538 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

4. เซ็ีนที่รััล มูาร่ันา กรักฎาคมู 2538 CPNREIT จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ EGM 1/2562

5. เซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ มู่นาคมู 2539 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

6. เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 ตุ์ลาคมู 2540 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

7. เซ็ีนที่รััล บางนา ธัันวัาคมู 2544 -

8. เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 ธัันวัาคมู 2545 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

9. เซ็ีนที่รััลเวิัลด์ ธัันวัาคมู 2545 -

10. เซ็ีนที่รััล รััต์นาธิัเบศร์ั ธัันวัาคมู 2546 -

11. เซ็ีนที่รััล แจ้ิงวััฒนะ พื่ฤศจิิกาย์น 2551 -

12. เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า มูกรัาคมู 2552 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

13. เซ็ีนที่รััล อุดรัธัาน่ เมูษัาย์น 2552 -

14. เซ็ีนที่รััล ช่ลบุร่ั พื่ฤษัภูาคมู 2552 -

15. เซ็ีนที่รััล ข้อนแก่น ธัันวัาคมู 2552 -

16. เซ็ีนที่รััล เช่่ย์งรัาย์ มู่นาคมู 2554 -

17. เซ็ีนที่รััล พิื่ษัณุโลก ตุ์ลาคมู 2554 -

18. เซ็ีนที่รััล แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ธัันวัาคมู 2554 -

19. เซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ ตุ์ลาคมู 2555 CPNREIT จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ EGM 1/2562

20 เซ็ีนที่รััล ลำาปีาง พื่ฤศจิิกาย์น 2555 CPNREIT จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ EGM 1/2562

21. เซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ เมูษัาย์น 2556 CPNREIT จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ EGM 1/2562

22. เซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ พื่ฤศจิิกาย์น 2556 -

23. เซ็ีนที่รััล หาดใหญ่ ธัันวัาคมู 2556 -

24. เซ็ีนที่รััล สมุูย์ มู่นาคมู 2557 -

25. เซ็ีนที่รััล ศาลาย์า สิงหาคมู 2557 -

26. เซ็ีนที่รััล รัะย์อง พื่ฤษัภูาคมู 2558 -

27. เซ็ีนที่รััล ภููเก็ต์ มิูถุนาย์น 2558 -

28. เซ็ีนที่รััล เวัสต์์เกต์ สิงหาคมู 2558 -

29. เซ็ีนที่รััล อ่สต์์วิัลล์ พื่ฤศจิิกาย์น 2558 -

30. เซ็ีนที่รััล นครัศร่ัธัรัรัมูรัาช่ กรักฏาคมู 2559 -

31. เซ็ีนที่รััล นครัรัาช่ส่มูา พื่ฤศจิิกาย์น 2560 -

32. เซ็ีนที่รััล มูหาชั่ย์ พื่ฤศจิิกาย์น 2560 -

33. เซ็ีนที่รััล ไอ-ซิีต่์� มู่นาคมู 2562 -

34. เซ็ีนที่รััล วิัลเลจิ สิงหาคมู 2562 -

 ท่ี่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา (ปีี 2563)
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โคัรังการัอาคัารัสำานักงานภายใต์้การับัรัิหารังานข้องเซ็็นทรััลพัฒนา

อาค่ารัสำานักงาน ปิีที�เรัิ�มูดำาเนินการั หมูายเหต์ุ

1. ลาดพื่ร้ัาวั ธัันวัาคมู 2525 -

2. ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ัเอ มู่นาคมู 2538 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

3. ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ับ่ มู่นาคมู 2549 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

4. บางนา ธัันวัาคมู 2544 -

5. เซ็ีนที่รััลเวิัลด์ ออฟฟิศเศส พื่ฤศจิิกาย์น 2547 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNCG

6. แจ้ิงวััฒนะ มู่นาคมู 2552 -

7. พื่รัะรัามู 9 ธัันวัาคมู 2554 -

ท่ี่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา (ปีี 2563)

แมู้ว่ัาผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะไดก้ำาหนดบที่บาที่และข้อบเข้ต์การัปีฏบัิติ์
หน้าท่ี่�ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาในฐ์านะผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ในการั
บริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT มู่การัลงทุี่นในส่วันท่ี่�เป็ีน
ศูนย์ก์ารัค้าและอาคารัสำานักงานอย่์างรัะมัูดรัะวััง ควัามูขั้ดแย์ง้ที่างผล
ปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัาง CPNREIT กับเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาก็ย์ังอาจิเกิดข้้�นได้ 
เน่�องจิากเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาย์ังคงที่ำาหน้าท่ี่�ในการับริัหารัจัิดการั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานแห่งอ่�น ๆ 
ในหลาย์ ๆ พ่ื่�นท่ี่� นอกเหน่อจิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น/จิะเข้้า
ลงทุี่น 

อย์า่งไรัก็ต์ามู ด้วัย์ควัามูต้์องการัข้องผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ศูนย์ก์ารัค้าและอาคารั
สำานักงานท่ี่�มู่ควัามูแต์กต์า่งกันในการัเล่อกสถานท่ี่�เช่่า เช่่น สถานท่ี่�ตั์�ง 
สิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวัก งบปีรัะมูาณ ควัามูสะดวักในการัเดินที่างและ
ควัามูสะดวักในการัติ์ดต่์อที่างธุัรักิจิ เป็ีนต้์น ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� (Tenants) จ้ิง
เป็ีนผู้กำาหนดว่ัาจิะเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในศูนย์ก์ารัค้า และ/หร่ัออาคารัสำานักงาน
ใด นอกจิากน่�  CPNREIT ได้ว่ัาจ้ิางเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาให้บริัหารัที่รััพื่ย์์สิน
ข้อง CPNREIT ผ่านโครังสร้ัางสัญญาท่ี่�สามูารัถสร้ัางแรังจูิงใจิให้แก่
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาในการัสร้ัางผลกำาไรัในรัะดับท่ี่�ด่ให้แก่ที่รััพื่ย์์สินข้อง 
CPNREIT อย์า่งต่์อเน่�อง อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิดควัามูขั้ด
แย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้

นอกจิากน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้กำาหนดแนวัที่างในการัพิื่จิารัณาผล
การัปีฏิบัติ์งานข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
สามูารัถเปีล่�ย์นผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ในกรัณ่ดังต่์อไปีน่�

- กรัณ่ท่ี่�อัต์รัาการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�เฉล่�ย์ (Occupancy Rate) ใน
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT ลงทุี่นและอย์ู่ภูาย์ใต้์การับริัหารัข้อง
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาลดลงต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 50 เป็ีนรัะย์ะเวัลาต่์อเน่�อง
กันเกินกว่ัา 3 เด่อน ผู้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิเสนอให้ท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์พิื่จิารัณาและลงมูติ์ให้มู่การัเลิกสัญญาแต่์งตั์�ง
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ หากท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
มู่มูติ์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งเกินกว่ัาก้�งหน้�งข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์
ทัี่�งหมูดข้อง CPNREIT ให้มู่การัเลิกสัญญา

 ทัี่�งน่� อัต์รัาการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ให้คำานวัณจิากจิำานวันพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ให้เช่่า
จิริังหารัด้วัย์พ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�สามูารัถให้เช่่าได้ทัี่�งหมูด โดย์จิำานวันพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�
ให้เช่่าได้ทัี่�งหมูดไมู่รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลาง พ่ื่�นท่ี่�จัิดการัปีรัะชุ่มู และ
พ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ไมู่สามูารัถให้เช่่าได้ในข้ณะใดข้ณะหน้�ง เน่�องจิาก
เหตุ์สุดวิัสัย์หร่ัอเน่�องจิากการัซ่ีอมูแซีมูและต์กแต่์งพ่ื่�นท่ี่�ดังกล่าวั 
โดย์ใช้่ข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำาเด่อน ในการัคำานวัณพ่ื่�นท่ี่� 
ให้เช่่าดังกล่าวั

•  ค่่าต์อบแทนที�ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์จัะได�รัับจัาก 
CPNREIT

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ซ้ี�งเป็ีนหร่ัอจิะเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สำาหรัับ
ที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เป็ีนโครังการัศูนย์์การัค้าและโครังการัอาคารั
สำานักงาน (ย์กเว้ันโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน ์ที่าวัเวัอรัส์ และ
โครังการัอาคารัสำานักงานย์นิูล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์) มู่สิที่ธิัได้รัับค่าต์อบแที่นใน
การัที่ำาหน้าท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์เร่ัย์กเก็บจิาก CPNREIT 
ต์ามูสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งสรุัปีได้ดังน่�
1. ค่่าธรัรัมูเนียมูการัเก็บค่่าเช่ื่าในนามูของกองทรััสต์์ ได้รัับใน

อัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 3.00 ข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าสุที่ธิัข้อง CPNREIT 
โดย์รัาย์ได้ค่าเช่่าสุที่ธิั หมูาย์ถ้ง รัาย์ได้ทัี่�งหมูดก่อนหักค่าใช้่จ่ิาย์
ใด ๆ ท่ี่� CPNREIT ได้รัับต์ามูสัญญาเช่่าและสัญญาบริัการั รัวัมูถ้ง 
รัาย์ได้ท่ี่�ได้รัับจิากพ่ื่�นท่ี่�ส่งเสริัมูการัข้าย์ (Promotion Area)  
ผลต์อบแที่น หร่ัอผลปีรัะโย์ช่นใ์ด ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบ
กิจิการัศูนย์์การัค้าข้อง CPNREIT ไมู่ว่ัาที่างต์รังหร่ัอที่างอ้อมู 
โดย์ไมู่รัวัมูเงินช่ดเช่ย์ เงินที่ดรัองจ่ิาย์ (Reimbursement) เช่่น 
เงินเฉล่�ย์ค่าภูาษ่ัท่ี่�ดินและสิ�งปีลูกสร้ัาง ส่วันเฉล่�ย์ค่าเบ่�ย์ปีรัะกัน
ท่ี่�ได้รัับจิากผู้เช่่าหร่ัอผู้เช่่าช่่วัง และค่าบริัการัร่ัวัมู ซ้ี�งได้แก่ ค่า
บริัการัส่วันกลาง ค่าบริัการัไอเย็์น และค่าบริัการัดูดควััน ค่านำ�า
ปีรัะปีา และค่าไฟฟ้า (ต์ามูมิูเต์อร์ัข้องผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�แต่์ละรัาย์) 
เป็ีนต้์น แล้วัหักด้วัย์อัต์รัาส่วันลดค่าเช่่า

2. ค่่านายหน�า (Commission) จิากการัจัิดหาผู้เช่่าและการั
บริัหารัจัิดการัผู้เช่่าทุี่กปีรัะเภูที่ข้อง CPNREIT เมู่�อมู่การัที่ำา
สัญญาเช่่ากับผู้เช่่ารัาย์ใหมู่ หร่ัอ มู่การัต่์อสัญญาเช่่า สำาหรัับ
สัญญาเช่่าทุี่กปีรัะเภูที่ ทัี่�งสัญญาเช่่ารัะย์ะสั�นและรัะย์ะย์าวั  
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่� 



รายงานประจำาปี 256336

  2.1  ผู้้�เช่ื่าโค่รังการัศ้นย์การัค่�า

ค่่าค่อมูมิูชื่ชัื่�น ค่ำานวัณจัากอัต์รัาค่่าเช่ื่ารัายเด่อนของผู้้�เช่ื่ารัายนั�น ๆ

1. ในกรัณ่ผู้เช่่ารัาย์เดิมูต่์อสัญญาเช่่า ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จุิดห้า) เด่อน

2. ในกรัณ่ที่ำาสัญญากับผู้เช่่ารัาย์ใหมู่ มู่ 4 (ส่�) อัต์รัา ข้้�นอย์ู่กับอายุ์สัญญาเช่่า

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอายุ์ไมู่ถ้ง 1 (หน้�ง) ปีี  ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์จุ์ิดห้า) เด่อน

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอายุ์ตั์�งแต่์ 1 (หน้�ง) ปีีข้้�นไปี แต่์ไมู่ถ้ง 3 (สามู) ปีี ไมู่เกิน 1.0 (หน้�งจุิดศูนย์์) เด่อน

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอายุ์ตั์�งแต่์ 3 (สามู) ปีีข้้�นไปี ไมู่เกิน 1.5 (หน้�งจุิดห้า) เด่อน

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอาย์มุูากกวัา่ 3 (สามู) ปีี และผู้เช่่าได้ช่ำารัะ 
ค่าสิที่ธิัการัเช่่าล่วังหน้า (ค่าเซ้ีง)

ไมู่เกินร้ัอย์ละ 3.0 (สามูจุิดศูนย์)์ ข้องค่าสิที่ธิัการัเช่่าล่วังหน้าท่ี่�
ได้รัับจิากผู้เช่่า

  2.2  ผู้้�เช่ื่าอาค่ารัสำานักงาน

ค่่าค่อมูมิูชื่ชัื่�น ค่ำานวัณจัากอัต์รัาค่่าเช่ื่ารัายเด่อนของผู้้�เช่ื่ารัายนั�น ๆ

1. ในกรัณ่ผู้เช่่ารัาย์เดิมูต่์อสัญญาเช่่า ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จุิดห้า) เด่อน

2.  ในกรัณ่ที่ำาสัญญากับผู้เช่่ารัาย์ใหมู่ มู่ 3 (สามู) อัต์รัา ข้้�นอย์ู่กับอายุ์สัญญาเช่่า

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอายุ์ไมู่ถ้ง 3 (สามู) ปีี ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จุิดห้า) เด่อน

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอายุ์ตั์�งแต่์ 3 (สามู) ปีีข้้�นไปี ไมู่เกิน 1.0 (หน้�งจุิดศูนย์์) เด่อน

 - ผู้เช่่าท่ี่�ที่ำาสัญญาเช่่าอายุ์มูากกว่ัา 3 (สามู) ปีี และผู้เช่่าได้ช่ำารัะ
ค่าสิที่ธิัการัเช่่าล่วังหน้า (ค่าเซ้ีง)

ไมู่เกินร้ัอย์ละ 3.0 (สามูจิดุศูนย์)์ ข้องคา่สิที่ธิัการัเช่่าลว่ังหนา้ท่ี่�
ได้รัับจิากผู้เช่่า

 ทัี่�งน่� ผู้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิะคิดค่าคอมูมูิช่ชั่�นสำาหรัับสัญญาท่ี่�มู่อาย์ุตั์�งแต่์ 1 (หน้�ง) เด่อนข้้�นไปี แต์่จิะไมู่คิดค่าคอมูมูิช่ชั่�นสำาหรัับ 
สัญญาบริัการัพ่ื่�นท่ี่�ส่งเสริัมูการัข้าย์ (Promotion Area) และสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับส่�อโฆษัณาต่์าง ๆ เช่่น ว่ัด่โอวัอลล์ (Video Wall)  
ไลท์ี่บอกซ์ี (Light Box) เป็ีนต้์น

 ทัี่�งน่� หากการัที่ำาสัญญาเช่่ารัะหว่ัาง CPNREIT และผู้เช่่าเป็ีนไปีในรูัปีแบบอ่�นใดท่ี่�นอกเหน่อจิากกรัณ่ดังกล่าวัข้้างต้์น ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
มู่อำานาจิในการักำาหนดเง่�อนไข้ข้องการัจ่ิาย์ค่านาย์หน้าต์ามูท่ี่�เห็นสมูควัรั

3. ค่่าธรัรัมูเนียมูบริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ ในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 0.28 ต่์อปีีข้องมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์เ์พ่ื่�อการัลงทุี่น (Investment Properties) 
จิากรัาย์งานมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�รัับรัองโดย์ที่รััสต่์ข้องกองที่รััสต์์ในแต์่ละเด่อน ซ้ี�งคำานวัณ ณ วัันสุดท้ี่าย์ข้องเด่อน ทัี่�งน่�  
ไมู่รัวัมูมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นปีรัะเภูที่โรังแรัมู และไมู่รัวัมูโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ในช่่วังรัะย์ะเวัลา 
ก่อนวัันเริั�มูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าอาคารั

4. ค่่าธรัรัมูเนียมูพิเศษ (Incentive Fee) เพ่ื่�อสร้ัางแรังจูิงใจิในการับริัหารั ในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 2.35 ข้องรัาย์ได้สุที่ธิัจิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 

 รัาย์ได้สุที่ธิัจิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (Net Property Income) หมูาย์ถ้ง รัาย์ได้ทัี่�งหมูดท่ี่� CPNREIT ได้รัับจิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หักด้วัย์ต้์นทุี่น
และค่าใช้่จ่ิาย์ทัี่�งหมูดท่ี่�เกิดข้้�นจิากการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ทัี่�งน่� ไมู่รัวัมูค่าต์อบแที่น และค่าใช้่จ่ิาย์ข้อง CPNREIT เช่่น 
ค่าต์อบแที่นผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในข้้อ 1. และ 2. และค่าต์อบแที่นผู้จัิดการักองที่รััสต์์ เป็ีนต้์น (ทัี่�งน่� ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่า
จิะปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันต่์างรัะหว่ัางต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับท่ี่� 17 หร่ัอมูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นท่ี่� 
เพิื่�มูเติ์มูหร่ัอใช้่แที่น กับต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่า)

5. ค่่าธรัรัมูเนียมูการัซ่�อแลัะขายอสังหาริัมูทรััพย์ของกองทรััสต์์ ได้รัับในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 1.50 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์มู่ 
การัลงทุี่นเพิื่�มู และได้รัับในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 0.75 ข้องมููลค่าการัข้าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ออกจิากกองที่รััสต์์

6. ค่่าธรัรัมูเนียมูในการัค่วับคุ่มูงานด�านการัปิรัับปิรุัง และ/หร่ัอพัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ เป็ีนค่าต์อบแที่นท่ี่�กองที่รััสต์์จ่ิาย์ให้
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์ในการัควับคุมูให้มู่การัดำาเนินการัข้องงานในด้านพัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องกองที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัให้คำาแนะนำา
ด้านการัปีรัับปีรุัง และ/หร่ัอพัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์มู่ศักย์ภูาพื่และสร้ัางผลต์อบแที่นให้
แก่กองที่รััสต์์มูากย์ิ�งข้้�น (Value Enhancement) ในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 2.00 ข้องมููลค่าต้์นทุี่นในการัปีรัับปีรุัง และ/หร่ัอพัื่ฒนาทัี่�งหมูด
ข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�มู่การัปีรัับปีรัุง และ/หร่ัอพัื่ฒนา ทัี่�งน่� ต้์นทุี่นการัปีรัับปีรัุง และ/หร่ัอพัื่ฒนาดังกล่าวัรัวัมูถ้งต้์นทุี่น 
ในการัซ่ี�อพ่ื่�นท่ี่�ซ้ี�งจิะได้ที่ำาการัปีรัับปีรุัง และ/หร่ัอพัื่ฒนาค่นจิากผู้เช่่าเดิมูด้วัย์ แต่์ไมู่รัวัมูค่าใช้่จ่ิาย์ในการัออกแบบ ค่าท่ี่�ปีร้ักษัา ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู
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วิัช่าช่่พื่อ่�น ๆ ทัี่�งน่� ให้ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เสนอโครังการั
ปีรัับปีรุัง และ/หร่ัอพัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ดัง
กล่าวั พื่ร้ัอมูทัี่�งค่าธัรัรัมูเน่ย์มูในการัควับคุมูงาน และรัาย์
ละเอ่ย์ดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องต่์อผู้จัิดการักองที่รััสต์์เพ่ื่�อพิื่จิารัณาอนุมัูติ์
เป็ีน ครัาวั ๆ ไปี

ทัี่�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูดังกล่าวัข้้างต้์นยั์งไมู่รัวัมูภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู

2. บัรัิษัท แกรันด์ คัาแนล แลนด์ จำากัด (มหาชน) และ 
  บัรัิษัท สเต์อรั์ลิง อ่คัวิต์่� จำากัด
•  ปิรัะสบการัณ์ในการับริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ที�เกี�ยวัข�อง 

(อาค่ารัสำานักงาน)
GLAND ก่อตั์�งเมู่�อวัันท่ี่� 22 เมูษัาย์น 2528 ซ้ี�งปัีจิจุิบันเป็ีนบริัษััที่
จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ โดย์ ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 
2563 มู่ทุี่นช่ำารัะแล้วัทัี่�งสิ�น 6,500 ล้านบาที่ และปีรัะกอบธัรุักิจิ
พัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ทัี่�งโครังการัท่ี่�พัื่กอาศัย์ปีรัะเภูที่ 
บ้านเด่�ย์วั อาคารัชุ่ดพัื่กอาศัย์ อาคารัเชิ่งพื่าณิช่ย์์ในรูัปีแบบ
อาคารัสำานักงานและพ่ื่�นท่ี่�ค้าปีล่ก เพ่ื่�อข้าย์และใหเ้ช่่า รัวัมูไปีถ้ง
การัให้บริัการับริัหารัโครังการั ทัี่�งน่� เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเข้้ามูา 

ถ่อหุ้นใน GLAND ผ่าน ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า ร้ัอย์ละ 67.53 ในช่่วัง
ไต์รัมูาส 4 ปีี 2561 

สเต์อร์ัลิงก่อตั์�งข้้�นในปีี 2539 โดย์ ณ วัันท่ี่� 2 เมูษัาย์น 2562 
(ท่ี่�มูา : ฐ์านข้้อมููลจิาก BOL) มู่ทุี่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำารัะแล้วัจิำานวัน 
1,800 ล้านบาที่ โดย์สเต์อร์ัลิงปีรัะกอบธุัรักิจิพัื่ฒนา
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์อาคารัเชิ่งพื่าณิช่ย์์ในรูัปีแบบอาคารัสำานักงาน
และพ่ื่�นท่ี่�ค้าปีล่ก โดย์ GLAND ถ่อหุ้นในสเต์อร์ัลิงร้ัอย์ละ 99.99 
ปัีจิจุิบันสเต์อร์ัลิงมู่การับริัหารัโครังการัอาคารัสำานักงานให้เช่่า 
ย์นูล่ิเวัอร์ั เฮ้ิาส์ พ่ื่�นท่ี่�ค้าปีล่กให้เช่่า The Shoppes @ Unilever 
House 

ปัีจิจุิบันกลุ่มู GLAND อยู์่รัะหวั่างการัพื่ัฒนาโครังการัเดอะ  
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ซ้ี�งเป็ีนโครังการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้นาดใหญ่
บนพ่ื่�นท่ี่�ปีรัะมูาณ 73 ไร่ั ตั์�งอย์ู่บนถนนพื่รัะรัามู 9 ตั์ดถนน
รััช่ดาภิูเษัก ท่ี่�สามูารัถเช่่�อมูต่์อถนนสำาคัญหลาย์สาย์ซ้ี�งเป็ีนที่ำาเล
ท่ี่�มู่ศักย์ภูาพื่ในการัต์อบรัับทุี่กการัเดินที่าง โดย์กลุ่มู GLAND มู่
เป้ีาหมูาย์ท่ี่�จิะพัื่ฒนาโครังการัดังกล่าวัให้มู่ลักษัณะเป็ีนย่์าน
ศูนย์์กลางธุัรักิจิ (Central Business District: CBD) ใจิกลาง
กรุังเที่พื่ฯ โดย์โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ปีรัะกอบด้วัย์
โครังการัและปีรัะเภูที่ธุัรักิจิดังต่์อไปีน่�

ชื่่�อโค่รังการั ปิรัะเภทหลัักของโค่รังการั ปิีที�เรัิ�มูดำาเนินการั

1. โครังการัเบ็ล แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 อาคารัชุ่ดพัื่กอาศัย์ กันย์าย์น 2555

2. โครังการัเดอะไนน ์ที่าวัเวัอรัส์ แกรันด ์พื่รัะรัามู 9 อาคารัสำานักงาน กุมูภูาพัื่นธ์ั 2557

3. โครังการัย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 อาคารัสำานักงาน ธัันวัาคมู 2557

4. โครังการัจ่ิ ที่าวัเวัอร์ั แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 อาคารัสำานักงาน กันย์าย์น 2559

5. โครังการั Super Tower และศูนย์ป์ีรัะชุ่มู อาคารัสำานักงาน และหอปีรัะชุ่มู
อย์ู่รัะหว่ัางการัที่บที่วันรูัปีแบบโครังการัใหมู่6. โครังการั Arcade พ่ื่�นท่ี่�ค้าปีล่ก

7. โครังการัโรังแรัมู โรังแรัมู

8. โครังการัเดอะ ช็่อปีปีส์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 พ่ื่�นท่ี่�ค้าปีล่ก ร้ัานค้า ร้ัานอาหารั โดย์
จิะตั์�งอย์ู่ท่ี่� ชั่�นใต้์ดิน ชั่�น 1 หร่ัอ ชั่�น 2 
ข้องแต์่ละโครังการัท่ี่�อยู่์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9

เริั�มูเปิีดดำาเนินการัแล้วัในส่วันข้องโครังการัเบ็ล 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 โครังการั ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และโครังการัจ่ิ ที่าวัเวัอร์ั 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9

ท่ี่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้อง GLAND (ปีี 2563)
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นอกจิากน่� โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และ
โครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ท่ี่� CPNREIT เข้้าลงทีุ่น  
ซ้ี�งเป็ีนโครังการัอาคารัสำานักงานท่ี่�พัื่ฒนาและบรัิหารังานโดย์กลุ่มู 
GLAND ทัี่�งหมูด โดย์ CPNREIT ได้แต่์งตั์�งให้ GLAND และสเต์อร์ัลิง 
เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อดำาเนินการับริัหารังานที่รััพื่ย์์สิน 
ดังกล่าวัต่์อไปี อันจิะที่ำาให้การัดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์สิ์นมู่ควัามูต่์อเน่�อง
และเป็ีนไปีในทิี่ศที่างเด่ย์วักัน

•  ค่วัามูเกี�ยวัข�องรัะหว่ัางผู้้�จััดการักองทรััสต์์แลัะ 
ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์
GLAND และผู้จิดัการักองที่รััสต์์เปีน็บริัษััที่ย์อ่ย์ข้องกลุ่มูเซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนา โดย์กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นใน GLAND ร้ัอย์ละ 67.53 
และเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นในผู้จัิดการักองที่รััสต์์ร้ัอย์ละ 99.99

สเต์อร์ัลิงและผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องกลุ่มู
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา (โดย์ GLAND) ถ่อหุ้น
ในสเต์อรัลิ์งร้ัอย์ละ 99.99 และเซ็ีนที่รััลพื่ฒันาถ่อหุ้นในผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ร้ัอย์ละ 99.99

•  อสังหาริัมูทรััพย์อ่�นภายใต์�การับริัหารัจััดการัของ 
ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ที�อาจัแข่งขันในทางธุรักิจั
กับอสังหาริัมูทรััพย์ของ CPNREIT แลัะกลัไกหร่ัอ
มูาต์รัการัเพ่�อป้ิองกันค่วัามูขัดแย�งทางผู้ลัปิรัะโยชื่น์
เน่�องจิากโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ 
โครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้ิาส์ เป็ีนส่วันหน้�งใน
โครังการัเดอะ แกรันด์  พื่รัะรัามู 9 ซ้ี� ง เ ป็ีนโครังการั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้นาดใหญ่ ปีรัะกอบด้วัย์ อาคารัสำานักงาน พ่ื่�นท่ี่�
ค้าปีล่ก หอปีรัะชุ่มู โรังแรัมู และอาคารัชุ่ดพัื่กอาศัย์ ซ้ี�งพัื่ฒนา
โดย์กลุ่มู GLAND ภูาย์ใต้์โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9  
ดังกล่าวั นอกจิากน่� กลุ่มู GLAND ย์ังที่ำาหน้าท่ี่�บริัหารัอาคารั
สำานักงานโครังการัจ่ิ ที่าวัเวัอร์ั แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ซ้ี�งตั์�งอย์ู่ใน
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 เช่่นกัน จ้ิงอาจิก่อให้เกิด 
ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดหาผู้เช่่ารัะหว่ัาง
โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ โครังการั
อาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 ดังกล่าวัได้

โคัรังการัอาคัารัสำานักงานภายใต์้การับัรัิหารังานข้องกลุ่ม GLAND 

โครังการั ปีท่�เรัิ�มดำาเน่ิน่การั หมายเหต์ุ

โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2557 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

โครังการัยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ธัันวัาคมู 2557 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

โครังการัจ่ิ ที่าวัเวัอร์ั แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 กันย์าย์น 2559 -

ท่ี่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้อง GLAND (ปีี 2563)

ทัี่�งน่� ในการัดำาเนินการัเพ่ื่�อเป็ีนการัป้ีองกันควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดจิาก
ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์นั�น ในสัญญาต์กลงกรัะที่ำาการัท่ี่�จิะเข้้า
ที่ำาสัญญารัะหว่ัาง CPNREIT GLAND และสเต์อร์ัลิง ได้มู่ข้้อกำาหนด
ในสัญญาต์กลงกรัะที่ำาการั ดังต่์อไปีน่� 

(1) GLAND และ สเต์อร์ัลิง ในฐ์านะผู้ให้สัญญา ต์กลงว่ัาในการั
ปีรัะกอบกิจิการัอาคารัสำานักงานให้เช่่าในโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 ผู้ให้สัญญา และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา 
จิะไมู่ดำาเนินการัใด ๆ  อันเป็ีนการัชั่กช่วัน เชิ่ญช่วัน หร่ัอจูิงใจิให้
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานภูาย์ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT จิะเข้้าลงทุี่น 
ไปีเช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานข้องโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 

(2) นับจิากวัันท่ี่� CPNREIT ได้ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า ผู้ให้สัญญา
ต์กลงว่ัาการักำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้องพ่ื่�นท่ี่�
สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และ 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูข้อง
โครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ต้์องไมู่เป็ีนการัแข่้งขั้นกับการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ 
ผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มู ข้องโครังการัอาคารั
สำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงาน
ย์ูนิลิเวัอร์ั เฮ้ิาส์ รัวัมูถ้งการัไมู่ให้การัสนับสนุนหร่ัอปีรัะโย์ช่น์

ต์อบแที่นใด ๆ แก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่า
พ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูข้อง 
โครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ  แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ซ้ี�งไมู่เป็ีนไปีต์ามูปีกต์ิที่างการัค้า เพ่ื่�อจิูงใจิให้เข้้าที่ำาสัญญาเช่่า
และสัญญาบริัการั 

 ทัี่�งน่� เว้ันแต่์จิะได้รัับควัามูย์ินย์อมูเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัจิาก 
CPNREIT ผู้ให้สัญญาต์กลงวั่า ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่า หาก
อัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงาน (Occupancy Rate) ข้องที่รััพื่ย์สิ์น
ท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส หร่ัอ
ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ต์ำ�ากว่ัา
ร้ัอย์ละ 92 ข้องแต่์ละโครังการัท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น ผู้ให้สัญญา 
และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา จิะกำาหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบริัการัข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�
และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมู
ซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูข้องโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้เป็ีนดังน่�

- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 15 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้องพ่ื่�นท่ี่�
สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ 
และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่� 
เพิื่�มูเติ์มู ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำานักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 
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- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 10 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้อง 
พ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั 
รัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่า
พ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำานักงาน
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์

 ซ้ี�งอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ 
ผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า 
ดังกล่าวั จิะถูกกำาหนดข้้�นในการัจัิดที่ำางบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี 
ในแต่์ละปีีโดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ โดย์ข้้อต์กลงกำาหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบริัการัดังกล่าวัจิะใช้่กับพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่าท่ี่�มู่
บริัเวัณ (Zone) และข้นาดพ่ื่�นท่ี่�เท่ี่าหร่ัอใกล้เค่ย์งกันรัะหว่ัาง  
(ก) พ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ  
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และ (ข้) พ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัอาคารั
สำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ/หร่ัอโครังการัอาคารั
สำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา 

 ในการัน่� คู่สัญญาต์กลงว่ัา ข้้อต์กลงกำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการัจิะไมู่นำามูาใช้่บังคับกับพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่าข้อง
โครังการัใดในโครังการัย์อ่ย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 หากเป็ีนกรัณ่ดังน่�

- กรัณ่ท่ี่�ผู้ให้สัญญา และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้
สัญญา ได้จิำาหน่าย์ จ่ิาย์ โอน หร่ัอให้เช่่า (ท่ี่�มิูใช่่เป็ีนการั
ให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในการัดำาเนินธุัรักิจิให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานแก่
ลูกค้าทัี่�วัไปีต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า) พ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่า
โครังการันั�น ๆ ทัี่�งหมูด แก่บุคคลอ่�นซ้ี�งไมู่ใช่่บุคคลท่ี่�
เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา ทัี่�งน่� ภูาย์ใต้์ข้้อกำาหนดและ
เง่�อนไข้ในเร่ั�องสิที่ธิัในการัปีฏิเสธัก่อน หร่ัอ 

- กรัณ่ท่ี่� CPNREIT ลงทุี่นในพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่าภูาย์ใน
โครังการันั�น ๆ

•  ค่่าต์อบแทนที�ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์จัะได�รัับจัาก 
CPNREIT

1. GLAND 

GLAND ซ้ี�งเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้อง CPNREIT สำาหรัับ
โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส มู่สิที่ธิัได้รัับค่า
ต์อบแที่นในการัที่ำาหน้าท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์เร่ัย์กเก็บจิาก 
CPNREIT ต์ามูสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งสรุัปีได้ดังน่�

1.1 ค่่าธรัรัมูเนียมูการัเก็บค่่าเช่ื่าในนามูของกองทรััสต์์   
ได�รัับในอัต์รัาไมู่เกินรั�อยลัะ 3 ต่์อปีิของรัายได�จัากการั
ดำาเนินงาน

 รัาย์ได้จิากการัดำาเนินงาน (Gross Property Operating 
Revenue) หมูาย์ถ้ง รัาย์ได้ท่ี่�มูาจิากค่าเช่่า ค่าบริัการั และ
รัาย์ได้อ่�น ๆ ท่ี่�ได้รัับจิากการัจิัดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นท่ี่�ผ่านการัรัับรัองมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิั โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และที่รััสต่์  
(ทัี่�งน่� รัาย์ได้ท่ี่�มูาจิากค่าเช่่าจิะปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันต่์าง
รัะหวั่างรัาย์ได้ต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับท่ี่� 17 หร่ัอ

มูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูหร่ัอใช้่แที่น กับ 
รัาย์ได้ต์ามูสัญญาเช่่า)

1.2 ค่่าธรัรัมูเนียมูพิเศษ (Incentive Fee) เพ่�อสรั�างแรัง
จ้ังใจัในการับริัหารั ในอัต์รัาไมู่เกินรั�อยลัะ 2 ต่์อปีิของ
ของรัายได�สุทธิจัากการัดำาเนินงาน

 รัาย์ได้สุที่ธิัจิากการัดำาเนินงาน (Property EBITDA)  
หมูาย์ถ้ง รัาย์ได้จิากการัดำาเนินงานหักด้วัย์ต้์นทุี่นและ 
ค่าใช้่จ่ิาย์ทัี่�งหมูดท่ี่�เกิดข้้�นจิากการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่น (ทัี่�งน่� ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�
เป็ีนค่าเช่่าจิะปีรัับปีรัุงด้วัย์ส่วันต์่างรัะหวั่างต้์นทุี่นและ 
ค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับท่ี่� 17 
หร่ัอมูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูหร่ัอใช้่แที่น กับ
ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่า)

ทัี่�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูดังกล่าวัข้้างต้์นยั์งไมู่รัวัมูภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู

2. สเต์อร์ัลิัง 

สเต์อรั์ลิงซ้ี�งเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้อง CPNREIT สำาหรัับ
โครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ มู่สิที่ธิัได้รัับค่าต์อบแที่นใน
การัที่ำาหน้าท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์เร่ัย์กเก็บจิาก CPNREIT 
ต์ามูสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งสรุัปีได้ดังน่�

2.1 ค่่าธรัรัมูเนียมูการัเก็บค่่าเช่ื่าในนามูของกองทรััสต์์ ได�
รัับในอัต์รัาไมู่เกินรั�อยลัะ 4 ต่์อปีิของรัายได�จัากการั
ดำาเนินงาน

 รัาย์ได้จิากการัดำาเนินงาน (Gross Property Operating 
Revenue) หมูาย์ถ้ง รัาย์ได้ท่ี่�มูาจิากค่าเช่่า ค่าบริัการั และ
รัาย์ได้อ่�น ๆ ท่ี่�ได้รัับจิากการัจิัดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นท่ี่�ผ่านการัรัับรัองมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิั โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และที่รััสต่์ (ทัี่�งน่� 
รัาย์ได้ท่ี่�มูาจิากค่าเช่่าจิะปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันต่์างรัะหว่ัางรัาย์
ได้ต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับท่ี่� 17 หร่ัอมูาต์รัฐ์านที่าง
บัญช่่ฉบับอ่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูหร่ัอใช้่แที่น กับรัาย์ได้ต์ามูสัญญา
เช่่า)

2.2 ค่่าธรัรัมูเนียมูพิเศษ (Incentive Fee) เพ่�อสรั�างแรัง
จ้ังใจัในการับริัหารั ในอัต์รัาไมู่เกินรั�อยลัะ 3 ต่์อปีิของ
ของรัายได�สุทธิจัากการัดำาเนินงาน

 รัาย์ได้สุที่ธิัจิากการัดำาเนนิงาน (Property EBITDA) หมูาย์
ถ้ง รัาย์ได้จิากการัดำาเนินงานหักด้วัย์ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์
ทัี่�งหมูดท่ี่�เกิดข้้�นจิากการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์สิ์น
ท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่น (ทัี่�งน่� ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่า
จิะปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันต่์างรัะหว่ัางต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�
เป็ีนค่าเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับท่ี่� 17 หร่ัอ
มูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูหร่ัอใช้่แที่น กับ
ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่า)

ทัี่�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูดังกล่าวัข้้างต้์นยั์งไมู่รัวัมูภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู
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เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์แห่งสัญญาข้้อน่� หากอัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงาน (Occupancy Rate) ข้องโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส หร่ัอ
โครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้ิาส์ ต์ำ�ากวั่าร้ัอย์ละ 92 ต์ามูท่ี่�กำาหนดข้้างต์้น ผู้ให้สัญญาต์กลงเปีิดเผย์หร่ัอจัิดให้บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
ผู้ให้สัญญา เปิีดเผย์ข้้อมููลค่าเช่่าและค่าบริัการั เง่�อนไข้ และรัะย์ะเวัลาการัเช่่า ข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่าข้องโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้ CPNREIT ที่รัาบเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั ทุี่กไต์รัมูาส รัวัมูถ้งให้สิที่ธิั CPNREIT เข้้าไปีต์รัวัจิสอบข้้อมููลดังกล่าวัต์ามูท่ี่� 
CPNREIT ร้ัองข้อและเห็นสมูควัรั

นอกจิากน่� การัแต่์งตั์�ง GLAND และสเต์อร์ัลิง ให้เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการั
อาคารัสำานักงานย์ูนิลิเวัอร์ั เฮ้ิาส์ ต์ามูลำาดับ ได้ดำาเนินการัผ่านโครังสร้ัางสัญญาท่ี่�สามูารัถสร้ัางแรังจูิงใจิให้แก่ GLAND และสเต์อร์ัลิง เพ่ื่�อสร้ัาง
ผลกำาไรัในรัะดับท่ี่�ด่ให้แก่ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT อย่์างต่์อเน่�อง อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิดควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้

การัจัดหาผลปรัะโยชน์จากทรััพย์สินปรัะเภทโรังแรัม

• รัูปแบับัข้องการัจัดหาผลปรัะโยชน์ 
CPNREIT ได้เข้้าลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า โดย์ CPNREIT ให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั (โดย์มู่ลักษัณะเป็ีนการัให้
เช่่าเหมูา) แก่ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล เพ่ื่�อนำาไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ โดย์ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้แต่์งตั์�งกลุ่มูฮิิลตั์นซ้ี�งเป็ีนเคร่ัอข่้าย์การับริัหารัโรังแรัมู
ในรัะดับนานาช่าติ์ ให้ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้บริัหารัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ซ้ี�งสัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวัมู่อาย์ุสัญญา 3 ปีี ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2561  
ถ้ง 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์เมู่�อสิ�นสุดสัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวั ทัี่�ง CPNREIT และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัต่์ออาย์ุสัญญา 
ได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ  ละ 3 ปีี โดย์มู่การัคิดค่าเช่่าทัี่�งในรูัปีแบบค่าเช่่าคงท่ี่� (Fixed Rent) และค่าเช่่าแปีรัผัน (Variable Rent) ในการัน่� ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 
โฮิเที่ล ได้มู่หนังส่อแจ้ิงควัามูปีรัะสงค์ต่์ออายุ์สัญญาเช่่าช่่วังแก่ CPNREIT แล้วั เมู่�อวัันท่ี่� 24 กรักฎาคมู 2563 และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ดำาเนิน
การัต่์อสัญญาเช่่าช่่วังเร่ัย์บร้ัอย์แล้วั

ข้้อมูลข้องผู้เช่าช่วง
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ซ้ี�งจิะเป็ีนผู้เช่่าหลักสำาหรัับที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า มู่ข้้อมููลท่ี่�สำาคัญข้องบริัษััที่ดังต่์อไปีน่�

ช่ื่�อบริัษัท บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิำากัด

วัันที�จัดทะเบียนจััดตั์�งบริัษัท 25 กันย์าย์น 2560

ทุนจัดทะเบียนแลัะชื่ำารัะแลั�วั 200,000,000 บาที่ (สองร้ัอย์ล้านบาที่) ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามัูญจิำานวัน 20,000,000 หุ้น (ย์่�สิบ
ล้านหุ้น) มููลค่าท่ี่�ต์รัาไว้ัหุ้นละ 10 บาที่ (สิบบาที่)

ค่ณะกรัรัมูการับริัษัท 1. นาย์สุที่ธิัธัรัรัมู จิิรัาธิัวััฒน์
2. นาย์กอบชั่ย์ จิิรัาธิัวััฒน์
3. นางสาวัวััลย์า จิิรัาธิัวััฒน์
4. นาย์สุที่ธิัภัูค จิิรัาธิัวััฒน์
5. นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล
6. นาย์ปีร่ัช่า เอกคุณากูล

ผู้้�ถ่่อหุ�นรัายใหญ่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ถ่อหุ้นสัดส่วันร้ัอย์ละ 99.99

ค่วัามูสัมูพันธ์กับผู้้�จััดการักองทรััสต์์ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์กลุ่มู
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นในซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ร้ัอย์ละ 99.99 และเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นในผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ร้ัอย์ละ 99.99

ท่ี่�มูา : ฐ์านข้้อมููลจิาก BOL
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ข้้อมูลกลุ่มฮิิลต์ัน

•  ปิรัะสบการัณ์ในการับริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ที�เกี�ยวัข�อง 
(โรังแรัมู)
กลุ่มูฮิิลตั์นเป็ีนเคร่ัอข่้าย์ผู้บริัหารัโรังแรัมูในรัะดับนานาช่าติ์ 
จิากปีรัะเที่ศสหรััฐ์อเมูริักา ก่อตั์�งข้้�นในปีี 2462 โดย์ปัีจิจุิบันกลุ่มู
ฮิิลตั์นมู่แบรันด์โรังแรัมูภูาย์ใต้์การับริัหารักว่ัา 18 แบรันด์ และ
มู่โรังแรัมูภูาย์ใต้์การับริัหารักว่ัา 6,300 แห่ง ใน 118 ปีรัะเที่ศ 
คิดเป็ีนจิำานวันห้องรัาวั 1,000,000 ห้อง (ท่ี่�มูา : Hilton 2019 
Annual Report และ Hilton Reports Third Quarter Results 
2020)

•  ค่วัามูเกี�ยวัข�องรัะหว่ัางผู้้� จััดการักองทรััสต์์แลัะ 
ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์

 ไมู่มู่

•  อสังหารัิมูทรััพย์อ่�นภายใต์�การับรัิหารัจััดการัของ 
ผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์ที�อาจัแข่งขันในทางธุรักิจั
กับอสังหาริัมูทรััพย์ของ CPNREIT แลัะกลัไกหร่ัอ
มูาต์รัการัเพ่�อป้ิองกันค่วัามูขัดแย�งทางผู้ลัปิรัะโยชื่น์

โครังการัโรังแรัมูในปีรัะเที่ศไที่ย์ภูาย์ใต้์การับริัหารังานข้อง 
กลุ่มูฮิิลตั์นจิากฐ์านข้้อมููลข้อง www.hiltonhotels.com/th_TH/ 
ในปัีจิจุิบัน กลุ่มูฮิิลตั์น มู่การับริัหารัโรังแรัมูทัี่�งสิ�น 12 โรังแรัมู 
ในปีรัะเที่ศไที่ย์ (ซ้ี�งรัวัมูถ้งโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า) โดย์โรังแรัมูอ่�นอ่ก  
11 โรังแรัมูท่ี่�ไมู่ใช่่โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ตั์�งอย์ู่ในเมู่องท่ี่องเท่ี่�ย์วั 
ท่ี่�สำาคัญข้องไที่ย์ ได้แก่ กรุังเที่พื่มูหานครั เกาะสมุูย์ เกาะภููเก็ต์ 
และหัวัหิน โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

โค่รังการั จัังหวััด หมูายเหต์ุ

โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ช่ลบุร่ั ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นโดย์ CPNREIT

โรังแรัมูคอนรัาด กรุังเที่พื่ กรุังเที่พื่ฯ -

โรังแรัมู ดับเบิ�ลที่ร่ั บาย์ ฮิิลตั์น กรุังเที่พื่ เพื่ลินจิิต์ กรุังเที่พื่ฯ -

โรังแรัมู ดับเบิ�ลที่ร่ั บาย์ ฮิิลตั์น สุขุ้มูวิัที่ กรุังเที่พื่ กรุังเที่พื่ฯ -

โรังแรัมูฮิิลตั์น สุขุ้มูวิัที่ กรุังเที่พื่ กรุังเที่พื่ฯ -

โรังแรัมูมิูลเลนเน่ย์มู ฮิิลตั์น กรุังเที่พื่ กรุังเที่พื่ฯ -

โรังแรัมู วัอลดอร์ัฟ แอสโที่เร่ัย์ กรุังเที่พื่ กรุังเที่พื่ฯ -

โรังแรัมูฮิิลตั์น หัวัหิน ร่ัสอร์ัที่ แอนด์ สปีา ปีรัะจิวับค่ร่ัขั้นธ์ั -

โรังแรัมูคอนรัาด เกาะสมุูย์ สุรัาษัฎร์ัธัาน่ -

โรังแรัมู ดับเบิ�ลที่ร่ั บาย์ ฮิิลตั์น ภููเก็ต์ บ้านไที่ย์ ร่ัสอร์ัที่ ภููเก็ต์ -

โรังแรัมูฮิิลตั์น ภููเก็ต์ อาร์ัเคเด่ย์ ร่ัสอร์ัที่ แอนด์ สปีา ภููเก็ต์ -

โรังแรัมูฮิิลตั์น การ์ัเดน อินน์ ภููเก็ต์ บางเที่า ภููเก็ต์ -

ทัี่�งน่� โรังแรัมูภูาย์ใต้์การับริัหารังานข้องกลุ่มูฮิิลตั์นในปีรัะเที่ศไที่ย์  
นอกเหน่อจิากโรังแรัมูฮิิลต์นั พัื่ที่ย์า ซ้ี�งเป็ีนที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ
ในปีัจิจุิบัน จิะเปี็นโรังแรัมูท่ี่�ตั์�งอย์ู่ในพ่ื่�นท่ี่�จัิงหวััดอ่�นซ้ี�งไมู่เป็ีนการั
แข่้งขั้นโดย์ต์รังกับโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ที่ำาให้มู่โอกาสต์ำ�าท่ี่�จิะเกิด 
ควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัาง CPNREIT 
และกลุ่มูฮิิลตั์น

นอกจิากน่�  ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ว่ัาจ้ิางกลุ่มูฮิิลตั์นให้บริัหารั 
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ผ่านโครังสร้ัางสัญญาท่ี่�สามูารัถสร้ัางแรังจูิงใจิให้
แก่กลุ่มูฮิิลตั์น ในการัสร้ัางผลกำาไรัในรัะดับท่ี่�ด่ให้แก่โรังแรัมูฮิิลตั์น 
พัื่ที่ย์า อย์า่งต่์อเน่�อง อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิดควัามูขั้ดแย์ง้
ที่างผลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้
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ค่่าเช่ื่าที� CPNREIT จัะได�รัับจัากสัญญาเช่ื่าช่ื่วัง
ค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT จิะได้รัับจิากการัให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่� 
เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า อย์ูใ่นรูัปีแบบค่าเช่่าคงท่ี่�และค่าเช่่าแปีรัผัน 
โดย์ค่าเช่่าจิะปีรัะกอบไปีด้วัย์ค่าเช่่าคงท่ี่�ไมู่น้อย์กว่ัา 2 ใน 3 ข้อง 
ค่าเช่่าทัี่�งหมูด อันเป็ีนการัลดควัามูเส่�ย์งบางสว่ันข้องควัามูผนัผวันข้อง
รัาย์ได้ค่าเช่่าอันเน่�องจิากผลการัดำาเนินงานข้องโรังแรัมูและเป็ีนไปี 
ต์ามูเกณฑ์์ข้องสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และ
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ (“สำานักงาน ก.ล.ต์.”)

เว้ันแต่์กรัณ่ท่ี่�มู่การัเล่�อนการัช่ำารัะค่าเช่่าและการัย์กเว้ันค่าเช่่าอันเน่�อง
มูาจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ หร่ัอการัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่ากรัณ่ปีรัับปีรุังหร่ัอ
ซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาเช่่าช่่วัง  
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์กลงช่ำารัะค่าเช่่าให้แก่ CPNREIT ต์ามู 
ข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ข้องสัญญาเช่่าช่่วัง โดย์ค่าเช่่าภูาย์ใต้์สัญญา 
เช่่าช่่วังปีรัะกอบด้วัย์ค่าเช่่า 2 ส่วัน ได้แก่ ค่าเช่่าคงท่ี่�และค่าเช่่าแปีรัผัน 
โดย์ใช้่หลักเกณฑ์์คำานวัณต์ามูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังจิริัง โดย์ใช้่วิัธ่ัการั
คำานวัณ ซ้ี�งมู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต่์อไปีน่�

1. การัคัำานวณ์คั่าเช่าตั์�งแต์่วันท่� 1 มกรัาคัม 2561 
ถืึงวันท่� 31 ธันวาคัม 2563

1.1 ค่่าเช่ื่าค่งที� (Fixed-Rent)

ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์กลงจิะช่ำารัะค่าเช่่าคงท่ี่�สำาหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสร้ัาง งานรัะบบ และสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ภูาย์ใน 
45 วัันนับจิากวัันสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช้่หลักเกณฑ์์คำานวัณต์ามูรัะย์ะเวัลา
การัเช่่าช่่วังจิรังิสำาหรัับช่่วังเวัลาตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2561 จินถ้งวััน
ท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 ในอัต์รัาต่์อปีีต์ามูท่ี่�รัะบุในต์ารัางด้านล่าง โดย์
แบ่งช่ำารัะเป็ีนจิำานวันเท่ี่า ๆ กันในแต่์ละไต์รัมูาส 

ปิี ค่่าเชื่่าค่งที�รัายปิี (บาท)

2561 210,000,000

2562 217,350,000

2563 224,957,250

1.2 ค่่าเช่ื่าแปิรัผัู้น (Variable Rent)

ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์กลงจิะช่ำารัะค่าเช่่าแปีรัผันสำาหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสร้ัาง และงานรัะบบ ภูาย์ใน 45 วัันนับจิาก
วัันสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช้่หลักเกณฑ์์คำานวัณต์ามูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วัง 
จิริังสำาหรัับช่่วังเวัลาตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2561 จินถ้งวัันท่ี่�  
31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์จิะคำานวัณโดย์ใช้่เกณฑ์์ย์อดสะสมู กล่าวัค่อ 
ในรัอบปีีบัญช่่ใด ๆ ค่าเช่่าแปีรัผันข้องไต์รัมูาสปัีจิจุิบัน คำานวัณจิาก
ค่าเช่่าแปีรัผันสะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปีัจิจุิบัน หักด้วัย์ ค่าเช่่า
แปีรัผันสะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสท่ี่�แล้วัข้องปีีเด่ย์วักัน โดย์ค่าเช่่า
แปีรัผันดังกล่าวัคำานวัณได้ดังน่�

ค่าเช่่าแปีรัผัน = ร้ัอย์ละ 90 x ( ก – ข้ – ค – ง ) โดย์ท่ี่�

ก = รัาย์ได้รัวัมูจิากการัปีรัะกอบธัุรักิจิโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า  
ทัี่�งที่างต์รังและที่างอ้อมูในรัอบไต์รัมูาสสะสมูนั�น ทัี่�งน่�  
ไมู่รัวัมูถ้งภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู ภูาษ่ัธุัรักิจิเฉพื่าะ หร่ัอภูาษ่ัอ่�นใด 
ในที่ำานองเด่ย์วักัน ค่าบริัการั (Service Charge) ท่ี่�เร่ัย์ก
เก็บจิากผู้รัับบริัการั รัาย์ได้หร่ัอเงินท่ี่�ได้รัับจิากการัจิำาหน่าย์
ที่รััพื่ย์สิ์น ค่าสินไหมูที่ดแที่นท่ี่�ได้รัับจิากการัปีรัะกันภัูย์ (ย์กเว้ัน
ค่าสินไหมูที่ดแที่นซ้ี�งได้รัับจิากการัปีรัะกันภัูย์ธุัรักิจิหยุ์ดช่ะงัก 
(Business Interruption Insurance) เงินค่าที่ดแที่นการั
เวันค่นอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และดอกเบ่�ย์รัับ 

ข้ = ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์รัวัมูจิากการัปีรัะกอบธัุรักิจิโรังแรัมู 
ฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ในรัอบไต์รัมูาสสะสมูนั�น ได้แก่ ต้์นทุี่นและค่า
ใช้่จ่ิาย์อาหารั และเคร่ั�องด่�มู ต้์นทุี่นวััต์ถุดิบและข้องใช้่ในการั
ดำาเนินงาน (Operating Supplies) ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์
ในการัจัิดหาอุปีกรัณ์ท่ี่�ใช้่ในการัดำาเนินงานที่ดแที่นข้องเดิมู
หร่ัอเพิื่�มูเติ์มู ต้์นทุี่นเงินเด่อน ค่าแรัง และผลปีรัะโย์ช่น์อ่�นท่ี่�
จ่ิาย์ให้แก่ลูกจ้ิางและพื่นักงาน ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ฝึั่กอบรัมู
ลูกจ้ิางและพื่นักงาน ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ด้านการัโฆษัณา
และปีรัะช่าสัมูพัื่นธ์ั ต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ในการับำารุังรัักษัา 
ซ่ีอมูแซีมู และต์กแต่์งโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ให้อย์ู่ในสภูาพื่ด่  
ค่าเบ่�ย์ปีรัะกันภัูย์ ค่าภูาษ่ัและค่าธัรัรัมูเน่ย์มูต่์าง ๆ (ย์กเว้ัน
ภูาษ่ัเงินได้นิติ์บุคคล) ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูในการับริัหารังานและ 
ค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ผู้บริัหารัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เร่ัย์กเก็บ และต้์นทุี่น
และค่าใช้่จ่ิาย์อ่�น ๆ ในการัดำาเนินงานและปีรัะกอบธุัรักิจิ 
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ทัี่�งน่� ไมู่รัวัมูถ้งภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู ภูาษ่ั
ธุัรักิจิเฉพื่าะ หร่ัอภูาษ่ัอ่�นใดในที่ำานองเด่ย์วักัน และค่าใช้่จ่ิาย์ 
ท่ี่�เกิดจิากการัซ่ีอมูแซีมูโดย์ใช้่เงินทุี่นท่ี่�กันไว้ัในอด่ต์ข้อง 
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า ในฐ์านะเจ้ิาข้องที่รััพื่ย์์สินเดิมู และดอกเบ่�ย์
จ่ิาย์ ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูท่ี่�เก่�ย์วักับการักู้ย์่มูเงินหร่ัอการัจัิดหาเงินท่ี่�
ไมู่ใช่่ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัที่ำาธุัรักรัรัมูที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
การัปีรัะกอบธุัรักิจิข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า

ค = เงินสำารัองสำาหรัับการัซี่อมูแซีมู ปีรัับปีรุัง จัิดหาเพ่ื่�อที่ดแที่น
หร่ัอจัิดหาเพิื่�มูเติ์มูเฟอร์ันิเจิอร์ั อุปีกรัณ์ และพื่าหนะต่์าง ๆ  
ข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า (FF&E Reserve Deduction)  
ต์ามูท่ี่�รัะบุในสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ซ้ี�งที่ำา
รัะหว่ัางซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล กับผู้บริัหารัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า 

ง = ค่าเช่่าคงท่ี่�ในรัอบไต์รัมูาสสะสมูนั�น ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในข้้อ 
ค่าเช่่าคงท่ี่�
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ถ้าค่าเช่่าแปีรัผันสะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปัีจิจุิบันท่ี่�คำานวัณ 
ต์ามูสูต์รัดังกล่าวัมู่จิำานวันน้อย์กว่ัาศูนย์์ ให้ถ่อว่ัาค่าเช่่าแปีรัผัน 
ดังกล่าวัเท่ี่ากับศูนย์์ และหากค่าเช่่าแปีรัผันสะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�น
สุดไต์รัมูาสปีัจิจุิบันท่ี่�คำานวัณต์ามูสูต์รัดังกล่าวัมู่จิำานวันเกินกว่ัา 
ร้ัอย์ละ 50 ข้องค่าเช่่าคงท่ี่�สะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปีัจิจุิบัน  
ค่าเช่่าแปีรัผันดังกล่าวัจิะถูกปีรัับลดให้มู่จิำานวันร้ัอย์ละ 50 ข้อง 
ค่าเช่่าคงท่ี่�สะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสนั�น ๆ 

ทัี่�งน่� หากค่าเช่่าแปีรัผันสะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสท่ี่�แล้วัท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น  
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ช่ำารัะแก่ CPNREIT มู่จิำานวันมูากกว่ัาค่าเช่่าแปีรัผัน 
สะสมู ณ วัันท่ี่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปัีจิจุิบันท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ควัรัจิะ 
ช่ำารัะต์ามูผลลัพื่ธ์ัท่ี่�ได้จิากการัคำานวัณต์ามูสูต์รัข้้อ 1.2 ต์ามูข้้อมููล
ที่างการัเงินข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ท่ี่�ปีรัากฏในรัาย์งาน
ที่างการัเงินท่ี่�จัิดที่ำาโดย์ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล สำาหรัับการัคำานวัณ 
ค่าเช่่าแปีรัผันรัาย์ไต์รัมูาส CPNREIT ต์กลงจิะนำาค่าเช่่าแปีรัผัน 
ในส่วันท่ี่�ได้รัับช่ำารัะเงินไว้ัเกินดังกล่าวัไปีหักกลบกับค่าเช่่าแปีรัผัน
ข้องไต์รัมูาสถัดไปีท่ี่� CPNREIT มู่สิที่ธิัได้รัับจิากซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล  
จินกรัะทัี่�งย์อดค่าเช่่าแปีรัผันดังกล่าวัท่ี่� CPNREIT รัับช่ำารัะเกินจิะ
คงเหล่อเป็ีนศูนย์์ อย์่างไรัก็ด่ ในไต์รัมูาสสุดท้ี่าย์ข้องรัอบปีีบัญช่่ 
CPNREIT ต์กลงจิะนำาย์อดคงเหล่อข้องค่าเช่่าแปีรัผันท่ี่� CPNREIT ได้
รัับช่ำารัะเกินทัี่�งหมูดท่ี่�เหล่ออย์ู่ดังกล่าวัไปีหักกลบกับค่าเช่่าคงท่ี่�ข้อง
ไต์รัมูาสสุดท้ี่าย์ท่ี่� CPNREIT มู่สิที่ธิัได้รัับจิากซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล  
ทัี่�งน่�  หากค่าเช่่าคงท่ี่�ในไต์รัมูาสสุดท้ี่าย์มู่จิำานวันเงินน้อย์กว่ัา 
ค่าเช่่าแปีรัผันท่ี่� CPNREIT ได้รัับช่ำารัะเกินทัี่�งหมูดท่ี่�เหล่ออยู่์ CPNREIT 
ต์กลงจิะนำาเงินค่าเช่่าแปีรัผันท่ี่�ได้รัับไว้ัเกินทัี่�งหมูดค่นให้แก่ซ่ีพ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ภูาย์ใน 15 วััน นับจิากวัันท่ี่�ผู้สอบบัญช่่รัับรัองรัาย์งาน
ที่างการัเงินสำาหรัับรัอบปีีบัญช่่ข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 

นอกจิากน่� หากค่าเช่่าแปีรัผันท่ี่� CPNREIT ได้รัับสำาหรัับรัอบปีีบัญช่่ใด ๆ   
มู่จิำานวันมูากกว่ัาหร่ัอน้อย์กว่ัาค่าเช่่าแปีรัผันสำาหรัับรัอบปีีบัญช่่
เด่ย์วักันท่ี่� CPNREIT ควัรัจิะได้รัับต์ามูผลลัพื่ธ์ัท่ี่�ได้จิากการัคำานวัณ 
ต์ามูสูต์รัข้้อ 1.2 ต์ามูข้้อมููลที่างการัเงินข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล  
ท่ี่�ปีรัากฏในรัาย์งานที่างการัเงินท่ี่� รัับรัองโดย์ผู้สอบบัญช่่ข้อง 
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล สำาหรัับปีรัับปีรุังค่าเช่่าแปีรัผันปีรัะจิำารัอบปีีบัญช่่ 
CPNREIT จิะช่ำารัะค่นค่าเช่่าท่ี่�ได้รัับไว้ัเกิน หร่ัอซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล  
จิะจ่ิาย์ช่ำารัะค่าเช่่าท่ี่�ช่ำารัะไว้ัข้าด (แล้วัแต่์กรัณ่) ภูาย์ใน 15 วััน  
หลังวัันท่ี่�ผู้สอบบัญช่่รัับรัองรัาย์งานที่างการัเงินสำาหรัับรัอบปีีบัญช่่ข้อง
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 

อย์า่งไรัก็ด่ ในกรัณ่ท่ี่�ข้้อกำาหนดข้องกฎเกณฑ์์ที่างกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัช่ำารัะค่าเช่่าคงท่ี่� และ/หร่ัอค่าเช่่าแปีรัผันมู่การัแก้ไข้
หร่ัอเปีล่�ย์นแปีลงไปี CPNREIT และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์กลงจิะ
พิื่จิารัณาและหาร่ัอข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้เก่�ย์วักับการัช่ำารัะค่าเช่่าคงท่ี่� 
และ/หร่ัอค่าเช่่าแปีรัผัน ต่์อไปี 

ในกรัณ่ท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ไมู่มู่ควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะ 
ค่าเช่่าดังกล่าวัได้เต็์มูจิำานวันเมู่�อถ้งกำาหนดช่ำารัะแล้วั ให้ถ่อว่ัาค่าเช่่า
ในจิำานวันท่ี่� CPNREIT ไมู่ได้รัับช่ำารัะ เป็ีนค่าเช่่าค้างช่ำารัะ (Accrued 
Rental Revenue) และใหซ่้ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ช่ำารัะค่าเช่่าค้างช่ำารัะ
ให้แก่ CPNREIT ภูาย์ใน 30 วัันนับจิากวัันท่ี่�ถ้งกำาหนดช่ำารัะ ทัี่�งน่� เว้ัน
แต่์เป็ีนกรัณ่การัเล่�อนการัช่ำารัะค่าเช่่าหร่ัอการัย์กเว้ันค่าเช่่าบางส่วัน
หร่ัอทัี่�งหมูดอันเน่�องมูาจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ หร่ัอการัเล่�อนการัช่ำารัะค่าเช่่า
ในเด่อนท่ี่�มู่ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) 

อน้�ง การัค้างช่ำารัะค่าเช่่าดังกล่าวั ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิะต์้อง
ช่ำารัะดอกเบ่�ย์จิากการัผิดนัดในอัต์รัาร้ัอย์ละ 15 ต่์อปีี โดย์คำานวัณ 
ต์ามูจิำานวันเงินท่ี่�ค้างช่ำารัะและจิำานวันวัันนับตั์�งแต่์วัันท่ี่�ถ้งกำาหนด
ช่ำารัะจินถ้งวัันท่ี่�ช่ำารัะเสรั็จิสิ�น เว้ันแต่์การัค้างช่ำารัะค่าเช่่าครัั�งแรักต์่อ
ปีีและซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ช่ำารัะค่าเช่่าค้างช่ำารัะดังกล่าวัแล้วั
ภูาย์ใน 30 วัันนับจิากวัันท่ี่�ถ้งกำาหนดช่ำารัะ ทัี่�งน่� หากซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 
โฮิเที่ล ช่ำารัะค่าเช่่าค้างช่ำารัะครัั�งแรักต่์อปีีเกินกำาหนดรัะย์ะเวัลา  
30 วัันดังกล่าวั ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิะต้์องช่ำารัะดอกเบ่�ย์จิากการั
ผิดนัดในอัต์รัาร้ัอย์ละ 15 ต่์อปีี โดย์คำานวัณต์ามูจิำานวันเงินท่ี่�ค้างช่ำารัะ
และจิำานวันวัันนับตั์�งแต่์วัันท่ี่�ถ้งกำาหนดช่ำารัะจินถ้งวัันท่ี่�ช่ำารัะเสร็ัจิสิ�น

2. การัคัำานวณ์ค่ัาเช่าในกรัณ่์ท่�ม่การัต์่ออายุสัญญา
เช่าช่วงเม่�อสัญญาเช่าช่วงคัรับักำาหนด

สัญญาเช่่าช่่วังฉบับรัะหว่ัาง CPNREIT และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล มู่อายุ์ 
3 ปีี ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2561 ถ้ง 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์เมู่�อสิ�น
สุดอายุ์สัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวั ทัี่�ง CPNREIT และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า  
โฮิเที่ล สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัต่์ออายุ์สัญญาได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 3 ปีี 
ซ้ี�งค่าเช่่าข้องสัญญาเช่่าช่่วังฉบับต่์ออาย์ุดังกล่าวั คู่สัญญาต์กลงให้ 
ค่าเช่่าคงท่ี่�สำาหรัับสัญญาเช่่าช่่วังฉบับต่์ออาย์ุครัั�งท่ี่� 2 (ตั์�งแต่์วัันท่ี่�  
1 มูกรัาคมู 2564 ถ้งวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2566) และสัญญาเช่่าช่่วังฉบับ
ต่์ออายุ์ครัั�งท่ี่� 3 (ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2567 ถ้งวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 
2569) มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต่์อไปีน่� 
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2.1  ค่่าเช่ื่าค่งที� (Fixed-Rent)
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์กลงจิะช่ำารัะค่าเช่่าคงท่ี่�สำาหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสร้ัาง งานรัะบบ และสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ภูาย์ใน 
45 วัันนับจิากวัันสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช้่หลักเกณฑ์์คำานวัณต์ามูรัะย์ะเวัลา
การัเช่่าช่่วังจิริังสำาหรัับช่่วังเวัลาตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2564 จินถ้ง 
วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2569 ในอัต์รัาต่์อปีีต์ามูท่ี่�รัะบุในต์ารัางด้านล่าง  
โดย์แบ่งช่ำารัะเป็ีนจิำานวันเท่ี่า ๆ กันในแต่์ละไต์รัมูาส 

ปิี ค่่าเชื่่าค่งที�รัายปิี (บาท)

2564 232,830,754

2565 242,143,984

2566 252,265,602

2567 263,264,383

2568 275,216,586

2569 288,206,809
หมูาย์เหตุ์ : ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล และ CPNREIT ต์กลงท่ี่�จิะปีรัับเพิื่�มูค่าเช่่าคงท่ี่�
ตั์�งแต่์ปีี 2565 เป็ีนต้์นไปี เน่�องจิากมู่การัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) 
ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า 

2.2  ค่่าเช่ื่าแปิรัผัู้น (Variable Rent)
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์กลงจิะช่ำารัะค่าเช่่าแปีรัผันสำาหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสร้ัาง และงานรัะบบ ภูาย์ใน 45 วัันนับจิาก
วัันสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช้่หลักเกณฑ์์คำานวัณต์ามูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังจิริัง
สำาหรัับช่่วังเวัลาตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2564 ถ้งวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 
2569 โดย์ใช้่วิัธ่ัการัคำานวัณท่ี่�กำาหนดในข้้อ 1.2

ทัี่�งน่� ค่าเช่่าคงท่ี่�และค่าเช่่าแปีรัผันจิะถูกแบ่งสัดส่วันในสัญญาเช่่าท่ี่�
เก่�ย์วัข้้องต์ามูท่ี่� CPNREIT และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิะต์กลงกัน  
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง อันได้แก่ สัญญาเช่่าช่่วัง
อาคารัและสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบ และสัญญาเช่่าสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 

คัวามเห็นข้องผู้จัดการักองทรััสต์์เก่�ยวกับัคัวาม
สามารัถืข้องผู้เช่าในการัปฏิิบััต์ิต์ามสัญญาเช่า
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาว่ัาซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล มู่ควัามูสามูารัถ
ในการัปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ข้องสัญญาเช่่าช่่วังได้ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัจ่ิาย์ 
ค่าเช่่าคงท่ี่� เน่�องจิากโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เป็ีนโรังแรัมูท่ี่�มู่ผลการัดำาเนิน
งานในช่่วังท่ี่�ผ่านมูาอยู่์ในรัะดับท่ี่�ด่ โดย์การัมู่ที่ำาเลท่ี่�ตั์�งท่ี่�ด่ในเมู่อง
พัื่ที่ย์าอันเป็ีนแหล่งท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�สำาคัญข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ จิะเปี็นปัีจิจัิย์
สำาคัญท่ี่�ส่งผลต่์อการัเติ์บโต์ข้องผลปีรัะกอบการัข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น 
พัื่ที่ย์า ในอนาคต์ โดย์ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล แต่์งตั์�งกลุ่มูฮิิลตั์นให้ที่ำา
หน้าท่ี่�ผู้บริัหารัโรังแรัมูดังกล่าวั อันเป็ีนปัีจิจัิย์ท่ี่�สำาคัญอ่กปีรัะการัหน้�ง
ท่ี่�จิะที่ำาให้ผลปีรัะกอบการัข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า อย์ู่ในรัะดับท่ี่�ด่
อย์่างต่์อเน่�อง เน่�องจิากกลุ่มูฮิิลตั์นซ้ี�งมู่ปีรัะสบการัณ์และควัามู
เช่่�ย์วัช่าญในการับริัหารัโรังแรัมูในรัะดับนานาช่าติ์ มู่ควัามูคุ้นเคย์และ
ปีรัะสบการัณ์ในการับริัหารัจัิดการัโรังแรัมูดังกล่าวัได้อย์่างปีรัะสบ
ควัามูสำาเร็ัจิ ในช่่วังท่ี่�ผ่านมูา โดย์การัท่ี่�ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ข้องซี่พ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ค่อ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิะเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อการัดำาเนิน
กิจิการัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เน่�องจิากเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่ควัามูคุ้นเคย์
กับที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูน่�เป็ีนอย่์างด่ โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา

สามูารัถนำาปีรัะสบการัณ์ข้องที่างบรัิษััที่ท่ี่�มู่มูาอย์่างย์าวันานในการั
พัื่ฒนาและบริัหารัจัิดการัศูนย์์การัค้าได้อย์่างปีรัะสบควัามูสำาเร็ัจิ  
มูาช่่วัย์สนับสนุนการัดำาเนินธุัรักิจิข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เน่�องจิาก
อสังหารัมิูที่รััพื่ย์ทั์ี่�งสองปีรัะเภูที่มู่สว่ันช่่วัย์ส่งเสรัมิูในการัดำาเนนิธุัรักิจิ
ซ้ี�งกันและกัน โดย์ภูาย์ใต้์สัญญาก่อตั์�งสิที่ธิัและการักรัะที่ำาการั เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนาต์กลงจิะควับคุมู ดูแล และดำาเนินการัใด ๆ ท่ี่�จิำาเปี็นในการั
ป้ีองกันและเย์่ย์วัย์าเพ่ื่�อให้ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ซ้ี�งเป็ีนบริัษััที่ย์่อย์
ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ปีฏิบัติ์ต์ามูข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ในสัญญาท่ี่� 
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล เป็ีนคู่สัญญาอย่์างเคร่ังครััด

ทัี่�งน่� ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังท่ี่�ผ่านมูา ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
สามูารัถช่ำารัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังให้แก่ CPNREIT ได้ อย์่างไรั
ก็ต์ามู จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้องเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 
(COVID-19) รัวัมูทัี่�งมูาต์รัการัต่์าง ๆ ข้องภูาครััฐ์เพ่ื่�อควับคุมูการัแพื่ร่ั
รัะบาดข้องเช่่�อไวัรััส เช่่น การัเว้ันรัะย์ะห่างที่างสังคมู (Social 
Distancing) การัปีดิน่านฟ้ารัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ซ้ี�งจิำากัดการัเดินที่างข้อง
นักท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�จิะเดินที่างมูาท่ี่องเท่ี่�ย์วัในปีรัะเที่ศไที่ย์ และส่งผลกรัะที่บ
ต่์อจิำานวันผู้ใช้่บริัการัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เหตุ์การัณ์ท่ี่�เกิดข้้�นได้ 
ส่งผลกรัะที่บต์อ่การัดำาเนนิงานข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ท่ี่�ลดลงอย์า่ง
มู่นัย์สำาคัญ และเข้้าต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล สามูารัถ
ใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าบางส่วันหร่ัอทัี่�งหมูด สำาหรัับค่าเช่่า
ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2563 ถ้งวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 อันเน่�องจิาก
เหตุ์สุดวิัสัย์โดย์ไมู่ถ่อเป็ีนเหตุ์ผิดนัด ซ้ี�งสำาหรัับผลการัดำาเนินงาน 
ในรัอบ 9 เด่อนปีี 2563 นั�น ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ใช้่สิที่ธิัในการั
เล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าบางส่วันหร่ัอทัี่�งหมูด สำาหรัับค่าเช่่าตั์�งแต่์วัันท่ี่�  
1 มูกรัาคมู 2563 ถ้งวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 โดย์การัช่ำารัะค่าเช่่า 
ในส่วันท่ี่�มู่การัเล่�อนการัช่ำารัะค่าเช่่าอันเน่�องมูาจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ จิะเริั�มู
ช่ำารัะในไต์รัมูาสท่ี่�พ้ื่นเหตุ์การัณ์อันเน่�องมูาจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ 

อย์่างไรัก็ด่ CPNREIT ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล) และ
ผู้บริัหารัโรังแรัมู (กลุ่มูฮิิลตั์น) ได้มู่การัหาร่ัอร่ัวัมูกันและเห็นว่ัาช่่วัง
เวัลาท่ี่�มู่ผู้เข้้าใช้่บริัการัลดลงจิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง 
เช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) น่� จิะเป็ีนช่่วังเวัลาท่ี่�เหมูาะสมูใน
การัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) จิากเดิมูท่ี่�จิะเริั�มูการั
ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) ในช่่วังปีลาย์ปีี 2563  
โดย์ได้เริั�มูการัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) ตั์�งแต่์เด่อน
เมูษัาย์น 2563 และเริั�มูเปีิดดำาเนินการัแล้วับางส่วันตั์�งแต่์เด่อน
พื่ฤศจิิกาย์น 2563 ทัี่�งน่� ต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุในสัญญาเช่่า ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 
โฮิเที่ล ได้ใช้่สิที่ธิัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าในเด่อนท่ี่�มู่ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมู
ใหญ่ (Renovation) กล่าวัค่อ ตั์�งแต่์เด่อนเมูษัาย์น 2563 จินกรัะทัี่�ง
เด่อนท่ี่�การัปีรัับปีรัุงหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) แล้วัเสรั็จิ  
ซ้ี�งสำาหรัับผลการัดำาเนินงานในรัอบ 9 เด่อนปีี 2563 นั�น ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 
โฮิเที่ล ได้ใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อนการัช่ำารัะค่าเช่่ารัะหว่ัางวัันท่ี่� 1 เมูษัาย์น 
2563 ถ้งวัันท่ี่� 30 กันย์าย์น 2563 โดย์ท่ี่� ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิะ
ต้์องช่ำารัะค่าเช่่าในเด่อนท่ี่�มู่ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) 
ท่ี่�เล่�อนช่ำารัะภูาย์ในรัอบปีีบัญช่่เด่ย์วักัน โดย์การัช่ำารัะค่าเช่่าจิะ 
ไมู่สร้ัางปัีญหาสภูาพื่คล่องแก่ผู้เช่่าช่่วัง และไมู่ส่งผลกรัะที่บต่์อหน้าท่ี่�
ในการัดูแลรัักษัาที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าช่่วัง ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุ 
ในสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
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ข�อมู้ลัค่่าเช่ื่าที� CPNREIT ได�รัับจัากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทลั ในปีิที�ผู่้านมูาเป็ินดังนี�

รัายการั 
(หน่วัย : ลั�านบาท)

ปิีสิ�นสุด 
31 ธ.ค่. 2561

ปิีสิ�นสุด 
31 ธ.ค่. 2562

ปิีสิ�นสุด
 31 ธ.ค่. 2563

ค่่าเช่ื่าต์ามูสัญญา/1

ค่าเช่่าคงท่ี่�/2 210 217 225.0

ค่าเช่่าแปีรัผัน 105 109 -

ค่าเช่่ารัวัมู 315 326 225.0

ค่่าเช่ื่าที�เล่ั�อนการัชื่ำารัะอันเน่�องมูาจัากการัปิรัับปิรุังหร่ัอซ่อมูแซมูใหญ่ (renovation)

ค่าเช่่าคงท่ี่� - - 162.3

ค่าเช่่าแปีรัผัน - - -

ค่าเช่่ารัวัมู - - -

ค่่าเช่ื่าที�ยกเวั�นจัากเหตุ์สุดวิัสัย

ค่าเช่่าคงท่ี่� - - 6.8

ค่าเช่่าแปีรัผัน - - -

ค่าเช่่ารัวัมู - - 6.8

ค่่าเช่ื่าที�บันทึกต์ามูมูาต์รัฐานการับัญชีื่แลัะมูาต์รัฐานการัรัายงานทางการัเงินที�เกี�ยวัข�อง/3

ค่าเช่่าคงท่ี่� 210 274 235

ค่าเช่่าแปีรัผัน 105 109 -

ค่าเช่่ารัวัมู 315 383 235

หมูาย์เหตุ์ :  /1  เป็ีนค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT มู่สิที่ธิัได้รัับ ก่อนหักค่าเช่่าในส่วันท่ี่�มู่การัใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าบางส่วันหร่ัอทัี่�งหมูด

   /2 เป็ีนค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT ได้รัับจิริัง ซ้ี�งอาจิแต์กต่์างจิากรัาย์ได้ค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT บันท้ี่กรัาย์ได้ค่าเช่่าในงบการัเงินต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่และมูาต์รัฐ์าน
การัรัาย์งานที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

    /3 รัาย์ได้ค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT บันท้ี่กในงบการัเงินต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่และมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

ผู้ลักรัะทบจัากการัเปิลีั�ยนแปิลังผู้้�เช่ื่าช่ื่วังทรััพย์สินหลัักในส่วันที�
เป็ินโรังแรัมูฮิลัตั์น พัทยา

กรัณ่ท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ซ้ี�งเป็ีนผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันท่ี่�
เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ไมู่ต่์ออายุ์สัญญา หร่ัอมู่การับอกเลิกสัญญา
เช่่าช่่วังก่อนครับกำาหนดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังต์ามูสัญญา CPNREIT 
อาจิต้์องใช้่เวัลาในการัหาบุคคลอ่�น เพ่ื่�อเข้้ามูาเป็ีนผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน
หลักดังกล่าวัแที่นซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ซ้ี�งบุคคลดังกล่าวัอาจิไมู่มู่
คุณสมูบัติ์หร่ัอควัามูสามูารัถเหมู่อนกับซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล รัวัมูทัี่�ง 
CPNREIT อาจิไมู่สามูารัถหาผู้เช่่าช่่วังรัาย์ใหมู่มูาที่ดแที่น และจ่ิาย์ 
ค่าเช่่าได้เท่ี่ย์บเท่ี่ากับซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ซ้ี�งจิะส่งผลกรัะที่บโดย์ต์รัง
ต่์อรัาย์ได้ข้อง CPNREIT และควัามูสามูารัถในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

เพ่ื่�อลดควัามูเส่�ย์งในกรัณ่น่� ภูาย์ใต้์สัญญาเช่่าช่่วัง CPNREIT ไดเ้ข้้าที่ำา
สัญญาให้เช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และสัญญาให้เช่่าสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
โดย์มู่กำาหนดรัะย์ะเวัลาการัเช่่า 3 ปีี ซ้ี�งสัญญาเช่่าช่่วังปัีจิจุิบันมู่อาย์ุ
สัญญาตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2561 ถ้ง 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์เมู่�อ
สิ�นสุดสัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวั ทัี่�ง CPNREIT และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัต่์ออายุ์สัญญาได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 3 ปีี 

ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT ไมู่ได้ให้ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล เช่่าช่่วัง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า อ่กต่์อไปี ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์มู่กรัะบวันการัในการัพิื่จิารัณาคัดเล่อกผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน
รัาย์ใหมู่ โดย์คำาน้งถ้งปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
เป็ีนสำาคัญ นอกจิากน่� ด้วัย์จุิดเด่นข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ท่ี่�มู่ที่ำาเล
ท่ี่�ตั์�งท่ี่�ด่ในเมู่องพัื่ที่ย์าซ้ี�งเป็ีนเมู่องท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�สำาคัญข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ 
การัจัิดหาผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินรัาย์ใหมู่มูาที่ดแที่นซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
น่าจิะสามูารัถดำาเนินการัได้
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การักู้ย่มเงิน

1. เงินกู้ย่ม
สรุัปิสารัะสำาคั่ญของสัญญาก้�ย่มูเงิน
CPNREIT ได้ใช้่แหล่งเงินทุี่นจิากการักู้ย์่มูเงินจิากธันาคารัพื่าณิช่ย์์ และ/หร่ัอสถาบันการัเงิน เพ่ื่�อเข้้าลงทีุ่นในโครังการัอาคารัสำานักงาน
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และ/หร่ัอค่าใช้่จ่ิาย์ในการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ใน
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) โดย์ข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ข้องการักู้ย์่มูเงินต์ามูข้้อเสนอเบ่�องต้์นท่ี่� CPNREIT ได้รัับในปัีจิจุิบัน 
มู่เง่�อนไข้ท่ี่�สำาคัญดังต่์อไปีน่�

ผู้้�ให�ก้� สถาบันการัเงินแห่งท่ี่� 1

ผู้้�ก้� ที่รััสต่์กรัะที่ำาในนามู CPNREIT

วังเงินก้�แลัะวััต์ถุ่ปิรัะสงค์่ วังเงินสินเช่ื่�อ ก: 10,000 ล้านบาที่
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่ในการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู ภูาย์ใต้์สัญญาลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะ
ลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จ่ิาย์ต่์างๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัลงทุี่นดังกล่าวั รัวัมูถ้งค่า
ธัรัรัมูเน่ย์มูต์ามูสัญญาว่ัาจ้ิางผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
เฉพื่าะในส่วันท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู
วังเงินสินเช่ื่�อ ข: 4,170 ล้านบาที่
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่ในการัช่ำารัะค่นเงินกู้และหน่�ท่ี่�ถ้งกำาหนดช่ำารัะภูาย์ใต้์วังเงินสินเช่่�อ ก ในกรัณ่ท่ี่� 
ผู้กู้ไมู่สามูารัถรัะดมูทุี่นผ่านต์รัาสารัหน่�มูาช่ำารัะค่นเงินกู้และหน่�ท่ี่�ถ้งกำาหนดช่ำารัะภูาย์ใต้์วังเงิน
สินเช่่�อ ก ได้เต็์มูจิำานวัน
วังเงินสินเช่ื่�อ ค่: 1,800 ล้านบาที่
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่สำาหรัับการัออกหนังส่อคำ�าปีรัะกันโดย์ผู้ให้สินเช่่�อให้แก่เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 
เพ่ื่�อเป็ีนหลักปีรัะกันในการัช่ำารัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ โครังการั
เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์)

อัต์รัาดอกเบี�ย อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงท่ี่� และ/หร่ัออัต์รัาดอกเบ่�ย์ลอย์ตั์วั

อายุสัญญาเงินก้� ไมู่เกิน 6 ปีี

การัชื่ำารัะค่่นเงินต์�น ช่ำารัะค่นเงินต้์นโดย์การัที่ย์อย์ช่ำารัะ และ/หร่ัอช่ำารัะครัั�งเด่ย์วัทัี่�งจิำานวันต์ามูท่ี่�รัะบุในสัญญาเงิน
กู้และเอกสารัที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้องซ้ี�งกองที่รััสต์์และผู้ให้กู้จิะต์กลงกัน

หลัักปิรัะกันเงินก้� ไมู่มู่หลักปีรัะกัน

เง่�อนไขการัปิฏิิบัติ์ต์ามูสัญญาเงินก้�ที�
สำาคั่ญ

ผู้กู้ต้์องดำารังสัดส่วันอัต์รัาส่วันหน่�เงินกู้ย์่มูรัวัมูต่์อมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องต์นไมู่ให้เกินกว่ัา 
ร้ัอย์ละ 35 ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT มู่อันดับควัามูน่าเช่่�อถ่ออย์ู่ในอันดับท่ี่�สามูารัถลงทุี่นได้ ผู้กู้ต้์อง
ดำารังสัดส่วันไมู่ให้เกินกว่ัาร้ัอย์ละ 60 ต์ลอดรัะย์ะเวัลาข้องสัญญา โดย์คำานวัณจิากงบการัเงิน
ปีรัะจิำาปีี สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมูข้องทุี่กปีี
ผู้กู้ต้์องดำาเนินการัให้อัต์รัาส่วันควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะหน่�ข้องผู้กู้ไมู่ต์ำ�ากว่ัาอัต์รัา 1.2 เท่ี่า  
ณ ทุี่ก ๆ สิ�นปีีต์ามูท่ี่�ปีรัากฏในงบแสดงฐ์านะที่างการัเงิน
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ผู้้�ให�ก้� สถาบันการัเงินแห่งท่ี่� 2

ผู้้�ก้� ที่รััสต่์กรัะที่ำาในนามู CPNREIT

วังเงินก้�แลัะวััต์ถุ่ปิรัะสงค์่ วังเงินสินเช่ื่�อ ก: 2,000 ล้านบาที่
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่ในการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู ภูาย์ใต้์สัญญาลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่� 
จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จ่ิาย์ต่์างๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัลงทุี่นดังกล่าวั รัวัมูถ้ง 
ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูต์ามูสัญญาว่ัาจ้ิางผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
เฉพื่าะในส่วันท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู
วังเงินสินเช่ื่�อ ข: 1,500 ล้านบาที่ 
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่ในการัปีรัับปีรุังซ่ีอมูแซีมูที่รััพื่ย์์สิน ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จิ่าย์ต์่างๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ
การัดำาเนินการัดังกล่าวั หร่ัอในการัช่ำารัะเงินค่นให้แก่ผู้กู้สำาหรัับค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ผู้กู้ได้ที่ดรัองจ่ิาย์ไปี
ก่อนแล้วัอันเก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัับปีรุังซ่ีอมูแซีมูที่รััพื่ย์์สิน
วังเงินสินเช่ื่�อ ค่: 100 ล้านบาที่ 
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่เป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นสำาหรัับการัปีรัะกอบธุัรักิจิข้องผู้กู้

วังเงินก้�รัวัมูทั�งหมูด วังเงินกู้รัวัมูไมู่เกิน 3,600 ล้านบาที่

อัต์รัาดอกเบี�ย อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงท่ี่� และ/หร่ัออัต์รัาดอกเบ่�ย์ลอย์ตั์วั

อายุสัญญาเงินก้� ไมู่เกิน 6 ปีี

การัชื่ำารัะค่่นเงินต์�น ช่ำารัะค่นเงินต้์นโดย์การัที่ย์อย์ช่ำารัะ และ/หร่ัอช่ำารัะครัั�งเด่ย์วัทัี่�งจิำานวันต์ามูท่ี่�รัะบุในสัญญาเงินกู้
และเอกสารัที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้องซ้ี�งกองที่รััสต์์และผู้ให้กู้จิะต์กลงกัน

หลัักปิรัะกันเงินก้� ไมู่มู่หลักปีรัะกัน

เง่�อนไขการัปิฏิิบัติ์ต์ามูสัญญาเงินก้�ที�
สำาคั่ญ

ผู้กู้ต้์องดำารังสัดส่วันอัต์รัาส่วันหน่�เงินกู้ย์่มูรัวัมูต่์อมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องต์นไมู่ให้เกินกว่ัา 
ร้ัอย์ละ 35 ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT มู่อันดับควัามูน่าเช่่�อถ่ออย์ู่ในอันดับท่ี่�สามูารัถลงทุี่นได้ ผู้กู้ต้์อง
ดำารังสัดส่วันไมู่ให้เกินกว่ัาร้ัอย์ละ 60 ต์ลอดรัะย์ะเวัลาข้องสัญญา โดย์คำานวัณจิากงบการัเงิน
ปีรัะจิำาปีี สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมูข้องทุี่กปีี
ผู้กู้ต้์องดำาเนินการัให้อัต์รัาส่วันควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะหน่�ข้องผู้กู้ไมู่ต์ำ�ากว่ัาอัต์รัา 1.2 เท่ี่า  
ณ ทุี่ก ๆ สิ�นปีีต์ามูท่ี่�ปีรัากฏในงบแสดงฐ์านะที่างการัเงิน
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2. หุ้นกู้
 CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้รัวัมู 4 ชุ่ดเพ่ื่�อช่ำารัะค่นเงินกู้ต์ามูสัญญาโดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

รัายการั
มู้ลัค่่า  

(ลั�านบาท)

วัันที�เบิกใชื่� 
เงินก้�ย่มู /  

วัันที�ออกหุ�นก้� 

วัันค่รับกำาหนด 
ชื่ำารัะเงินก้�ย่มู /  

วัันค่รับกำาหนดไถ่่ถ่อน

รัะยะเวัลัา 
การัก้�ย่มู /  
อายุหุ�นก้�  

อัต์รัา
ดอกเบี�ย 
(รั�อยลัะ) 

หลัักปิรัะกัน
อันดับ
เค่รัดิต์

CPNREIT212A 2,700 8 ก.พื่. 62 8 ก.พื่. 64 2 ปีี 2.54 ไมู่มู่ AA/1

CPNREIT218A 2,650 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 64 3 ปีี 2.70 ไมู่มู่ AA/1

CPNREIT232A 1,795 8 ก.พื่. 62 8 ก.พื่. 66 4 ปีี 3.30 ไมู่มู่ AA/1

CPNREIT288A 7,390 17 ส.ค. 61 17 ส.ค. 71 10 ปีี 3.80 ไมู่มู่ AA/1

หมูาย์เหตุ์ :  /1 เมู่�อวัันท่ี่� 22 กรักฎาคมู 2563 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง ข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มู

อันดับเครัดิต์ “Negative” หร่ัอ “ลบ”

โดย์การัออกหุ้นกู้ดังกล่าวัได้มู่การัจิ่าย์ค่นเงินกู้ต์ามูสัญญาครับต์ามูจิำานวัน ซ้ี�งกองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ปีรัะโย์ช่น์ข้องการัออกหุ้นกู้ท่ี่�อัต์รัา 
ดอกเบ่�ย์คงท่ี่�จิะช่่วัย์ลดดอกเบ่�ย์จ่ิาย์ในรัะย์ะย์าวัได้เมู่�อเท่ี่ย์บกับการักู้ย์่มูเงินจิากสถาบันการัเงินท่ี่�มู่อัต์รัาดอกเบ่�ย์แบบลอย์ตั์วั

สถ่านะของการัก้�ย่มูเงินรัอบปีิบัญชีื่ 2563 สิ�นสุดวัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563 สามูารัถ่แสดงได�ต์ามูต์ารัางด�านล่ัางนี�

จัำานวันเงินก้�/1   8,524.0 ล้านบาที่

จัำานวันหุ�นก้� 14,510.7 ล้านบาที่

มู้ลัค่่าทรััพย์สินรัวัมู 71,577.2 ล้านบาที่

อัต์รัาส่วันหนี�สินเงินก้�ย่มูต่์อมู้ลัค่่าทรััพย์สินรัวัมู ร้ัอย์ละ 32.2/2

อัต์รัาส่วันค่วัามูสามูารัถ่ในการัชื่ำารัะหนี� ไมู่ต์ำ�ากว่ัา 1.2 เท่ี่า

หมูาย์เหตุ์ :  /1 CPNREIT ได้ใช้่เงินกู้จิำานวันรัวัมู 8,380.7 ล้านบาที่ เพ่ื่�อเพ่ื่�อเข้้าลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงาน 
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และ/หร่ัอค่าใช้่จ่ิาย์ในการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) ซ้ี�งเป็ีนรัาย์การัท่ี่�เกิดข้้�น
ในช่่วังเด่อนมู่นาคมู 2563

   /2 มููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้อง CPNREIT จิะรัวัมูมููลค่าที่รััพื่ย์์สินจิากโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูมูาต์รัฐ์านบัญช่่และมูาต์รัฐ์านการั
รัาย์งานที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ท่ี่�หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าการัเงิน (Lease Liability) ข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) ไมู่ถ่อเป็ีนการั 
กู้ย์่มูต์ามูหลักเกณฑ์์ข้องสำานักงาน ก.ล.ต์. ทัี่�งน่� กรัณ่ท่ี่�ไมู่รัวัมูมููลค่าที่รััพื่ย์์สินจิากโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) สัดส่วันการักู้ย์่มูเงินหลัง 
การัลงทุี่นจิะมู่มููลค่าปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 43.8
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ภ�พรวมูภ�วะเศรษฐกิจำ
และอุต์ส�หกรรมู 

ภาวะเศรัษฐกิจไทยปี 2563
สภูาพัื่ฒนาการัเศรัษัฐ์กิจิและสังคมูแห่งช่าติ์ (สศช่.) รัาย์งานตั์วัเลข้
ผลิต์ภัูณฑ์์มูวัลรัวัมูในปีรัะเที่ศ (GDP) ปีี 2563 หดต์ัวัท่ี่�ร้ัอย์ละ 6.1 
เมู่�อเท่ี่ย์บกับปีี 2562 (ท่ี่�เติ์บโต์ร้ัอย์ละ 2.3) ถ่อว่ัาต์ำ�าสุดในรัอบ 22 ปีี 
เน่�องจิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดโรัคติ์ดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 
(“COVID-19”) ในปีี 2563 ส่งผลกรัะที่บกับเศรัษัฐ์กิจิไที่ย์อย์่างมูาก 
โดย์เคร่ั�องช่่�ที่างเศรัษัฐ์กิจิติ์ดลบทัี่�งหมูด ได้แก่ การัส่งออกไที่ย์ติ์ดลบ
ร้ัอย์ละ 6.6 ถ่อว่ัาติ์ดลบต่์อเน่�องจิากปีี 2562 ท่ี่�ติ์ดลบร้ัอย์ละ 3.3 โดย์
การันำาเข้้าสินค้าปีี 2563 ติ์ดลบร้ัอย์ละ 13.5 เท่ี่ย์บกับการัข้ย์าย์ตั์วั
ร้ัอย์ละ 2.3 ในปีี 2562 ด้านการัอุปีโภูคบรัิโภูคภูาคเอกช่นต์ิดลบ 
ร้ัอย์ละ 1.0 และการัลงทุี่นรัวัมูติ์ดลบร้ัอย์ละ 4.8 แบ่งเป็ีนการัลงทุี่น
ภูาคเอกช่นต์ดิลบร้ัอย์ละ 8.4 และการัลงที่นุภูาครััฐ์ท่ี่�ย์งัเติ์บโต์ร้ัอย์ละ 
5.7 โดย์มู่เพ่ื่ย์งการัอุปีโภูคภูาครััฐ์ท่ี่�ย์ังข้ย์าย์ตั์วัร้ัอย์ละ 0.8 

การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 ส่งผลกรัะที่บต์่อเศรัษัฐ์กิจิไที่ย์ 
ในไต์รัมูาส 2 หนักมูากท่ี่�สุด จิากมูาต์รัการัล็อกดาวัน์ปิีดสถานท่ี่�ต่์างๆ 
ทัี่�งห้างสรัรัพื่สินค้า โรังแรัมู สถานบันเทิี่ง ผับบาร์ั ร้ัานค้า และ 
ร้ัานอาหารั เป็ีนต้์น และมูาต์รัการัจิำากัดและควับคุมูการัเดินที่าง
รัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ท่ี่�ส่งผลกรัะที่บต่์อภูาคการัท่ี่องเท่ี่�ย์วัข้องไที่ย์เป็ีน
อย์่างมูาก นอกจิากน่� การัปีรัับเปีล่�ย์นพื่ฤติ์กรัรัมูข้องผู้บริัโภูคใน
ช่่วัง COVID-19 รัวัมูถ้งการัดำาเนินมูาต์รัการัควับคุมูเเละปี้องกัน 
โรัครัะบาดข้องภูาครััฐ์ที่ำาให้การับริัโภูคในหมูวัดสินค้าคงที่น 
ก้�งคงที่นเเละหมูวัดบริัการั เช่่น การัใช้่จ่ิาย์ซ่ี�อเส่�อผ้าและรัองเท้ี่า  
การัใช้่จ่ิาย์ในรัา้นอาหารัและโรังแรัมู การัใช้่จ่ิาย์เคร่ั�องด่�มูแอลกอฮิอล์ 
และการัใช้่จ่ิาย์เพ่ื่�อค่านำ�าและค่าไฟฟ้า เปี็นต้์น ลดลงและมู่รัูปีแบบ
เปีล่�ย์นไปีเป็ีนการัจัิบจ่ิาย์ใช้่สอย์ออนไลน์มูากข้้�น 

เศรัษัฐ์กิจิไที่ย์เริั�มูมู่การัฟ้�นตั์วัอย์า่งช้่า ๆ  หลังจิากมู่มูาต์รัการัผ่อนคลาย์
ในช่่วังเด่อนพื่ฤษัภูาคมู 2563 ซ้ี�งสามูารัถควับคุมูและป้ีองกันการั
รัะบาดในปีรัะเที่ศได้แล้วันั�น การัลงทุี่นข้องภูาครััฐ์มู่การัเพิื่�มูวังเงิน 
งบปีรัะมูาณรัาย์จ่ิาย์ พื่ร้ัอมูทัี่�งการัเร่ังเบิกจ่ิาย์จิากภูาครััฐ์ รัวัมูทัี่�งการั
บริัโภูคภูาคเอกช่นท่ี่�ปีรัับตั์วัด่ข้้�น โดย์ได้อานิสงส์จิากมูาต์รัการักรัะตุ้์น
เศรัษัฐ์กจิิ เช่่น มูาต์รัการัคนละคร้ั�ง มูาต์รัการัช่อ้ปีด่มู่ค่น และโครังการั
บัต์รัสวััสดิการัแห่งรััฐ์ อย่์างไรัก็ด่ จิำานวันนักท่ี่องเท่ี่�ย์วัต่์างช่าติ์เดินที่าง
เข้้าไที่ย์มู่จิำานวันลดลงร้ัอย์ละ 83.2 แมู้รััฐ์บาลจิะพื่ย์าย์ามูกรัะตุ้์นให้
เกิดการัเดินที่างท่ี่องเท่ี่�ย์วัภูาย์ในปีรัะเที่ศผ่านมูาต์รัการัต่์าง ๆ เช่่น 
การัเพิื่�มูวัันหย์ดุต่์อเน่�อง มูาต์รัการัสง่เสริัมูการัที่อ่งเท่ี่�ย์วั ผ่านโครังการั
เรัาเท่ี่�ย์วัด้วัย์กัน ซ้ี�งมูาต์รัการัเหล่าน่�ได้รัับการัต์อบรัับท่ี่�ด่ในรัะดับหน้�ง
เท่ี่านั�น อย์่างไรัก็ต์ามู ปีรัะเที่ศไที่ย์เป็ีนปีรัะเที่ศท่ี่�พ้ื่�งพื่าต่์างปีรัะเที่ศ
เป็ีนหลักทัี่�งการัส่งออกและการัท่ี่องเท่ี่�ย์วั จ้ิงส่งผลกรัะที่บอย่์างมูาก
ต่์อการัฟ้�นตั์วัที่างเศรัษัฐ์กิจิและที่ำาให้ไมู่สามูารัถดำาเนินโครังการั 
ต่์าง ๆ ได้อย์่างเต็์มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่

นอกจิากนั�น ย์ังมู่เหตุ์การัณ์เก่�ย์วักับเสถ่ย์รัภูาพื่ที่างการัเมู่อง เช่่น  
การัปีรัะท้ี่วังหลาย์ครัั�งในช่่วังไต์รัมูาส 4 ปีรัะกอบกับการัรัะบาดข้อง 
COVID-19 รัะลอกใหมู่ท่ี่� เกิดข้้�นในช่่วังเด่อนธัันวัาคมู 2563  
ซ้ี�งเหตุ์การัณ์เหล่าน่�ล้วันส่งผลกรัะที่บต่์อควัามูเช่่�อมัู�นในการับริัโภูค 
การัลงทุี่นภูาคเอกช่น รัวัมูทัี่�งการัท่ี่องเท่ี่�ย์วัภูาย์ในปีรัะเที่ศท่ี่�กำาลังฟ้�นตั์วั

แนวโน้มเศรัษฐกิจไทยปี 2564
ควัามูท้ี่าที่าย์ในปีี 2564 ท่ี่�เศรัษัฐ์กิจิไที่ย์ย์ังต้์องเผชิ่ญและอาจิเป็ีนตั์วั
ฉุดรัั�งเศรัษัฐ์กิจิ ปีรัะกอบด้วัย์ 1) การัควับคุมูการัแพื่ร่ัรัะบาดและการั
ป้ีองกันการักลับมูารัะบาดรุันแรังภูาย์ในปีรัะเที่ศ 2) การัรัักษัา
บรัรัย์ากาศที่างการัเมู่องภูาย์ในปีรัะเที่ศ 3) การัดูแลภูาคเศรัษัฐ์กิจิท่ี่�
ย์งัมู่ข้้อจิำากัดในการัฟ้�นตั์วั 4) การัรัักษัาแรังขั้บเคล่�อนการัข้ย์าย์ตั์วัที่าง
เศรัษัฐ์กิจิจิากการัใช้่จ่ิาย์และการัลงทุี่นภูาครััฐ์ 5) การัขั้บเคล่�อน 
การัส่งออกสินค้าเพ่ื่�อสร้ัางรัาย์ได้เงินต์รัาต่์างปีรัะเที่ศ 6) การัส่งเสริัมู
การัลงทีุ่นภูาคเอกช่น 7) การัเต์ร่ัย์มูควัามูพื่รั้อมูสำาหรัับการัเปีิดรัับ 
นักท่ี่องเท่ี่�ย์วัต่์างช่าติ์ 8) การัเต์ร่ัย์มูมูาต์รัการัรัองรัับควัามูเส่�ย์งจิาก
สถานการัณ์ภัูย์แล้งและการัดูแลรัาย์ได้เกษัต์รักรัและ 9) การัติ์ดต์ามู
และเต์ร่ัย์มูการัรัองรัับควัามูเส่�ย์งจิากควัามูผันผวันในรัะบบเศรัษัฐ์กิจิ
และการัเงินโลก

อุต์สาหกรัรัมคั้าปล่กปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
ในปีี 2563 เศรัษัฐ์กิจิและอุต์สาหกรัรัมูค้าปีล่กได้รัับผลกรัะที่บจิาก
เหตุ์การัณ์แพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ทัี่�งในปีรัะเที่ศไที่ย์ รัวัมูทัี่�ง 
ในภููมิูภูาคและทัี่�วัโลก โดย์อุต์สาหกรัรัมูที่่องเท่ี่�ย์วัได้รัับผลกรัะที่บ 
อย์า่งหนัก รัวัมูถ้งการัค้ารัะหว่ัางปีรัะเที่ศ การับริัโภูค การัลงทุี่น และ 
รัาย์ได้ครััวัเร่ัอนเช่่นเด่ย์วักัน

ในช่่วังที่ศวัรัรัษัท่ี่�ผ่านมูาอุต์สาหกรัรัมูค้าปีล่กในปีรัะเที่ศไที่ย์ได้เติ์บโต์
อย์่างสูงมูาโดย์ต์ลอด โดย์มู่การัข้ย์าย์ตั์วัข้องเมู่องอย์่างรัวัดเร็ัวั  
การัพัื่ฒนาโครังสร้ัางพ่ื่�นฐ์าน ควัามูมัู�งคั�งข้องกลุ่มูปีรัะช่ากรัรัะดับรัาย์ได้
ปีานกลางท่ี่�สูงข้้�น และจิากจิำานวันนักท่ี่องเท่ี่�ย์วัต่์างช่าติ์ท่ี่�เดินที่างเข้้า
มูาในปีรัะเที่ศท่ี่�เพิื่�มูข้้�นอย่์างก้าวักรัะโดด ในข้ณะเด่ย์วักันอุปีที่านข้อง
พ่ื่�นท่ี่�ต์ลาดค้าปีล่กได้ข้ย์าย์ต์ามูการัเติ์บโต์ข้องเศรัษัฐ์กิจิและ
อุต์สาหกรัรัมู โดย์ปัีจิจุิบันพ่ื่�นท่ี่�เช่่าสุที่ธิั (Net Leasable Area หร่ัอ 
NLA) ข้องต์ลาดค้าปีล่กในกรุังเที่พื่ฯ และปีริัมูณฑ์ล มู่ทัี่�งสิ�นปีรัะมูาณ 
9 ล้านต์รั.มู. (ท่ี่�มูาข้้อมููล*: Knight Frank) และมู่พ่ื่�นท่ี่�ต์ลาดค้าปีล่ก
ทัี่�วัปีรัะเที่ศมูากกว่ัา 20 ล้านต์รั.มู. (ท่ี่�มูาข้้อมููล: การัวิัเครัาะห์ข้้อมููล
ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาร่ัวัมูกับบริัษััที่ Jones Lang LaSalle หร่ัอ JLL) 
อัต์รัาการัเต์บิโต์ข้องพ่ื่�นท่ี่�ต์ลาดคา้ปีล่กโดย์เฉล่�ย์อย์ูท่่ี่�ปีรัะมูาณรัอ้ย์ละ 
6 ต่์อปีี เกิดจิากการัพัื่ฒนาศูนย์์การัค้าแห่งใหมู่ โดย์มู่ข้้อสังเข้ปีดังน่�



รายงานประจำาปี 256350

1. ปีรัากฏการัณ์ข้องศูนย์์การัค้าช่านเมู่องข้นาดใหญ่รัะดับภููมิูภูาค (Super Regional Suburban Malls) 

2. ควัามูนิย์มูข้องศูนย์์การัค้าข้นาดเล็กหร่ัอคอมูมููนิต่์�มูอลล์ในชุ่มูช่นท่ี่�มู่ผู้อย์ู่อาศัย์อย์่างแน่นหนา

3. ควัามูโดดเด่นข้องศูนย์์การัค้าซ้ี�งเป็ีนองค์ปีรัะกอบสำาคัญข้องการัพัื่ฒนาโครังการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์รูัปีแบบผสมูหร่ัอมิูกซ์ีย์ูสท่ี่�มู่ข้นาดใหญ่

อปุทานพ้�นท่� NLA ข้องต์ลาดค้ัาปล่กและอตั์รัาการัเช่าพ้�นท่�ในกรุังเทพฯ และปริัมณ์ฑล รัะหว่างปี 2553-2563

ปิี พ่�นที� NLA ของต์ลัาดค่�าปิลัีก (ลั�าน ต์รั.มู.) อัต์รัาการัเชื่่าพ่�นที� (รั�อยลัะ)

2553 5.00 91.0

2554 5.75 91.7

2555 5.90 97.3

2556 6.00 96.0

2557 6.20 94.0

2558 6.80 93.0

2559 7.00 94.0

2560 7.20 93.0

2561 8.10 94.0

2562 8.30 93.0

2563 8.70 92.0

ท่ี่�มูา : บที่วิัเครัาะห์ข้อง Knight Frank ปีี 2564

อุปีที่านพ่ื่�นท่ี่�ต์ลาดค้าปีล่กในกรุังเที่พื่ฯ และปีริัมูณฑ์ล มู่ข้นาดเท่ี่ย์บเท่ี่ากับเมู่องหลวังในปีรัะเที่ศใกล้เค่ย์ง อาทิี่ กรุังมูานิลา กรุังกัวัลาลัมูเปีอร์ั 
กรุังจิาการ์ัต์า หร่ัอแมู้แต่์กุรังปัีกกิ�ง แมู้ว่ัาสถานการัณ์พ่ื่�นท่ี่�ต์ลาดค้าปีล่กในกรุังเที่พื่ฯ ย์ังไมู่จัิดว่ัาอย์ู่ในภูาวัะอุปีที่านล้นต์ลาดเมู่�อเท่ี่ย์บกับ 
เมู่องท่ี่�เป็ีนจุิดหมูาย์ปีลาย์ที่างการัช้่อปีปิี�งรัะดับโลกอย่์างฮ่ิองกงและสิงคโปีร์ั แต่์การัเพิื่�มูอุปีที่านย์ังคงเป็ีนไปีอย์่างรัะมัูดรัะวัังเน่�องจิากแนวัโน้มู
การัเติ์บโต์ข้องการัใช้่จ่ิาย์บริัโภูคและภูาคการัท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�ช่ะลอตั์วัลงในอนาคต์รัะย์ะกลาง

คัวามหนาแน่นข้องพ้�นท่�คั้าปล่กต์่อปรัะชากรัข้องเม่องสำาคััญในเอเช่ย

เมืองสำาคัญ่ใน่เอเช่่ย พื�น่ท่�ค�าปล่กต์่อปรัะช่ากรั (ต์รั.ม.)

 ฮ่ิองกง 1.52

สิงคโปีร์ั 1.08

กัวัลาลัมูเปีอร์ั 0.68

ปัีกกิ�ง 0.62

กรุังเที่พื่ฯ 0.6

มูานิลา 0.5

จิาการ์ัต์า 0.4

ท่ี่�มูา : บที่วิัเครัาะห์ข้อง Knight Frank ปีี 2564
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ในปีี 2563 ควัามูเช่่�อมัู�นข้องผู้บริัโภูคโดย์รัวัมูมู่ภูาวัะถดถอย์อย์่างมู่
นัย์สำาคัญ จิากแน้วัโนมูการัเลิกจ้ิางงานท่ี่�สูงข้้�น การัช่ะลอต์ัวัข้อง
เศรัษัฐ์กิจิ และหน่�สินครััวัเร่ัอนท่ี่�สูงข้้�น โดย์ดัช่น่ควัามูเช่่�อมัู�นข้อง 
ผู้บริัโภูคได้ปีรัับตั์วัลดลงจิากปีรัะมูาณ 70 ในช่่วังต้์นปีี 2563 มูาอย์ู่
จุิดต์ำ�าสุดในเด่อนเมูษัาย์นท่ี่� 47 ก่อนจิะปีรัับตั์วัสูงข้้�นมูาเล็กน้อย์ท่ี่� 52 
ในเด่อนธัันวัาคมู ในข้ณะท่ี่�ดัช่น่ย์อดข้าย์ปีล่กมู่การัปีรัับต์วััลดลงอย์า่ง
รุันแรังจิาก 260 ในช่่วังไต์รัมูาส 4 ปีี 2562 มูาอย์ู่จุิดต์ำ�าสุดท่ี่� 198  
ในไต์รัมูาส 2 ปีี 2563 ก่อนจิะฟ้�นตั์วัมูาอย์ู่ท่ี่� 240 ในช่่วังไต์รัมูาส 4 ปีี 
2563

จิากสถานการัณ์ดังกล่าวัที่ำาให้อัต์รัาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ต์ลาดค้าปีล่กโดย์รัวัมูอย์ู่
ท่ี่�ร้ัอย์ละ 92 - 94 โดย์ในรัะย์ะสั�นอาจิมู่แนวัโน้มูปีรัับตั์วัลดลง 
เน่�องจิากผลกรัะที่บจิากการัแพื่ร่ัรัะบาดโรัค COVID-19 ท่ี่�มู่ต่์อกิจิการั
หลาย์ปีรัะเภูที่ในปีี 2563 และ 2564 ในข้ณะท่ี่�อัต์รัาค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ค้า
ปีล่กอาจิมู่ภูาวัะถดถอย์ในรัะย์ะสั�นจิากอุปีสงค์ต์ลาดท่ี่�ลดลง  
โดย์คาดการัณว่์ัาอัต์รัาค่าเช่่าจิะปีรัับตั์วัลดลงปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 20 - 30 
จิากรัะดับปีี 2562 เน่�องจิากอุปีสงค์ท่ี่�ลดลงจิากในปีรัะเที่ศและ 
ต่์างปีรัะเที่ศ รัาย์ได้ครััวัเร่ัอนท่ี่�ลดลง และภูาวัะเศรัษัฐ์กิจิทัี่�วัโลก 
ท่ี่�ไมู่แน่นอนจิากผลกรัะที่บข้องสถานการัณ์ COVID-19

การัแพื่รั่รัะบาดโรัค COVID-19 ส่งผลกรัะที่บต่์อพื่ฤติ์กรัรัมูผู้บริัโภูค
ให้หันมูาใช้่บริัการัผ่านช่่องที่างออนไลน์และอ่คอมูเมิูร์ัซีมูากข้้�น แมู้ว่ัา
ข้นาดต์ลาดอ่คอมูเมิูร์ัซีข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ยั์งค่อนข้้างเล็ก คิดเป็ีนสัดส่วัน
ร้ัอย์ละ 3 - 4 ข้องต์ลาดค้าปีล่กโดย์รัวัมู แต่์มู่ศักย์ภูาพื่การัเติ์บโต์ท่ี่�สูง
ต่์อไปีในอนาคต์ก่อนจิะถ้งจุิดอิ�มูตั์วั เช่่นเด่ย์วักับท่ี่�เกิดข้้�นในสาธัารัณรััฐ์
ปีรัะช่าช่นจ่ิน สหรัาช่อาณาจัิกรั และสหรััฐ์อเมูริักา ท่ี่�มู่สัดส่วันต์ลาด
อ่คอมูเมูร์ิัซีมูากกว่ัาร้ัอย์ละ 20 ข้องต์ลาดคา้ปีล่กในปีรัะเที่ศนั�น แสดง
ถ้งควัามูสำาคัญท่ี่�ธุัรักิจิข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาจิะต้์องปีรัับตั์วัในสภูาวัะ
แวัดล้อมูท่ี่�มู่ควัามูก้าวัหน้าที่างเที่คโนโลย์แ่ละควัามูโดดเด่นข้องต์ลาด
ค้าปีล่กออนไลน์ท่ี่�เกิดข้้�นอย่์างรัวัดเร็ัวั

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาในฐ์านะผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ อย์ู่ในต์ำาแหน่งท่ี่�
แข็้งแกร่ังในการัรัับมู่อการัเปีล่�ย์นแปีลงจิากอิที่ธิัพื่ลช่่องที่างดิจิิที่ัลท่ี่�
กรัะที่บต์่อธุัรักิจิท่ี่�ดำาเนินการัแล้วั โดย์เป็ีนผู้ริัเริั�มูการัลงทีุ่นใน
เที่คโนโลย์่และการัผน้กพัื่นธัมิูต์รัที่างธัุรักิจิเพ่ื่�อบุกเบิกสินค้าและ
บริัการัรัูปีแบบใหมู่ท่ี่�ผสมูผสานสุดย์อดปีรัะสบการัณ์ผ่านช่่องที่าง 
ออฟไลน์และออนไลน์ ขั้บเคล่�อนการัดำาเนินธุัรักิจิด้วัย์รูัปีแบบ 
ออมูนิแช่นเนลโดย์กลย์ทุี่ธ์ัดิจิิทัี่ล ทัี่�งน่�ควัามูสำาเร็ัจิข้องธุัรักิจิค้าปีล่กใน
อนาคต์จิะข้้�นอย์ูกั่บการัมูอบปีรัะสบการัณ์ท่ี่�ด่ แปีลกใหมู่ และสะดวัก
สบาย์ผ่านทุี่กช่่องที่างทัี่�งออนไลน์และออฟไลน์ โดย์สร้ัางศูนย์์การัค้า
ในการัเป็ีนศูนย์์กลางการัใช้่ช่่วัิต์ข้องลูกค้าทุี่กคนไมู่ว่ัาจิะเป็ีน 
การัใช้่ช่่วิัต์ ที่ำางาน พัื่กผ่อนและเร่ัย์นรู้ัก็ต์ามู

ในปีี 2564 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเล็งเห็นโอกาสการัฟ้�นตั์วัข้องอุต์สาหกรัรัมู
ค้าปีล่ก แมู้ว่ัาอุปีที่านในต์ลาดจิะเพิื่�มูข้้�นอ่กมูากกว่ัา 200,000 ต์รั.มู. 
ภูาย์ในปีีก็ต์ามู โดย์ท่ี่�การัใช้่จ่ิาย์และบริัโภูคในปีรัะเที่ศจิะเป็ีนแรังขั้บ
เคล่�อนสำาคัญในการัฟ้�นตั์วัข้องย์อดข้าย์ปีล่กในปีี 2564 ปีรัะกอบกับ
มูาต์รัการัภูาครััฐ์ท่ี่�จิะช่่วัย์กรัะตุ้์นการับรัิโภูค และการัพื่ัฒนารัะบบ
ข้นส่งมูวัลช่นท่ี่�จิะช่่วัย์สนับสนุนการับริัโภูคให้ข้ย์าย์ตั์วัข้้�น อย์า่งไรัก็ด่ 
ในอนาคต์รัะย์ะกลางยั์งคงมู่แรังกดดันจิากอุปีที่านพ่ื่�นท่ี่�ค้าปีล่กใน
กรุังเที่พื่ฯ ท่ี่�เพิื่�มูข้้�นจิากโครังการัข้นาดใหญ่ท่ี่�อย์ู่รัะหว่ัางการัพัื่ฒนา

อุต์สาหกรัรัมอาคัารัสำานักงานปี 2563 และแนวโน้ม
ปี 2564
ผลกรัะที่บจิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 ท่ี่�มู่ต่์อ
อุต์สาหกรัรัมูอาคารัสำานักงาน ได้แก่

1. ผลกรัะทบัภาพรัวมเศรัษฐกิจมหาภาคัท่�ม่ต่์อ
อุปสงคั์และอุปทานต์ลาดอาคัารัสำานักงาน
สถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดโรัค COVID-19 ส่งผลให้อุปีสงค์ข้อง
ผู้เช่่าอาคารัสำานักงานปีรัับตั์วัลดลง โดย์มู่แรังกดดันจิากการั
ลงทุี่นภูาคเอกช่นและการัค้าท่ี่�ช่ะลอตั์วัลงรัวัมูถ้งอัต์รัาการัว่ัาง
งานท่ี่�มู่แนวัโน้มูเพิื่�มูข้้�น ส่งผลให้ในปีี 2563 อัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�
สุที่ธิัอาคารัสำานักงานติ์ดลบ (อัต์รัาการัย้์าย์ออกสูงกว่ัาอัต์รัาย้์าย์
เข้้า หร่ัอ Negative Net Absorption) ซ้ี�งสะท้ี่อนถ้งสภูาวัะการั
ลงทุี่นภูาคเอกช่นจิากในปีรัะเที่ศและต่์างช่าติ์ท่ี่�หดตั์วัลง ในข้ณะ
ท่ี่�การับริัโภูคภูาคเอกช่นยั์งคงที่รังตั์วั โดย์ธุัรักิจิส่วันใหญ่มู่การั
ช่ะลอแผนข้ย์าย์พ่ื่�นท่ี่�การัที่ำางานเพ่ื่�อลดค่าใช้่จ่ิาย์และป้ีองกัน
กรัะแสเงินสด โดย์ฉพื่าะในกลุ่มูธุัรักิจิการัท่ี่องเท่ี่�ย์วัและบริัการั
ท่ี่�มู่อัต์รัาการัว่ัางงานสูงถ้งร้ัอย์ละ 2.0 ซ้ี�งเป็ีนรัะดับสูงสุดใน
ปีรัะวััติ์การั จิากข้้อมููลข้องธันาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ แมู้ว่ัาการั
จ้ิางงานข้องกลุ่มูพื่นักงานออฟฟิศ (White Collar) จิะไมู่ได้รัับ
ผลกรัะที่บมูาก แต่์จิากสถานการัณ์ COVID-19 ที่ำาให้หลาย์
องค์กรัมู่การัปีรัับลดพ่ื่�นท่ี่�การัใช้่งานข้องอาคารัสำานักงานไปีต์ามู
ลำาดับ ซ้ี�งผลกรัะที่บดังกล่าวัที่ำาให้อัต์รัาพ่ื่�นท่ี่�ว่ัาง (Vacancy 
Rate) ข้องอาคารัสำานักงานเพิื่�มูข้้�นสูงกว่ัาร้ัอย์ละ 11.0 ข้องพ่ื่�นท่ี่�
ทัี่�งหมูดในกรุังเที่พื่ฯ และปีริัมูณฑ์ล และมู่แนวัโน้มูท่ี่�จิะเพิื่�มูสูง
ข้้�นในปีี 2564 จิากการัวิัเครัาะห์ข้อง JLL



รายงานประจำาปี 256352

ภาพรัวมอุปทานต์ลาดอาคัารัสำานักงานในย่านธุรักิจสำาคััญข้องกรัุงเทพฯ ปี 2563 – 2568

ย่านธุรักิจัสำาค่ัญของกรัุงเทพฯ อุปิทานต์ลัาดอาค่ารัสำานักงาน (ต์รั.มู.)

ลุมูพิื่น่ 709,219

อ่�นๆ 261,938

พื่รัะรัามู 9 - รััช่ดาภิูเษัก 101,181

บางนา - ต์รัาด 100,567

สุขุ้มูวิัที่ 98,780

พื่หลโย์ธิัน 84,738

ส่ลมู/สาที่รั 69,059

สย์ามู - ปีทุี่มูวััน 63,051

อุปีที่านต์ลาดอาคารัสำานักงานในอนาคต์ได้รัับผลกรัะที่บเช่่นเด่ย์วักัน โดย์มู่การัช่ะลอการัพื่ัฒนาโครังการัอาคารัสำานักงานแห่งใหมู่หร่ัอ 
เล่�อนแผนการัพัื่ฒนาออกไปีอย่์างไมู่มู่กำาหนด จินกว่ัาสถานการัณ์จิะปีรัับตั์วัด่ข้้�น ปัีจิจุิบันพ่ื่�นท่ี่�เช่่าอาคารัสำานักงานในกรุังเที่พื่ฯ มู่ทัี่�งสิ�นกว่ัา  
9 ล้านต์รั.มู. เพิื่�มูข้้�นจิากปีี 2562 ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 2.0 ในข้ณะท่ี่�อุปีที่านต์ลาดอาคารัสำานักงานในอ่ก 5 ปีีข้้างหน้าจิะเพิื่�มูข้้�นปีรัะมูาณ  
1.1 ล้านต์รั.มู. (ท่ี่�มูาข้้อมููล: JLL) ส่งผลให้ผู้พัื่ฒนาโครังการัอาคารัสำานักงานมู่ควัามูจิำาเป็ีนต้์องผูกสัญญาเช่่าล่วังหน้ากับผู้เช่่าเป็ีนอย่์างสูง เพ่ื่�อ
ลดควัามูเส่�ย์งจิากสภูาวัะอุปีที่านล้นต์ลาดท่ี่�อาจิเกิดข้้�นในอนาคต์

ปิี
การัเพิ�มูขึ�นของอุปิทานต์ลัาดอาค่ารัสำานักงานในกรัุงเทพฯ

ย่านใจักลัางเมู่อง (Prime) ย่านชื่านเมู่อง (Non-prime)

2559 3.0 5.8

2560 3.1 5.8

2561 2.9 6.1

2562 3.0 6.2

2563 2.5 7.0

2564 2.5 7.2

2565 2.7 7.3

2566 3.1 7.4

2567 3.6 7.4

2568 3.8 7.4

2569 4.1 7.4

2. การัปรัับัปล่�ยนคัวามต์้องการัในการัใช้พ้�นท่�อาคัารัสำานักงานและการับัรัิการัในสถืานท่�
สถานการัณ์แพื่ร่ัรัะบาดโรัค COVID-19 ส่งผลกรัะที่บที่างอ้อมูในภูาพื่รัวัมูข้องอุต์สาหกรัรัมู โดย์มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงพื่ฤติ์กรัรัมูการัใช้่ 
พ่ื่�นท่ี่�ที่ำางานใน 2 แง่มุูมูหลัก ได้แก่

1. การักรัะจิาย์สถานท่ี่�ที่ำางานไปีรัอบ ๆ สถานท่ี่�ที่ำางานหลัก หร่ัอในลักษัณะเคร่ัอข่้าย์ Hub and Spoke สำาหรัับผู้เช่่าท่ี่�เป็ีนองค์กรั
ข้นาดใหญ่

2. บที่บาที่ข้องเที่คโนโลย์่ในการัที่ำางาน โดย์พื่นักงานสามูารัถที่ำางานจิากท่ี่�บ้าน (Work From Home) หร่ัอในสถานท่ี่�อ่�นใดก็ได้  
ส่งผลให้ควัามูต้์องการัในการัใช้่พ่ื่�นท่ี่�อาคารัสำานักงานรูัปีแบบดั�งเดิมูนั�นลดลง

ในปีี 2564 ย์ังคงเห็นแนวัโน้มูการัปีรัับเปีล่�ย์นการัใช้่พ่ื่�นท่ี่�อาคารัสำานักงานข้องหลาย์องค์กรัให้สอดคล้องกับจิำานวันพื่นักงานและ 
สภูาวัะการัดำาเนินธุัรักิจิท่ี่�เปีล่�ย์นไปี จิากอุปีที่านท่ี่�จิะเพิื่�มูข้้�นในอนาคต์และอุปีสงค์ท่ี่�มู่แนวัโน้มูลดลงอาจิเปีน็แรังกดดนัให้อัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�
และอัต์รัาค่าเช่่าอย์ูใ่นรัะดับต์ำ�าต่์อไปีในรัะย์ะสั�น
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ปัจำจำัย
คัว�มูเส่�ยง 

1. คัวามเส่�ยงท่�เก่�ยวกบัั CPNREIT หรัอืการัดำาเนนิ
งานข้อง CPNREIT

1.1 คัวามเส่�ยงจากคัวามผันผวนทางเศรัษฐกิจ 
อันอาจม่ผลกรัะทบัต์่อทรััพย์สินท่�  CPNREIT 
ลงทุน/จะเข้้าลงทุน 

1.2 คัวามเส่�ยงจากการัรัะบัาดข้องโรัคัติ์ดต่์อท่�แพร่ั 
กรัะจายไปทั�วโลกอาจนำาไปสู่ภาวะคัวามผันผวน 
ข้องต์ลาดทุนทั�วโลก ซึ็�งอาจม่ผลกรัะทบัในทางลบั
อย่างร้ัายแรังต่์อการัจัดหาปรัะโยชน์ ฐานะทางการัเงิน  
และ ผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT ได้

 การัแพื่รัร่ัะบาดข้องโรัคติ์ดต่์อท่ี่�เกิดข้้�นในรัะดบัโลกในช่่วังหลาย์
ปีีท่ี่�ผ่านมูา เช่่น การัรัะบาดข้องโรัคซีาร์ัส (SARS) การัรัะบาด
ข้องไข้้หวััดนก (H5N1) เป็ีนต้์น จินกรัะทัี่�งในปัีจิจุิบัน ท่ี่�มู่การั
รัะบาดข้องโรัคติ์ดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) อาจิมู่
ผลกรัะที่บต์่อการัตั์ดสินใจิในการัลงทีุ่น และอาจิส่งผลให้ 
ต์ลาดทุี่นทัี่�วัโลกเกิดควัามูผันผวันอย่์างต่์อเน่�อง หร่ัออาจิจิะ 
ส่งผลกรัะที่บในที่างลบต่์อเศรัษัฐ์กิจิในด้านต่์าง ๆ นอกจิากน่� 
การัรัะบาดข้องโรัคดังกล่าวัย์ังอาจิที่ำาให้เกิดข้้อจิำากัดในการั 
เดินที่างและการัใช้่รัะบบข้นส่งมูวัลช่นสาธัารัณะ รัวัมูทัี่�งอาจิที่ำาให้
ต้์องมู่การัปิีดสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ย์วั สถานท่ี่�ที่ำางาน ซ้ี�งอาจิจิะ 
ส่งผลกรัะที่บในการัที่างลบต่์อเศรัษัฐ์กิจิทัี่�วัโลก ทัี่�งน่� การั
เปีล่�ย์นแปีลงใด ๆ ข้องต์ลาดทุี่นหร่ัอเศรัษัฐ์กิจิในรัะดับภููมิูภูาค
หร่ัอรัะดับทัี่�วัโลกท่ี่�มู่นัย์สำาคัญอันเน่�องมูาจิากเหตุ์การัณ์หร่ัอ 
การัเปีล่�ย์นแปีลงข้องสถานการัณ์การัรัะบาดข้องโรัคติ์ดต่์อใน
เร่ั�องดังกล่าวัน่� อาจิจิะส่งผลกรัะที่บในที่างลบอย์่างมู่นัย์สำาคัญ
ต่์อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ ฐ์านะที่างการัเงิน และผลการัดำาเนินงาน
ข้อง CPNREIT ได้ ซ้ี�งผลกรัะที่บน่�อาจิส่งผลเป็ีนวังกว้ัางไมู่เพ่ื่ย์ง
แต่์เฉพื่าะในปีรัะเที่ศไที่ย์และ CPNREIT เท่ี่านั�น 

 ทัี่�งน่� จิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 ในช่่วัง 
ท่ี่�ผ่านมูา ได้ส่งผลกรัะที่บต่์อการัดำาเนินธุัรักิจิข้อง CPNREIT 
อย์่างมู่นัย์สำาคัญ โดย์เป็ีนผลส่บเน่�องจิากการัลดลงข้องกำาลัง 
ซ่ี�อในปีรัะเที่ศ การัเกิดฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ และผลกรัะที่บจิาก
มูาต์รัการัต่์าง ๆ  ข้องภูาครััฐ์เพ่ื่�อควับคุมูการัแพื่ร่ัรัะบาดข้องเช่่�อ
ไวัรััส เช่่น การัปีรัะกาศพื่รัะรัาช่กำาหนดการับริัหารัรัาช่การัใน
สถานการัณ์ฉุกเฉิน พื่.ศ. 2548 ซ้ี�งภูาย์ใต้์พื่รัะรัาช่กำาหนด 
ดังกล่าวั ศูนย์์การัค้าทัี่�วัปีรัะเที่ศไที่ย์ รัวัมูถ้งที่รััพื่ย์์สินท่ี่� 
CPNREIT ได้เข้้าลงทุี่น และจิะเข้้าลงทุี่นทุี่กโครังการั ต้์องหย์ุด
การัดำาเนินงานชั่�วัครัาวั รัะหว่ัางช่่วังปีลาย์เด่อนมู่นาคมู 2563 
ถ้งวัันท่ี่� 16 พื่ฤษัภูาคมู 2563 นอกจิากน่� การัมู่มูาต์รัการั 
การัปิีดน่านฟ้ารัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ซ้ี�งจิำากัดการัเดินที่างข้อง 
นักท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�จิะเดินที่างมูาท่ี่องเท่ี่�ย์วัในปีรัะเที่ศไที่ย์ ได้ส่ง 

ผลกรัะที่บต่์อผู้ใช้่บริัการัศูนย์์การัค้าและโรังแรัมูท่ี่� CPNREIT  
เข้้าลงทุี่นและจิะเข้้าลงทุี่น โดย์จิำานวันผู้ใช้่บริัการัลดลงอย่์างมูาก 
และที่ำาให้ย์อดข้าย์ข้องผู้ปีรัะกอบการัในศูนย์์การัค้าลดลง 
เช่่นกัน เป็ีนต้์น จิากสถานการัณ์ดังกล่าวัได้ส่งผลกรัะที่บต่์อ 
ผลการัดำาเนินงานในปีี 2563 โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูท่ี่�เปิีดเผย์
ในฐ์านะการัเงินและผลการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์

 อน้�ง แมู้ว่ัารัาย์ได้ข้อง CPNREIT จิะลดลง อันเป็ีนผลกรัะที่บจิาก
สถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 CPNREIT ย์ังมู่
สภูาพื่คล่องที่างการัเงินท่ี่�ด่ และคงควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะ
ภูารัะหน่�สินท่ี่�เกิดข้้�นจิากการักู้ย์มู่ โดย์ ณ สิ�นปีี 2563 CPNREIT 
มู่อัต์รัาส่วันหน่�สินท่ี่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์ต่์อสินที่รััพื่ย์์รัวัมูอย์ู่ท่ี่� 
ร้ัอย์ละ 32.2 ซ้ี�งปีรัับตั์วัเพิื่�มูข้้�นเพ่ื่ย์งเล็กน้อย์จิากงวัดปีีสิ�นสุด
วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2562 ซ้ี�งอย์ูท่่ี่�ร้ัอย์ละ 31.1 อย์่างไรัก็ต์ามู 
CPNREIT ย์ังคงสามูารัถปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ที่างการัเงิน 
(Financial Covenant)

 ผลกรัะที่บจิากการัเกิดสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง 
COVID-19 ดังกล่าวัน่� ได้ที่ำาให้เกิดฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ในสังคมูทัี่�วัไปี 
โดย์ปีรัะช่าช่นได้ปีรัับเปีล่�ย์นวิัถ่ช่่วิัต์ข้องต์นเพ่ื่�อปีรัับตั์วั 
ให้สอดคล้องกับสถานการัณ์ท่ี่�เกิดข้้�น เช่่น การัสวัมูใส่หน้ากาก
อนามัูย์เมู่�อออกนอกบ้านและเข้้าใช้่บริัการัสาธัารัณะท่ี่�ต่์าง ๆ 
การัเว้ันรัะย์ะห่างที่างสังคมู การัหล่กเล่�ย์งสถานท่ี่�แออัด และ
การัที่ำางานจิากท่ี่�บ้าน เป็ีนต้์น ซ้ี�งปัีจิจัิย์ในข้้างต้์นส่งผลกรัะที่บ
ต่์อจิำานวันผู้เข้้าใช้่บริัการัศูนย์์การัค้า รัวัมูถ้งร้ัานค้า ร้ัานอาหารั 
หร่ัอสถานบริัการัต่์าง ๆ รัวัมูถ้งควัามูต์้องการัในการัใช้่พ่ื่�นท่ี่�
สำานักงาน อย์่างไรัก็ต์ามูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ซ้ี�งเป็ีนผู้ปีรัะกอบการั
ศูนย์์การัค้าชั่�นนำาในปีรัะเที่ศไที่ย์และเป็ีนผู้บริัหารัที่รััพื่ย์์สิน
โครังการัข้อง CPNREIT ได้มู่การักำาหนดมูาต์รัการั “เซ็ีนที่รััล 
สะอาด มัู�นใจิ” เพ่ื่�อต์อบสนองฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ข้องสังคมู ซ้ี�ง
ปีรัะกอบดว้ัย์ 5 มูาต์รัการัแกนหลกั ได้แก่ (1) การัคดักรัองอย์า่ง
เข้้มูงวัด (Extra Screening) (2) มูาต์รัการัเว้ันรัะย์ะห่างทุี่กจุิด 
(Social Distancing) (3) การัต์ิดต์ามูเพ่ื่�อควัามูปีลอดภูัย์ 
(Safety Tracking) (4) การัใส่ใจิในควัามูสะอาดทุี่กจุิดสัมูผัส 
(Deep Cleaning) และ (5) แนวัที่างการัลดการัสัมูผัส 
(Touchless Experience) เพ่ื่�อสร้ัางควัามูมัู�นใจิต่์อผู้ใช้่บริัการั
ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานทีุ่กแห่งท่ี่�เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา 
บริัหารังาน 

 ในสถานการัณ์ดังกล่าวัน่� ที่างกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาได้ออก
มูาต์รัการัเย์่ย์วัย์าผลกรัะที่บท่ี่�ผู้เช่่าในพ่ื่�นท่ี่�ศูนย์์การัค้าและ
อาคารัสำานักงานท่ี่�ได้รัับจิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง 
COVID-19 โดย์ได้มู่การัให้ส่วันลดค่าเช่่าแก่ผู้เช่่าท่ี่�ได้รัับ 
ผลกรัะที่บ โดย์พิื่จิารัณาจิากปีรัะเภูที่ผู้เช่่าและผลกรัะที่บท่ี่�ผู้เช่่า
ได้รัับ ทัี่�งน่� มูาต์รัการัเย์่ย์วัย์าโดย์การัให้ส่วันลดดังกล่าวัจิะช่่วัย์



รายงานประจำาปี 256354

ลดภูารัะที่างด้านค่าใช้่จ่ิาย์ข้องผู้เช่่าเพ่ื่�อช่่วัย์ช่ดเช่ย์กับรัาย์ได้ท่ี่�
ลดลง อันจิะช่่วัย์ให้ผู้เช่่าสามูารัถดำาเนินธุัรักิจิต่์อไปีได้จินกว่ัา
สถานการัณ์จิะคล่�คลาย์ ในข้ณะเด่ย์วักัน จิะเป็ีนการัรัักษัาฐ์าน
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานต่์อเน่�องใน 
รัะย์ะย์าวั นอกจิากน่� เพ่ื่�อลดผลกรัะที่บจิากสถานการัณก์ารัแพื่ร่ั
รัะบาดข้อง COVID-19 ต่์อผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT  
ในการัน่� CPNREIT จ้ิงได้ร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
ทัี่�ง เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา GLAND และสเต์อร์ัลิง หร่ัอ ผู้เช่่าช่่วัง
ที่รััพื่ย์สิ์น (ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล) ในการักำาหนดมูาต์รัการัเพ่ื่�อ
ลดค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินแต่์ละแห่ง ได้แก่ 
การับริัหารัจัิดการัแผนการัลดต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์การัดำาเนินงาน
ต่์าง ๆ โดย์ปีรัับลดค่าใช้่จ่ิาย์แปีรัผัน (Variable Expense) อาทิี่ 
ค่าใช้่จ่ิาย์ผู้ให้บริัการัจิากภูาย์นอก (Outsource) บางส่วันต์ามู
รัะดับการัปีฏิบัติ์งานท่ี่�ลดลง และค่าใช้่จ่ิาย์การับริัหารัทัี่�วัไปีต์ามู
จิำานวันพื่นักงานท่ี่�สำานักงานลดลงจิากนโย์บาย์ให้ที่ำางานจิากท่ี่�
บ้าน (Work From Home) นอกจิากน่� ย์ังมู่มูาต์รัการัลดค่าใช้่
จ่ิาย์ท่ี่�ไมู่จิำาเป็ีนในสถานการัณ์ปัีจิจุิบัน อาทิี่ ค่าใช้่จ่ิาย์ด้านการั
ต์ลาดและปีรัะช่าสัมูพัื่นธ์ั ต์ลอดจินมู่การัเจิรัจิากับกับคู่ค้าเพ่ื่�อ
ให้การัดำาเนินงานและเง่�อนไข้ต่์าง ๆ สอดคล้องกับสถานการัณ์
ปัีจิจุิบันและสอดคล้องกับสภูาพื่แวัดล้อมูท่ี่�จิำาเป็ีนต้์องใช้่
มูาต์รัการัควับคุมูค่าใช้่จ่ิาย์อย์่างรััดกุมู

 สำาหรัับโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เน่�องจิากมูาต์รัการัการัปิีดน่านฟ้า
รัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ซ้ี�งจิำากัดการัเดินที่างข้องนักท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�จิะ 
เดินที่างมูาท่ี่องเท่ี่�ย์วัในปีรัะเที่ศไที่ย์ ได้ส่งผลกรัะที่บต่์อผู้ใช้่
บริัการัโรังแรัมูและผลการัดำาเนินงานข้องโรังแรัมูอย่์างมูาก ทัี่�งน่� 
ต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุในสัญญาเช่่าช่่วังอาคารั สัญญาเช่่า
สังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบ ซี่พ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า  
โฮิเที่ล สามูารัถพิื่จิารัณาใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อน และ/หร่ัอย์กเว้ัน
การัช่ำารัะค่าเช่่าเน่�องจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ในช่่วังดังกล่าวัจินกว่ัา 
ผลกรัะที่บจิากเหตุ์สุดวิัสัย์จิะสิ�นสุดลงได้ สำาหรัับผลการัดำาเนิน
งานในปีี 2563 นั�น ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อน
ช่ำารัะค่าเช่่าบางส่วันในไต์รัมูาส 1 ปีี 2563 และใช้่สิที่ธิัย์กเว้ัน 
ค่าเช่่าในไต์รัมูาส 4 ปีี 2563 ซ้ี�งรัาย์ละเอ่ย์ดปีรัากฎในฐ์านะ 
การัเงินและผลการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ อย่์างไรัก็ต์ามู 
CPNREIT ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล) และ 
ผู้บริัหารัโรังแรัมู (กลุ่มูฮิิลต์ัน) ได้มู่การัหาร่ัอร่ัวัมูกันเพ่ื่�อลด 
ผลกรัะที่บดังกล่าวัโดย์ได้เร่ังการัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ 
(Renovation) ใหเ้ร็ัวัข้้�น โดย์เริั�มูตั์�งแต่์เด่อนเมูษัาย์น 2563 และ
ที่ย์อย์เปิีดให้บริัการัตั์�งแต์่เด่อนพื่ฤศจิิกาย์น 2563 ซ้ี�งรัะหวั่าง
ที่ำาการัปีรัับปีรุัง ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ได้ใช้่สิที่ธิัเล่�อนช่ำารัะ 
ค่าเช่่าในเด่อนท่ี่�มู่ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ดังกล่าวั อย์่างไรั
ก็ด่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิะต้์องช่ำารัะค่าเช่่าข้องเด่อนท่ี่�ที่ำาการั
ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ท่ี่�เล่�อนช่ำารัะภูาย์ในรัอบปีีบัญช่่
เด่ย์วักัน ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุในสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

 อน้�ง จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาด COVID-19 ท่ี่�ย์งัคงดำาเนิน
อย์ูใ่นปัีจิจุิบนั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์คาดว่ัาจิะย์งัคงมู่ผลกรัะที่บต่์อ
การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น ดังน่�

 ศูนย์์การัค้า จิากการัเกิดฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ โดย์กรัะที่บต่์อจิำานวัน
ผู้ใช้่บริัการัในศูนย์์การัค้า และส่งผลส่บเน่�องต่์อย์อดข้าย์สินค้า
หร่ัอผลปีรัะกอบการัข้องผู้เช่่า อันมู่ผลกรัะที่บต่์อรัาย์ได้ข้อง 
ผู้เช่่า รัวัมูถ้งควัามูสามูารัถในการัจ่ิาย์ค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT จิะได้รัับ 
จิากผู้เช่่าต์ามูลำาดับ 

 อาคารัสำานักงาน จิากการัเกิดฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ ซ้ี�งผู้เช่่าหลาย์ 
รัาย์ได้มู่มูาต์รัการัการัที่ำางานจิากท่ี่�บ้าน (Work From Home) 
ดังนั�น อาจิส่งผลส่บเน่�องให้ผู้เช่่าลดพ่ื่�นท่ี่�เช่่า หร่ัอไมู่ต่์อสัญญา
เช่่าภูาย์หลังครับอายุ์สัญญา อันมู่ผลกรัะที่บต่์อรัาย์ได้ค่าเช่่าท่ี่� 
CPNREIT จิะได้รัับจิากผู้เช่่าต์ามูลำาดับ

 โรังแรัมู จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ย์ังคง
ส่งผลกรัะที่บต่์อภูาคอุต์สาหกรัรัมูการัท่ี่องเท่ี่�ย์วั เน่�องจิาก 
ภูาครััฐ์ย์งัคงมู่มูาต์รัการัการัปิีดน่านฟ้ารัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ซ้ี�งจิำากัด
การัเดินที่างข้องนักท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�จิะเดินที่างมูาที่่องเท่ี่�ย์วัใน
ปีรัะเที่ศไที่ย์ อาจิส่งผลต่์อรัาย์ได้ข้องผู้เช่่า รัวัมูถ้งควัามูสามูารัถ
ในการัจ่ิาย์ค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT จิะได้รัับจิากผู้เช่่าช่่วัง

1.3 คัวามเส่�ยงจากภาวะการัแข่้งข้ันทางธุรักิจท่�สูงข้้�น
และการัเปล่�ยนแปลงรัูปแบับัการัดำาเนินช่วิต์

 ผลปีรัะกอบการัข้อง CPNREIT อาจิไดรั้ับผลกรัะที่บจิากสภูาวัะ
ข้องต์ลาดอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และการัแข่้งขั้นที่างธุัรักิจิท่ี่�สูงข้้�น  
ทัี่�งจิากผู้ปีรัะกอบการัรัาย์เดิมูและรัาย์ใหมู่ท่ี่�เปิีดและปีรัับปีรัุง
ศูนย์์การัค้า อาคารัสำานักงาน และโรังแรัมู อย์่างต่์อเน่�อง 
นอกจิากน่� การัปีรัับเปีล่�ย์นวิัถ่การัดำาเนนิช่่วิัต์และพื่ฤต์กิรัรัมูข้อง
ผู้บริัโภูคในย์ุคปัีจิจุิบันและควัามูก้าวัหน้าที่างเที่คโนโลย์่ ที่ำาให้
มู่ควัามูท้ี่าที่าย์จิากการัเพิื่�มูข้้�นข้องช่่องที่างการัซ่ี�อสินค้าและ
บริัการัท่ี่�หลากหลาย์ เช่่น การัซ่ี�อสินค้า บริัการั และสั�งอาหารั
ผ่านช่่องที่างออนไลน์ รัวัมูถ้งที่ำาธุัรักรัรัมูที่างการัเงินผ่าน 
Mobile Banking เป็ีนต้์น ซ้ี�งต์อบสนองวิัถ่การัดำาเนินช่่วิัต์ข้อง
กลุ่มูลูกค้ามูากข้้�น ที่ำาให้ผู้ปีรัะกอบการัธัุรักิจิค้าปีล่ก รัวัมูถ้ง 
ผู้ปีรัะกอบการัศูนย์์การัค้าต้์องปีรัับตั์วัและปีรัับเปีล่�ย์นแผน
กลย์ุที่ธ์ัให้ทัี่นต่์อสภูาวัะแวัดล้อมูที่างธุัรักิจิท่ี่�เปีล่�ย์นแปีลงไปี 

 ดังนั�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
(สำาหรัับที่รััพื่ย์สิ์นในสว่ันท่ี่�เปีน็ศูนย์ก์ารัคา้และอาคารัสำานักงาน) 
และผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู) 
ในการัดำาเนินการัท่ี่�จิำาเป็ีน ภูาย์ใต้์ข้อบเข้ต์อำานาจิและควัามู 
รัับผิดช่อบข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จิดัการักองที่รััสต์์ สัญญาอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
รัวัมูถ้งกฏรัะเบ่ย์บท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ภูาย์ใต้์การักำากับดูแลข้องที่รััสต่์ 
อันมู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพ่ื่�อเพิื่�มูข่้ดควัามูสามูารัถในการัแข่้งขั้นให้แก่
ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ/จิะเข้้าลงทุี่น โดย์มุู่งเน้นการัพัื่ฒนา
และปีรัับปีรุังที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั เพ่ื่�อเพิื่�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ในการั
จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สิน การัใช้่ปีรัะโย์ช่น์พ่ื่�นท่ี่�และ 
การัรัักษัาภูาพื่ลักษัณ์ท่ี่�ด่และควัามูทัี่นสมัูย์ต์่อผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� 
และผู้มูาใช้่บริัการัภูาย์ในที่รััพื่ย์์สิน โดย์เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งใน 
ส่วันข้องศูนย์์การัค้า ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะร่ัวัมูกับผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในการัวัางแผนกลยุ์ที่ธ์ัในการัพัื่ฒนาและ
ปีรัับปีรุังศูนย์์การัค้าให้เป็ีนศูนย์์กลางการัใช้่ช่่วิัต์ (Center of Life) 
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ท่ี่�มู่รูัปีแบบข้องศูนย์์การัค้าและพ่ื่�นท่ี่�การัใช้่งานรูัปีแบบใหมู่ ๆ  
เพ่ื่�อสร้ัางบรัรัย์ากาศและปีรัะสบการัณ์ใหมู่ท่ี่�ต์อบสนองกับ
พื่ฤติ์กรัรัมูและวิัถ่ช่่วิัต์ข้องลูกค้าแต่์ละกลุ่มู การัวัางองค์ปีรัะกอบ
ข้องร้ัานค้าและบริัการัท่ี่�เหมูาะสมู ควับคู่กบัการัจัิดกิจิกรัรัมูเพ่ื่�อ
ต์อบโจิที่ย์์ควัามูต้์องการัข้องคนท่ี่�มู่ควัามูสนใจิในลักษัณะ
เด่ย์วักัน (Community) รัวัมูทัี่�งการัใช้่ Digital Platform และ
รัะบบเที่คโนโลย์่มูาใช้่ในการัเพิื่�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ในการัส่�อสารั 
และให้บริัการักับลูกค้าท่ี่�มูาใช้่บริัการัในศูนย์์การัค้า เพ่ื่�อเพิื่�มู 
ควัามูทัี่นสมัูย์และสร้ัางปีรัะสบการัณ์ท่ี่�น่าปีรัะทัี่บใจิ รัวัมูถ้ง
ที่ำาให้การับริัหารัศูนย์ก์ารัค้าดำาเนินไปีอย์า่งมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่และ
ปีรัะสิที่ธิัผลมูากข้้�น

 อน้�ง จิากการัเกิดสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 
ที่ำาให้เกิดฐ์านวัถ่ิช่่วิัต์ใหมูใ่นสังคมู โดย์ปีรัะช่าช่นไดป้ีรัับเปีล่�ย์น
วิัถ่ช่่วัติ์ข้องต์นเพ่ื่�อปีรัับตั์วัให้สอดคล้องกับสถานการัณ์ท่ี่�เกิดข้้�น 
เช่่น การัสวัมูใส่หน้ากากอนามัูย์เมู่�อออกนอกบ้านและเข้้า 
ใช้่บริัการัสาธัารัณะท่ี่�ต่์าง ๆ การัเว้ันรัะย์ะห่างที่างสังคมู และ
การัหล่กเล่�ย์งสถานท่ี่�แออัด เป็ีนต้์น ซ้ี�งปัีจิจัิย์ข้้างต้์นส่ง 
ผลกรัะที่บต่์อที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT เข้้าลงทุี่นและจิะเข้้าลงทุี่น 
โดย์ CPNREIT ได้ร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (สำาหรัับ
ที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เปี็นศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน) และ 
ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นและผู้บริัหารัโรังแรัมู (สำาหรัับที่รััพื่ย์สิ์นในส่วัน
ท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู) ในการัดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

 สำาหรัับศูนย์ก์ารัค้าและอาคารัสำานักงาน CPN ซ้ี�งเป็ีนผู้ปีรัะกอบ
การัศูนย์ก์ารัค้าชั่�นนำาในปีรัะเที่ศไที่ย์และเป็ีนผู้บริัหารัที่รััพื่ย์สิ์น
โครังการัข้อง CPNREIT มู่การักำาหนดแผนแมู่บที่ “เซ็ีนที่รััล 
สะอาด มัู�นใจิ” เพ่ื่�อต์อบสนองฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ข้องสังคมู ด้วัย์ 
ซ้ี�งปีรัะกอบด้วัย์ 5 มูาต์รัการัแกนหลัก ได้แก่ (1) การัคัดกรัอง
อย์่างเข้้มูงวัด (Extra Screening) (2) มูาต์รัการัเว้ันรัะย์ะห่าง
ทุี่กจุิด (Social Distancing) (3) การัต์ดิต์ามูเพ่ื่�อควัามูปีลอดภูยั์ 
(Safety Tracking) (4) การัใส่ใจิในควัามูสะอาดทุี่กจุิดสัมูผัส 
(Deep Cleaning) และ (5) แนวัที่างการัลดการัสัมูผัส 
(Touchless Experience) เพ่ื่�อสร้ัางควัามูมัู�นใจิต่์อผู้ใช้่บริัการั
ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานทีุ่กแห่งท่ี่�เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา 
บริัหารังาน เช่่นเด่ย์วักับ GLAND และสเต์อร์ัลิง ท่ี่�ได้ดำาเนินการั
การัดา้นสุข้อนามูยั์และควัามูปีลอดภูยั์ เพ่ื่�อสร้ัางควัามูมัู�นใจิแก่
ผู้เช่่าและลูกค้าในการัมูาใช้่บริัการั 

 สำาหรัับโรังแรัมู ผู้บริัหารัโรังแรัมู (กลุ่มูฮิิลตั์น) ได้กำาหนด
มูาต์รัการั “Hilton CleanStay” ซ้ี�งจิะมู่การัดำาเนินการัต่์าง ๆ 
เพ่ื่�อสร้ัางควัามูมัู�นใจิให้แก่ลูกค้าทุี่กท่ี่านตั์�งแต่์ท่ี่�ก้าวัเข้้ามูา
ภูาย์ในโรังแรัมูและต์ลอดรัะย์ะเวัลาท่ี่�ใช้่บริัการั เพ่ื่�อให้มัู�นใจิถ้ง
สุข้อนามัูย์ท่ี่�ด่ข้องลูกค้าและพื่นักงาน เช่่น การัที่ำาควัามูสะอาด
ห้องพัื่กและการัฆ่าเช่่�อบนพ่ื่�นผิวัต่์าง ๆ ภูาย์ในห้องพัื่ก  
การัที่ำาควัามูสะอาดพ่ื่�นท่ี่�สาธัารัณะโดย์เฉพื่าะบรัิเวัณท่ี่�มู่การั
สัมูผัสบ่อย์ เช่่น ลิฟต์์ และห้องนำ�า ในทุี่ก ๆ ชั่�วัโมูง และการัเว้ัน
รัะย์ะห่างรัะหว่ัางโต๊์ะภูาย์ในห้องอาหารัและห้องปีรัะชุ่มู เป็ีนต้์น

1.4 คัวามเส่�ยงจากการัท่�ผลปรัะกอบัการัข้อง CPNREIT 
ส่วนหนึ�งข้้�นอยู่กับัคัวามสามารัถืข้องผู้จัดการั 
กองทรััสต์์ในการัจัดการัและจัดหาปรัะโยชน์จาก
ทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุน/จะเข้้าลงทุน

 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนผู้กำาหนดนโย์บาย์การัดำาเนินงาน  
การัต์ลาด การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์และกลยุ์ที่ธ์ัการับริัหารัจัิดการั 
CPNREIT ให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ รัวัมูถ้ง
สัญญาอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ซ้ี�งการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์จิะอย์ู่ภูาย์ใต้์การัควับคุมูดูแลข้องที่รััสต่์และเป็ีนไปี
ต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และ
กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

 ควัามูสามูารัถข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ในการัดำาเนินการัต์ามู
กลย์ุที่ธ์ัการัลงทุี่นข้อง CPNREIT ให้ปีรัะสบควัามูสำาเร็ัจิ ข้้�นอย์ู่
กับปัีจิจัิย์ท่ี่�ไมู่แน่นอนหลาย์ปีรัะการั ซ้ี�งรัวัมูถ้งควัามูสามูารัถใน
การัจัิดการัและจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นท่ี่� 
เหมูาะสมูและสอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์์การัลงทุี่นข้อง CPNREIT 
รัวัมูทัี่�งการัได้รัับเง่�อนไข้ที่างการัเงินท่ี่�ด่ ดังนั�น ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์จ้ิงไมู่สามูารัถรัับรัองได้ว่ัาการัดำาเนินการัต์ามูกลยุ์ที่ธ์ั
การัจัิดการัและจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ในควัามูเป็ีนจิริังจิะเป็ีนไปีต์ามูแผนท่ี่�วัางไว้ั 
หร่ัอสามูารัถที่ำาได้ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เหมูาะสมู 
ทัี่�งน่� หากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถดำาเนินการัต์ามูกลย์ุที่ธ์ั
ให้ปีรัะสบผลสำาเร็ัจิ อาจิส่งผลกรัะที่บในที่างลบต่์อมููลค่าข้อง
ที่รััพื่ย์์สินหลัก ซ้ี�งจิะส่งผลกรัะที่บต่์อผลการัดำาเนินงานและ
ควัามูสามูารัถในการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้กับผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ 

 อย์่างไรัก็ด่ ที่รััสต่์จิะควับคุมูและต์ิดต์ามูการัดำาเนินการัข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญา 
แต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และสัญญาอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดูแลและติ์ดต์ามูให้ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
และผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู มู่การัดำาเนินการัให้
เป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดข้องสัญญาต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ทัี่�งน่� เพ่ื่�อ
ให้มัู�นใจิได้ว่ัาการับริัหารัจัิดการั CPNREIT และการัจัิดหา
ปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักข้อง CPNREIT มู่การัดำาเนินการั
อย์่างเหมูาะสมูและก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

1.5 CPNREIT ต์้องพ่�งพาบัุคัลากรัท่�ม่คัวามชำานาญ
และปรัะสบัการัณ์์ข้องผู้บัริัหารัอสังหาริัมทรััพย์  
ในการัดำาเนินการัจัดหาปรัะโยชน์และบัริัหารั
จัดการัการัใช้ปรัะโยชน์จากทรััพย์สิน

 กรัรัมูการัและผู้บริัหารัรัะดับสูงข้อง เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา GLAND และ
สเต์อร์ัลิง ในฐ์านะผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องที่รััพื่ย์ส์นิในส่วัน
ท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน และท่ี่มูบริัหารัโรังแรัมู
จิากกลุ่มูฮิิลตั์นซ้ี�งที่ำาหน้าท่ี่�ในการับริัหารัจัิดการัโรังแรัมูฮิิลตั์น 
พัื่ที่ย์า มู่บที่บาที่สำาคัญในการัดำาเนินการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์และ
บริัหารัจัิดการัการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ/
จิะเข้้าลงทุี่น การัสูญเส่ย์บุคลากรัดังกล่าวัไปีจิะเป็ีนการัสูญเส่ย์ 
ผู้มู่ปีรัะสบการัณ์ ควัามูรู้ั สาย์สัมูพัื่นธ์ัที่างธุัรักิจิและควัามู
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ช่ำานาญในการับรัิหารัจัิดการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ในกรัณ่ท่ี่�  
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา และ/หร่ัอกลุ่มูฮิิลตั์นสูญเส่ย์บุคลากรัดังกล่าวัไปี 
และไมู่สามูารัถชั่กจูิง จ้ิาง และพัื่ฒนาบุคลากรัใหมู่ท่ี่�มู่ควัามูรู้ั 
ควัามูเช่่�ย์วัช่าญ ควัามูสามูารัถ ต์ลอดจินคุณสมูบัติ์ท่ี่�เก่�ย์วักับการั
จัิดหาปีรัะโย์ช่น์และบริัหารัจัิดการัการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์ส์นิ
มูาที่ดแที่น อาจิที่ำาให้ CPNREIT มู่ควัามูสามูารัถในการัที่ำากำาไรั
ลดลง ซ้ี�งจิะมู่ผลกรัะที่บต่์อควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT  
ในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 อย์่างไรัก็ต์ามู ควัามูเส่�ย์งในปีรัะเด็นน่�สามูารัถบริัหารัจัิดการัได้ 
เน่�องจิากกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่นโย์บาย์และมูาต์รัการัใน 
การับรัหิารัที่รััพื่ย์ากรัมูนษุัย์ท่์ี่�ครัอบคลมุูทัี่�งด้านการัสรัรัหาและ
การัรัักษัาบุคลากรั การัพัื่ฒนาศักย์ภูาพื่บุคลากรั เพ่ื่�อให้มู่
บุคลากรัจิำานวันเพ่ื่ย์งพื่อ มู่ข่้ดควัามูสามูารัถเหมูาะสมูกบังานท่ี่�
รัับผิดช่อบและมู่ควัามูสุข้ในการัที่ำางานพื่ร้ัอมูท่ี่�จิะทุ่ี่มูเที่และ
สร้ัางสรัรัคผ์ลงานท่ี่�ด่อย์า่งสมูำ�าเสมูอ ในสว่ันข้องควัามูเส่�ย์งจิาก
การัเปีล่�ย์นแปีลงท่ี่มูบริัหารัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า นั�น กลุ่มูฮิิลตั์น 
ซ้ี�งเป็ีนเคร่ัอข่้าย์การับริัหารัโรังแรัมูในรัะดับนานาช่าติ์ มู่รัะบบ
การัที่ำางานภูาย์ในท่ี่�ด่ และคาดว่ัาสามูารัถส่งท่ี่มูบริัหารัโรังแรัมู
ชุ่ดใหมู่มูาแที่นท่ี่มูบริัหารัโรังแรัมูชุ่ดเดิมูได้ ในกรัณ่ท่ี่�มู่การั
เปีล่�ย์นแปีลงท่ี่มูบริัหารัโรังแรัมู ซ้ี�งจิะที่ำาให้การัดำาเนินงานและ
บริัหารัโรังแรัมูฮิิลต์นั พัื่ที่ย์า สามูารัถดำาเนินการัไดอ้ย์า่งต่์อเน่�อง

1.6 คัวามเส่�ยงจากการัท่�สัญญาจ้างบัรัิหารัโรังแรัม
อาจจะไม่ ได้รับััการัต์อ่ออกไป เม่�อคัรับักำาหนดอายุ 
หรัือแม้จะม่การัต์่อสัญญาออกไป ข้้อกำาหนดและ
เงื�อนไข้ภายใต์้สัญญาฉบัับัใหม่หรัือท่�จะต์่อออกไป 
อาจม่คัวามแต์กต์่างไปจากเดิม

 ผลการัดำาเนินงานข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า อาจิได้รัับผลกรัะที่บ
หากสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูท่ี่�จัิดที่ำารัะหว่ัางผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์น
และผู้บริัหารัโรังแรัมูปัีจิจุิบันไมู่ได้รัับการัต่์ออายุ์สัญญาออกไปี
เมู่�อครับกำาหนด หร่ัอมู่การัย์กเลิกสัญญากอ่นครับกำาหนด ที่ำาให้
ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินต้์องสรัรัหาและแต์่งตั์�งผู้บริัหารัโรังแรัมู 
รัาย์ใหมู่มูาแที่นผู้บริัหารัโรังแรัมูรัาย์เดิมู ซ้ี�งอาจิที่ำาให้ข้าด 
ควัามูต่์อเน่�องในการับริัหารัจัิดการัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า และถ้งแมู้ 
สัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูรัะหว่ัางผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินและ 
ผู้บริัหารัโรังแรัมูปัีจิจุิบัน (กลุ่มูฮิิลตั์น) จิะมู่การัต่์อออกไปี ก็ย์ัง
มู่ควัามูเส่�ย์งว่ัาข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ภูาย์ใต้์สัญญาฉบับใหมู่
หร่ัอท่ี่�จิะต่์อออกไปีอาจิมู่ควัามูแต์กต่์างไปีจิากเดิมู ซ้ี�งปัีจิจัิย์
เหล่าน่�จิะเป็ีนปัีจิจัิย์ส่วันหน้�งท่ี่�มู่ผลกรัะที่บต่์อผลการัดำาเนินงาน
และควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 อย์่างไรัก็ด่ เน่�องจิากรัะย์ะเวัลาต์ามูสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมู
ปัีจิจุิบันยั์งคงเหล่ออ่กอย์ู่ปีรัะมูาณ 6 ปีี ( สิ�นสุดวัันท่ี่�  
30 พื่ฤศจิิกาย์น 2568) และหากผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินสามูารัถ
ปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ในการัจิ่าย์ค่าเช่่าแก่ CPNREIT ท่ี่�รัะบุใน
สัญญาเช่่าช่่วังรัวัมูถ้งสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูได้อย่์างต่์อเน่�อง
จินครับอาย์ุสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมู ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
คาดว่ัามู่ควัามูเป็ีนไปีได้ว่ัาการัต่์อสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูเมู่�อ 
ครับกำาหนดอาย์ุสัญญาจิะสามูารัถดำาเนินการัได้อย์่างรัาบร่ั�น 

ภูาย์ใต้์เง่�อนไข้และข้้อกำาหนดท่ี่�เปีน็ปีรัะโย์ช่นต่์์อคู่สัญญาทุี่กฝ่ั่าย์ 
ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�สัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูไมู่ได้รัับการัต่์อออกไปี 
หร่ัอถูกย์กเลิกก่อนครับกำาหนด ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินมู่หน้าท่ี่�
สรัรัหาและคัดเล่อกผู้บริัหารัโรังแรัมูรัาย์ใหมู่ท่ี่�มู่ควัามูเหมูาะสมู 
มูาที่ดแที่นผู้บริัหารัโรังแรัมูรัาย์เดิมูเพ่ื่�อให้สามูารัถปีฏิบัติ์ต์ามู
สัญญาเช่่าช่่วังได้อย์่างต่์อเน่�อง

1.7 คัวามเส่�ยงจากการัลดลงข้องนักท่องเท่�ยวซ็ึ�งจะม่
ผลกรัะทบัต์่อการัดำาเนินธุรักิจโรังแรัม

1.8 คัวามเส่�ยงเก่�ยวกับัใบัอนุญาต์ปรัะกอบัธุรักิจ
โรังแรัมและใบัอนุญาต์ในการัดำาเนินธุรักิจอ่�น ๆ  
ท่�เก่�ยวข้้อง 

 ในกรัณ่ท่ี่�ใบอนุญาต์ปีรัะกอบธัรุักิจิโรังแรัมู และ/หร่ัอใบอนญุาต์
ในการัดำาเนินธุัรักิจิอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องข้องผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน 
ในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูถูกย์กเลิก หร่ัอไมู่ได้รัับการัต่์ออายุ์ ผู้เช่่าช่่วัง 
ที่รััพื่ย์์สินจิะไมู่สามูารัถดำาเนินกิจิการัโรังแรัมูต่์อไปีได้ ซ้ี�งอาจิ 
ถ่อเป็ีนเหตุ์ที่ำาให้ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินไมู่สามูารัถปีฏิบัต์ิต์ามู 
ข้้อกำาหนดและหน้าท่ี่�ภูาย์ใต้์สัญญาเช่่าช่่วัง

 อย์า่งไรัก็ต์ามู ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นจิะมู่การัดำาเนนิต์ามูขั้�นต์อนและ
ข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ทัี่�งในขั้�นต์อนการัข้อและการัต์่ออาย์ุ 
ใบอนุญาต์ปีรัะกอบธุัรักิจิโรังแรัมูและใบอนุญาต์ในการัดำาเนิน
ธุัรักิจิ เพ่ื่�อให้การัดำาเนินการัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องมู่ควัามูรัาบรั่�นและ 
เป็ีนไปีต์ามูกฎรัะเบ่ย์บ

1.9 รัายได้ข้อง CPNREIT จากทรััพย์สินในส่วนท่�
เป็นโรังแรัม ข้้�นอยู่กับัฐานะการัเงินข้องผู้เช่าช่วง
ทรัพัย์สนิ และการัปฏิบัิัติ์ต์ามสญัญาข้องผูเ้ช่าชว่ง
ทรััพย์สิน

 ผลปีรัะกอบการัและควัามูสามูารัถในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นข้อง CPNREIT ส่วันหน้�งข้้�นอย์ู่กับรัาย์ได้ค่าเช่่า
ที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ซ้ี�ง CPNREIT ได้ให้
เช่่าช่่วังแก่ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินรัาย์เด่ย์วั (ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล) 
ซ้ี�งเป็ีนบริัษััที่ย์อ่ย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์รัาย์ได้ข้อง CPNREIT 
ในส่วันน่� จิะปีรัะกอบด้วัย์รัาย์ได้ค่าเช่่าคงท่ี่� (Fixed-Rent) และ
รัาย์ได้ค่าเช่่าแปีรัผัน (Variable Rent) (ซ้ี�งคำานวัณต์ามูวิัธ่ัการั
ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาเช่่าช่่วัง) ท่ี่� CPNREIT จิะได้รัับจิากซ่ีพ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ที่ำาให้ CPNREIT มู่ควัามูเส่�ย์งจิากการัลงทีุ่นใน
สิที่ธิัการัเช่่าที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่โรังแรัมู จิากการัให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน
แก่ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล เพ่ื่ย์งรัาย์เด่ย์วั ดังนั�น ในข้ณะใดข้ณะ
หน้�ง ถ้าซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล มู่ฐ์านะที่างการัเงินท่ี่�ด้อย์ลงจิาก 
ผลปีรัะกอบการัข้องโรังแรัมูท่ี่�ไมู่เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�คาดไว้ั อาจิที่ำาให้
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ช่ำารัะเงินล่าช้่า หร่ัอเกิดการัผิดนัดช่ำารัะ
เงินค่าเช่่าอันอาจิเปี็นผลให้สัญญาเช่่าช่่วังถูกย์กเลิก อันอาจิ 
ส่งผลกรัะที่บอย่์างมู่นัย์สำาคัญต่์อฐ์านะการัเงิน ผลปีรัะกอบการั 
และควัามูสามูารัถในการัจิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้อง CPNREIT 

 อย์่างไรัก็ด่ ต์ามูเง่�อนไข้ในสัญญาเช่่าช่่วัง ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
ไมู่สามูารัถดำาเนินการัใด ๆ  ท่ี่�อาจิก่อให้เกิดควัามูเส่�ย์งต่์อสถานะ
ที่างการัเงินข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล นอกจิากน่� เพ่ื่�อลด 
ควัามูเส่�ย์งในปีรัะเด็นน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 
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โฮิเที่ล ในฐ์านะผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน จิะรั่วัมูกันติ์ดต์ามูและ
ปีรัะเมูินผลปีรัะกอบการัข้องที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู 
ฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า อย์่างต่์อเน่�อง และจิะร่ัวัมูกันดำาเนินการัท่ี่�จิำาเป็ีน
เพ่ื่�อแก้ไข้ ปีรัับปีรุังและเพิื่�มูข่้ดควัามูสามูารัถในการัปีรัะกอบ
ธุัรักิจิข้องโรังแรัมู โดย์มู่การัพิื่จิารัณาถ้งกลย์ุที่ธ์ัในการัดำาเนิน
ธุัรักิจิและการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ใน
ภูาพื่รัวัมู นอกจิากน่� ภูาย์ใต้์สัญญาก่อตั์�งสิที่ธิัและการักรัะที่ำา 
การัเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ต์กลงจิะควับคุมู ดูแล และดำาเนินการัใด ๆ 
ท่ี่�จิำาเปีน็ในการัปีอ้งกันและเย์ย่์วัย์าเพ่ื่�อใหซ่้ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
ซ้ี�งเป็ีนบริัษััที่ย์อ่ย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ปีฏิบัติ์ต์ามูข้้อกำาหนดและ
เง่�อนไข้ในสัญญาท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล เป็ีนคู่สัญญาอย์่าง
เคร่ังครััด ซ้ี�งรัวัมูถ้งแต่์ไมู่จิำากัดเพ่ื่ย์งสัญญาจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ใน
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า รัวัมูทัี่�งเอกสารัและสัญญาอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วั
เน่�องและเก่�ย์วักับการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT ซ้ี�งมู่ 
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้องหร่ัอเข้้าเปีน็คู่สัญญา โดย์
เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิะใช้่ควัามูพื่ย์าย์ามูอย์า่งสุดควัามู
สามูารัถในการัป้ีองกันและเย์ย่์วัย์า รัวัมูถ้งการัให้ควัามูช่่วัย์เหล่อ
ที่างการัเงินใด ๆ  ได้แก่ การัให้กู้ย์่มูเงินแก่ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
การัลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูในหุ้นข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล กรัณ่ท่ี่�มู่การั
เพิื่�มูทุี่น เป็ีนต้์น โดย์การัให้ควัามูช่่วัย์เหล่อที่างการัเงินดังกล่าวั
ไมู่ได้มู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพ่ื่�อเป็ีนการัรัับปีรัะกันรัาย์ได้ให้แก่ 
CPNREIT แต์่จิะใช้่เงินดังกล่าวัเพ่ื่�อสนับสนุนและเปี็นเงิน
ทุี่นหมุูนเว่ัย์นสำาหรัับการัดำาเนินกิจิการัข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
เพ่ื่�อมิูให้ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ผิดนัด กรัะที่ำาการัฝ่ั่าฝ้ั่นเง่�อนไข้ 
หร่ัอก่อให้เกิดเหตุ์แห่งการัเลิกสัญญา หร่ัอกรัะที่ำาผิดข้้อสัญญา
ใด ๆ  ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา โดย์การัวัางแผนและการัเบิกใช้่
เงินสำาหรัับการัดำาเนินกิจิการัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า จิะดำาเนินการั
โดย์กลุ่มูฮิิลตั์นซ้ี�งที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้บริัหารัโรังแรัมู

1.10 คัวามเส่�ยงจากการัเล่�อนชำารัะคั่าเช่าหรัือการั
ยกเว้นคั่าเช่าอันเน่�องมาจากเหตุ์สุดวิสัยอันม่ 
ผลกรัะทบัต์่อการัดำาเนินธุรักิจข้องโรังแรัมฮิิลต์ัน 
พัทยา

 ในกรัณ่ท่ี่�เกิดเหตุ์สุดวิัสัย์อันมู่ผลกรัะที่บต่์อการัดำาเนินธุัรักิจิข้อง
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า และเข้้าเง่�อนไข้การัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าหร่ัอ
การัย์กเว้ันค่าเช่่าอันเน่�องมูาจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ต์ามูท่ี่�รัะบุในสัญญา
เช่่าช่่วังอาคารั และสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบและเช่่าสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
ข้องที่รััพื่ย์สิ์นหลักในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า นั�น ซ่ีพ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ในฐ์านะผู้เช่่าช่่วัง มู่สิที่ธิัข้อเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าบาง
ส่วันหร่ัอทัี่�งหมูดในไต์รัมูาสใดไต์รัมูาสหน้�ง รัวัมูถ้งซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า 
โฮิเที่ล มู่สิที่ธิัข้อย์กเว้ันไมู่ต้์องช่ำารัะค่าเช่่าบางส่วันหร่ัอทัี่�งหมูด
ในไต์รัมูาสใดไต์รัมูาสหน้�ง ให้แก่ CPNREIT โดย์ในกรัณ่ท่ี่�มู่การั
ข้อเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าหร่ัอการัย์กเว้ันค่าเช่่าโดย์ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า  
โฮิเที่ล รัาย์ได้และกรัะแสเงินสดข้อง CPNREIT อาจิได้รัับ 
ผลกรัะที่บอย์่างมู่นัย์สำาคัญ ซ้ี�งจิะมู่ผลกรัะที่บต่์อการัจ่ิาย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 อย์่างไรัก็ด่ เพ่ื่�อลดควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดข้้�น คู่สัญญาทัี่�งสองฝ่ั่าย์
ได้ต์กลงให้มู่การัคำานวัณค่าเช่่าในกรัณ่ท่ี่�เกิดเหตุ์การัณ์ดังกล่าวั 

ซ้ี�งอาจิที่ำาให้ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ย์ังคงมู่หน้าท่ี่�ในการัช่ำารัะ 
ค่าเช่่าบางส่วัน โดย์การัช่ำารัะค่าเช่่าดังกล่าวัจิะคำาน้งถ้ง 
ควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะค่าเช่่าข้องซี่พ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล  
รัวัมูถ้งผลกรัะที่บต์อ่การัปีรัะกอบธัรุักิจิข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า 
ข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล และในกรัณ่ท่ี่�พ้ื่นเหตุ์การัณ์ดังกล่าวั
แล้วั ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ลย์ังคงต้์องช่ำารัะค่าเช่่าข้องไต์รัมูาส
ปีกติ์ต่์อไปี ต์ามูหลักเกณฑ์์การัคำานวัณค่าเช่่าปีกติ์ และต้์อง 
ช่ำารัะค่าเช่่าในส่วันท่ี่�ได้รัับการัเล่�อนในส่วันท่ี่�ย์งัช่ำารัะไมู่ครับถ้วัน
ด้วัย์ โดย์ค่าเช่่าในส่วันท่ี่�ได้รัับการัเล่�อนซ้ี�งยั์งช่ำารัะไมูค่รับถ้วันน่�
จิะถูกคำานวัณทุี่ก ๆ ไต์รัมูาสต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนด 
ในสัญญาเช่่าช่่วังอาคารั และสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบและเช่่า
สังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น 
พัื่ที่ย์า

 อน้�ง จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ได้ส่งผล 
กรัะที่บต่์อการัดำาเนินงานข้องโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ท่ี่�ลดลงอย่์าง
เป็ีนสารัะสำาคัญ และเข้้าต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าบางส่วันหร่ัอทัี่�งหมูด 
สำาหรัับค่าเช่่าตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 มูกรัาคมู 2563 ถ้งวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 
2563 อันเน่�องจิากเหต์สุุดวิัสัย์โดย์ไมู่ถ่อเปีน็เหตุ์ผิดนัด โดย์การั
ช่ำารัะค่าเช่่าในส่วันท่ี่�มู่การัเล่�อนการัช่ำารัะค่าเช่่าอันเน่�องมูาจิาก
เหตุ์สุดวิัสัย์ จิะเริั�มูช่ำารัะในไต์รัมูาสท่ี่�พ้ื่นเหตุ์การัณ์อันเน่�องมูา
จิากเหต์ุสุดวิัสัย์ อย์่างไรัก็ด่ เพ่ื่�อเปี็นการับรัิหารัจัิดการั 
ผลกรัะที่บท่ี่�อาจิเกิดข้้�นต่์อโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า CPNREIT  
ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์น (ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล) และผู้บริัหารัโรังแรัมู 
(กลุ่มูฮิิลตั์น) ได้มู่การัหาร่ัอร่ัวัมูกันและเห็นว่ัาช่่วังเวัลาท่ี่�มู่ผู้เข้้า
ใช้่บริัการัลดลงน่� จิะเป็ีนช่่วังเวัลาท่ี่�เหมูาะสมูในการัปีรัับปีรุัง
หร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่จิากเ ดิมูท่ี่� จิะ เริั� มูการัปีรัับปีรุังหร่ัอ 
ซ่ีอมูแซีมูใหญ่ในช่่วังปีลาย์ปีี 2563 โดย์ได้เริั�มูการัปีรัับปีรุังหร่ัอ
ซ่ีอมูแซีมูใหญ่งแต่์เด่อนเมูษัาย์น 2563 และที่ย์อย์เปิีดให้บริัการั
บางส่วันตั์�งแต่์เด่อนพื่ฤศจิิกาย์น 2563

1.11 คัวามเส่�ยงจากการัไม่สามารัถืหาผู้เช่าช่วง
ทรััพย์สินในส่วนท่�เป็นโรังแรัมได้ในอนาคัต์ 

1.12 คัวามเส่�ยงจากคัวามสามารัถืในการัชำารัะคั่าเช่า
และคั่าบัรัิการัข้องผู้เช่าพ้�นท่� ในศูนย์การัคั้าและ
อาคัารัสำานักงาน

 ควัามูสามูารัถในการัดำาเนินธุัรักิจิข้องผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในศูนย์์การัค้า
และอาคารัสำานักงานท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น จิะส่งผลกรัะที่บถ้ง
ควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะค่าเช่่าและค่าบริัการั การัต่์อสัญญา 
หร่ัอการัย์กเลิกสัญญาก่อนครับกำาหนด ซ้ี�งล้วันแต์ส่่งผลกรัะที่บ
โดย์ต์รังต่์อรัาย์ได้และกรัะแสเงินสดข้อง CPNREIT และ 
ควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ อย์า่งไรัก็ต์ามู สัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในศูนย์ก์ารัค้า
และอาคารัสำานักงานท่ี่� CPNREIT ลงทุี่นส่วันใหญ่ มู่อาย์ุ
ปีรัะมูาณ 3 ปีี ที่ำาให้ผู้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์สามูารัถปีรัับ
เปีล่�ย์นร้ัานค้าในศูนย์์การัค้าและผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในอาคารัสำานักงานได้  
นอกจิากน่� ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้กำาหนดนโย์บาย์ป้ีองกัน
ควัามูเส่�ย์งจิากการัผิดนัดช่ำารัะหน่�ข้องผู้เช่่า ได้แก่ (1) การัที่ำา
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สัญญาเช่่าโดย์ทัี่�วัไปีจิะมู่การัเร่ัย์กเก็บเงินปีรัะกันการัเช่่าเป็ีน
มููลค่าเท่ี่ากับค่าเช่่าปีรัะมูาณ 3-6 เด่อน ซ้ี�งสามูารัถนำามูาใช้่
ช่ดเช่ย์เป็ีนรัาย์ได้ข้อง CPNREIT ในกรัณ่ไมู่สามูารัถเร่ัย์กเก็บ 
ค่าเช่่าจิากผู้เช่่ารัาย์นั�น ๆ ได้ รัวัมูถ้งนำามูาช่ดเช่ย์รัาย์ได้ท่ี่� 
ข้าดหาย์ไปี และ/หร่ัอควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�อาจิเกิดข้้�นแก่ CPNREIT 
ในกรัณ่ท่ี่�ผู้เช่่าข้อย์กเลิกสัญญาเช่่าก่อนครับกำาหนดอายุ์การัเช่่า
ต์ามูสัญญา (2) การัรัะงับสัญญาเช่่าสำาหรัับผู้เช่่าท่ี่�ค้างช่ำารัะ 
ค่าเช่่าเป็ีนเวัลานาน พื่ร้ัอมูทัี่�งเร่ังปีรัะสานงานเพ่ื่�อเจิรัจิาและ
แก้ไข้ปัีญหาร่ัวัมูกันกับผู้เช่่า (3) นโย์บาย์การัติ์ดต์ามูหน่�สินอย์า่ง
ใกล้ช่ดิ ทัี่�งน่� หากมู่การัผิดนัดช่ำารัะหน่�เกิดข้้�น จิะมู่การัปีรัะสาน
งานอย่์างต่์อเน่�องรัะหว่ัางหน่วัย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องเพ่ื่�อแก้ไข้ปัีญหา 
อน้�ง จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ในช่่วังท่ี่�
ผ่านมูา ได้ส่งผลกรัะที่บต่์อการัดำาเนินธุัรักิจิข้อง CPNREIT อย่์าง
มู่นัย์สำาคัญ โดย์เป็ีนผลส่บเน่�องจิากการัลดลงข้องกำาลังซ่ี�อ 
ในปีรัะเที่ศ การัเกิดฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ การัลดลงข้องจิำานวัน 
นักท่ี่องเท่ี่�ย์วั และผลกรัะที่บจิากมูาต์รัการัต่์าง ๆ ข้องภูาครััฐ์
เพ่ื่�อควับคุมูการัแพื่ร่ัรัะบาดข้องเช่่�อไวัรััส เช่่น การัปิีดศูนย์ก์ารัค้า 
เป็ีนต้์น ซ้ี�งปัีจิจัิย์ในข้้างต้์นได้ส่งผลกรัะที่บต์่อย์อดข้าย์ข้อง 
ผู้เช่่า รัวัมูถ้งควัามูสามูารัถในการัช่ำารัะค่าเช่่าและค่าบริัการัข้อง
ผู้เช่่า และแนวัโน้มูการัต์่ออาย์ุสัญญาข้องผู้เช่่า อย์่างไรัก็ต์ามู  
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ในฐ์านะผู้บริัหารัที่รััพื่ย์์สิน ได้มู่การักำาหนด
มูาต์รัการัการัให้ส่วันลดค่าเช่่าแก่ผู้เช่่าท่ี่�ได้รัับผลกรัะที่บ โดย์
พิื่จิารัณาจิากปีรัะเภูที่ผู้เช่่าปีรัะกอบกับผลกรัะที่บท่ี่�ผู้เช่่าได้รัับ 
เพ่ื่�อเย์่ย์วัย์าผลกรัะที่บต่์อผู้เช่่า เพ่ื่�อให้สามูารัถดำาเนินธุัรักิจิ 
ต่์อไปีได้จินกว่ัาสถานการัณ์จิะคล่�คลาย์ อันเป็ีนการัรัักษัาฐ์าน 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงานในรัะย์ะย์าวั

1.13 คัวามเส่�ยงจากการัท่�ผู้เช่าช่วงพ้�นท่�ข้องโคัรังการั
อาคัารัสำานักงานยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์ ซ็ึ�งเป็นผู้เช่า 
หลักข้องโคัรังการั ยกเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อน
กำาหนด

1.14 คัวามเส่�ยงจากการัสูญเส่ยผู้เช่าหลัก (Anchor 
Tenants) ข้องโคัรังการัปรัะเภทศูนย์การัคั้า

1.15 คัวามเส่�ยงท่� เกิดข้้�น เม่�อต์้องม่การัปรัับัปรัุง
ทรััพย์สินข้อง CPNREIT 

 ที่รััพื่ย์สิ์นปีรัะเภูที่ศูนย์ก์ารัค้า อาคารัสำานักงาน และโรังแรัมูข้อง 
CPNREIT แต่์ละแห่ง จิะต้์องซ่ีอมูแซีมูและปีรัับปีรุังให้ปีลอดภัูย์ 
ดูใหมู่ ทัี่นสมัูย์ และสอดคล้องกับควัามูต้์องการัข้องลูกค้าผู้เข้้า
มูาจัิบจ่ิาย์ซ่ี�อสินค้าและใช้่บริัการัศูนย์์การัค้า รัวัมูถ้งผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� 
(สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน) 
และข้องลูกค้าท่ี่�มูาใช้่บริัการัภูาย์ในโรังแรัมู โดย์ปีกต์ิการั
ปีรัับปีรุังหร่ัอการัซ่ีอมูแซีมูบำารุังรัักษัาปีรัะจิำาปีีจิะไมู่ก่อให้เกิด
ผลกรัะที่บต่์อการัดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT มูากนัก 
ย์กเว้ันในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนการัปีรัับปีรุังซ่ีอมูแซีมูใหญ่ซ้ี�งเป็ีนการั
ปีรัับปีรุังเพ่ื่�อเปีล่�ย์นแปีลงภูาพื่ลักษัณ์ภูาย์นอกและภูาย์ในข้อง
ที่รััพื่ย์์สิน หร่ัอเป็ีนการัเปีล่�ย์นแปีลงงานรัะบบท่ี่�สำาคัญข้อง
ที่รััพื่ย์สิ์น ซ้ี�งโดย์ปีกติ์จิะมู่การัดำาเนินการัทุี่ก ๆ 10-15 ปีี และ
โดย์ทัี่�วัไปีจิะไมู่มู่การัหย์ุดการัดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินนั�น ๆ  

ในรัะหวัา่งช่่วังการัปีรัับปีรังุ โดย์การัปีรัับปีรังุจิะดำาเนนิการัเปีน็
ส่วัน ๆ เฉพื่าะในส่วันพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ต้์องการัปีรัับปีรุังเท่ี่านั�น โดย์พ่ื่�นท่ี่�
ส่วันอ่�นย์ังคงเปิีดให้บริัการัต์ามูปีกติ์ เว้ันแต่์หากพิื่จิารัณาแล้วั
ว่ัาการัปิีดการัดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์สิ์นเพ่ื่�อการัปีรัับปีรังุซ่ีอมูแซีมู
จิะเปี็นปีรัะโย์ช่น์มูากกว่ัาการัที่ย์อย์ดำาเนินการัเปี็นส่วัน ๆ ซ้ี�ง
การัดำาเนินการัดังกล่าวัอาจิจิะมู่ผลกรัะที่บต่์อทัี่�งผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ
ลูกค้าท่ี่�มูาจัิบจ่ิาย์ซ่ี�อสินค้าและใช้่บริัการั (สำาหรัับที่รััพื่ย์สิ์นส่วัน
ท่ี่�เป็ีนศูนย์ก์ารัค้าและอาคารัสำานักงาน) และลกูค้าท่ี่�มูาใช้่บริัการั
ภูาย์ในโรังแรัมู ต์ลอดจินรัาย์ได้ข้อง CPNREIT 

 ในการัปีรัับปีรุังซ่ีอมูแซีมูใหญ่ในแต่์ละครัั�ง ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
และผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและ
อาคารัสำานักงาน รัวัมูถ้งผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นและผู้บริัหารัโรังแรัมู 
สำาหรัับส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู จิะมู่การัวัางแผนเพ่ื่�อใหเ้กิดผลกรัะที่บ
ต่์อผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และลูกค้าท่ี่�มูาจัิบจ่ิาย์ซ่ี�อสินค้าและใช้่บริัการั 
(สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน) 
และลกูค้าท่ี่�มูาใช้่บริัการัภูาย์ในโรังแรัมูใหน้้อย์ท่ี่�สุด โดย์จิะมู่การั
พิื่จิารัณาถ้งควัามูเพ่ื่ย์งพื่อข้องแหล่งเงินทุี่นท่ี่�จิะนำามูาใช้่ดำาเนิน
การัและรัะย์ะเวัลาในการัดำาเนินการัท่ี่�เหมูาะสมู รัวัมูถ้งจิะมู่ 
การัศ้กษัาถ้งผลกรัะที่บต่์อรัาย์ได้และผลต์อบแที่นท่ี่�คาดวั่าจิะ
ได้รัับทุี่กครัั�งก่อนเริั�มูดำาเนนิการั ทัี่�งน่� การัปีรัับปีรังุซ่ีอมูแซีมูใหญ่
ถ่อว่ัาเป็ีนสิ�งท่ี่�จิำาเป็ีนในการัปีรัะกอบธุัรักิจิศูนย์์การัค้า อาคารัสำานักงาน 
และโรังแรัมู เพ่ื่�อรัักษัาภูาพื่ลักษัณ์และควัามูทัี่นสมัูย์ และให้มู่
ควัามูสอดคล้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลงข้องภูาวัะต์ลาดอย์ู่ 
ต์ลอดเวัลา เพ่ื่�อสร้ัางควัามูน่าสนใจิให้แก่ที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT 
ลงทุี่น และสามูารัถต์อบสนองควัามูต์้องการัทัี่�งข้องผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�
ภูาย์ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน รัวัมูถ้งลูกค้าท่ี่�มูาใช้่
บริัการัภูาย์ในศูนย์์การัค้า อาคารัสำานักงาน และโรังแรัมู ซ้ี�งก็
หมูาย์ถ้งการัรัักษัาและเพิื่�มูโอกาสในการัสร้ัางรัาย์ได้และกรัะแส
เงินสดให้แก่ CPNREIT ได้ในรัะย์ะย์าวั

 อน้�ง สำาหรัับการัดูแลสภูาพื่ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันท่ี่�เป็ีน 
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ให้อย์ู่ในสภูาพื่ท่ี่�ด่และมู่ควัามูพื่รั้อมูและ
เหมูาะสมูสำาหรัับการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะ
ต้์องใช้่ควัามูพื่ย์าย์ามูอย์า่งด่ท่ี่�สุด (Best Effort) เย์่�ย์งผู้ปีรัะกอบ
กิจิการัโรังแรัมูโดย์ทัี่�วัไปีใช้่ ในการัดูแลที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าช่่วังให้อย์ู่
ในสภูาพื่ท่ี่�ด่ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่า และเพ่ื่�อให้ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า
ช่่วังอย์ูใ่นสภูาพื่ท่ี่�ด่และเหมูาะสมูแก่การัใช้่งานต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์
ดังท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญา ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นจิะต้์องรัับผิดช่อบในการั
ดูแล (Maintenance) ซ่ีอมูแซีมู (Repairs) หร่ัอการักรัะที่ำาใด ๆ   
ทัี่�งปีวังบนที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าช่่วังในกรัณ่ท่ี่�จิำาเปี็น เพ่ื่�อให้ที่รััพื่ย์์สิน
ท่ี่�เช่่าช่่วังมู่ลักษัณะเป็ีนโรังแรัมู โดย์ให้ค่าใช้่จ่ิาย์ดังกล่าวัถ่อเป็ีน
ส่วันหน้�งข้องค่าใช้่จ่ิาย์จิากการัดำาเนินงานต์ามูงบปีรัะมูาณ 
ท่ี่�คู่สัญญาทัี่�งสองฝ่ั่าย์ต้์องร่ัวัมูกันพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์

 ทัี่�งน่� ในปีี 2563 มู่การัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ (Renovation) 
โครังการัโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า โดย์เริั�มูปีรัับปีรุังตั์�งแต่์เด่อน
เมูษัาย์น ปีี 2563 และได้ที่ย์อย์เปิีดให้บริัการับางส่วันตั์�งแต่์เด่อน
พื่ฤศจิิกาย์น 2563 และที่ำาการัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูใหญ่ 
(Renovation) โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 ซ้ี�งคาดว่ัาจิะแล้วั
เสร็ัจิในเด่อนตุ์ลาคมู ปีี 2564 



59

1.16 คัวามเส่�ยงจากการัท่� CPNREIT ไมม่่สทิธิบันพ้�นท่�
ข้องห้างค้ัาปล่กข้นาดใหญ่ภายในศูนย์การัคั้า 
บัางแห่งท่� CPNREIT ลงทุน/จะเข้้าลงทุน 

1.17 คัวามเส่�ยงอันเป็นผลกรัะทบัจากคัวามเส่ยหายท่�
เกิดข้้�นในพ้�นท่�ซ็ึ�ง CPNREIT ไม่ ได้เข้้าลงทุน

1.18 คัวามเส่�ยงจากการัท่�คัู่ สัญญาไม่ปฏิิบััต์ิต์าม 
สัญญา

1.19 คัวามเส่�ยงจากการัยกเลิกสัญญาเช่าช่วงท่�ดินใน
โคัรังการัเซ็น็ทรัลั พรัะรัาม 2 และโคัรังการัเซ็น็ทรัลั 
ป่�นเกล้า เน่�องจากสัญญาเช่าท่�ดินหลักถืูกยกเลิก 

 เน่�องจิากการัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 และโครังการั
เซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า มู่การัลงทีุ่นในสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังท่ี่�ดิน แมู้ว่ัา 
การัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังท่ี่�ดินจิะได้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิั
การัเช่่ารัะย์ะย์าวัไว้ัต์่อพื่นักงานเจ้ิาหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องแล้วัก็ต์ามู 
แต่์ CPNREIT ก็ย์ังคงมู่ควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดข้้�นจิากการัเลิก
สัญญาเช่่าช่่วังท่ี่�ดิน ซ้ี�งเป็ีนผลมูาจิากสัญญาเช่่าท่ี่�ดิน ท่ี่�จัิดที่ำา
รัะหว่ัางผู้ให้เช่่าช่่วังท่ี่�ดินแก่ CPNREIT และเจ้ิาข้องท่ี่�ดินมู่อัน
ต้์องสิ�นสุดหร่ัอรัะงับลง เพ่ื่�อลดควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัท่ี่�อาจิเกิดข้้�น 
CPNREIT จ้ิงได้จัิดให้มู่การัดำาเนินการัเพ่ื่�อเป็ีนการัปีรัะกัน 
ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัดังน่�

ก) ดำาเนินการัข้อควัามูย์ินย์อมูพื่ร้ัอมูกำาหนดเง่�อนไข้ใน 
การัเช่่าช่่วังท่ี่�ดินกับเจ้ิาข้องท่ี่�ดิน ต์ามูสัญญาเช่่าท่ี่�ดินท่ี่�
บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 จิำากัด (“เซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2”) มู่อย์ู่กับเจ้ิาข้องท่ี่�ดิน พื่ร้ัอมูกับ CPNREIT 
ได้จัิดให้มู่การัป้ีองกันควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดข้้�นจิาก 
การัรัะงับไปีซ้ี�งสัญญาเช่่าท่ี่�ดินดังกล่าวั โดย์ได้รัับสิที่ธิั 
จิากเจ้ิาข้องท่ี่�ดินในการัสวัมูสิที่ธิัสัญญาเช่่าท่ี่�ดินแที่น
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 

 ณ วัันท่ี่� 28 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2550 CPNREIT (เดิมูค่อกองทุี่น
รัวัมู CPNRF) ย์ังไมู่ได้รัับสิที่ธิัดังกล่าวัจิากเจ้ิาข้องท่ี่�ดิน  
ดังนั�น CPNREIT จ้ิงได้ต์กลงกับเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา และ
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 ในการัวัางมูาต์รัการัเพิื่�มูเติ์มู
จินกว่ัา CPNREIT จิะได้มูาซ้ี�งสิที่ธิัในการัสวัมูสิที่ธิัต์ามู
สัญญาเช่่าท่ี่�ดิน โดย์ CPNREIT รัวัมูถ้ง เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
และเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 ได้ดำาเนินการัมูาต์รัการั 
ดังต่์อไปีน่�แล้วัเสร็ัจิตั์�งแต่์วัันท่ี่� 28 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2550 

1.  เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 ได้ให้สิที่ธิัแก่ CPNREIT 
ในการัช่ำารัะค่าเช่่าท่ี่� ดินแที่นเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 2 ในกรัณ่ท่ี่�เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2  
ไมู่ช่ำารัะค่าเช่่าท่ี่�ดินให้แก่เจ้ิาข้องท่ี่�ดินต์ามูสัญญาเช่่า
ท่ี่�ดิน

2  เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 มู่การัจิัดส่งหลักฐ์าน 
การัช่ำารัะค่าเช่่ามูาให้แก่ CPNREIT ทุี่ก ๆ เด่อน

3.  เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา และ/หร่ัอเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 
2 ได้ดำาเนินการัให้มู่หลักปีรัะกันท่ี่� CPNREIT 
ย์อมูรัับได้ ในรูัปีข้องหน่วัย์ลงทุี่นข้องกองทุี่นรัวัมู

ต์รัาสารัหน่� เพ่ื่�อเป็ีนปีรัะกันในการัช่ำารัะค่าเช่่า 
ต์ามูข้้อ 1 ข้้างต้์น ในมููลค่าเท่ี่ากับค่าเช่่าท่ี่�ดินท่ี่�
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 จิะต้์องช่ำารัะแก่เจ้ิา 
ข้องท่ี่�ดินในรัะย์ะเวัลา 2 ปีี 

4.  เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 มู่นโย์บาย์ในการัดำาเนิน
กิจิการัข้องบริัษััที่เท่ี่าท่ี่�จิำาเป็ีน เพ่ื่�อให้เป็ีนบริัษััที่ท่ี่�มู่
ควัามูเส่�ย์งที่างธุัรักิจิต์ำ�า โดย์มู่การัดำาเนินการัแก้ไข้
หนังส่อบริัคณห์สนธิัในส่วันท่ี่�เก่�ย์วักับวััต์ถุปีรัะสงค์
ข้องบริัษััที่ เพ่ื่�อให้สอดคล้องกับนโย์บาย์การัดำาเนิน
กิจิการัข้องบริัษััที่เท่ี่าท่ี่�จิำาเป็ีน

5.  เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาต์กลงให้มู่การัรัักษัาอัต์รัาส่วัน
ที่างการัเงินในรัะดับท่ี่� CPNREIT ย์อมูรัับได้ โดย์จิะ
เป็ีนอัต์รัาส่วันเด่ย์วักับท่ี่�เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่ข้้อต์กลง
กับเจ้ิาหน่�เงินกู้ย์่มูต่์าง ๆ ซ้ี�งได้แก่อัต์รัาส่วันหน่�สิน
ต่์อทุี่น (D/E Ratio) และอตั์รัาสว่ันควัามูสามูารัถใน
การัช่ำารัะหน่�สิน (DSCR: Debt Service Coverage 
Ratio) หากเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาไมู่สามูารัถรัักษัา
อัต์รัาส่วันดังกล่าวั และไมู่สามูารัถแก้ไข้ได้ในรัะย์ะ
เวัลา 3 เด่อน เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 หร่ัอ 
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาจิะต้์องวัางเงินปีรัะกันหร่ัอจิำานำา
ต์รัาสารัท่ี่� CPNREIT เห็นช่อบในมููลค่าเท่ี่ากับค่าเช่่า
ท่ี่�ดินท่ี่�เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 มู่ภูารัะจิะต้์อง
ช่ำารัะแก่เจ้ิาข้องท่ี่�ดินคงเหล่อทัี่�งหมูด

 ทัี่�งน่� มูาต์รัการัเพิื่�มูเติ์มูดังกล่าวัข้้างต์น้จิะถูกย์กเลกิ
เมู่�อ CPNREIT ได้รัับสิที่ธิัจิากเจ้ิาข้องท่ี่�ดินในการั
สวัมูสิที่ธิัสัญญาเช่่าท่ี่� ดินแที่นเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 2 เร่ัย์บร้ัอย์แล้วั หร่ัอมู่แนวัที่างอ่�นท่ี่� 
CPNREIT ย์อมูรัับได้มูาที่ดแที่น

ข้) เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาได้ดำาเนินการัแก้ไข้สัญญาเช่่าท่ี่�ดินอันเป็ีน
ท่ี่�ตั์�งข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า รัะหว่ัางเซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนา กับบริัษััที่ ห้างเซ็ีนที่รััล ด่พื่าที่เมูนท์ี่สโต์ร์ั จิำากัด 
โดย์กำาหนดให ้CPNREIT สามูารัถเข้้าสวัมูสทิี่ธิัต์ามูสญัญา
เช่่าท่ี่�ดิน ในกรัณ่ท่ี่�เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญาเช่่า
ท่ี่�ดินดังกล่าวัอันอาจิมู่ผลให้เลิกสัญญาเช่่าท่ี่�ดิน และ 
รัวัมูถ้งการัแก้ไข้สัญญาเช่่าท่ี่�ดิน โดย์กำาหนดให้ในกรัณ่ 
ท่ี่�บริัษััที่ ห้างเซ็ีนที่รััล ด่พื่าที่เมูนที่์สโต์รั์ จิำากัด มู่ 
ควัามูปีรัะสงค์จิะโอนกรัรัมูสิที่ธิั�ในท่ี่�ดินอันเป็ีนท่ี่�ตั์�งข้อง
ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า บริัษััที่ ห้างเซ็ีนที่รััล  
ด่พื่าที่เมูนที่์สโต์ร์ั จิำากัด จิะต้์องกำาหนดให้ผู้รัับโอน
กรัรัมูสิที่ธิั�ในท่ี่�ดินจิะต้์องรัับไปีซ้ี�งสิที่ธิัและหน้าท่ี่�ทัี่�งปีวังท่ี่�
ผู้ให้เช่่ามู่อย์ู่กับผู้เช่่า ต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาเช่่าท่ี่�ดิน 

 อย์า่งไรัก็ด่ แมู้ว่ัาสัญญาเช่่าช่่วังท่ี่�ดินจิะสิ�นสุดลงไมูว่่ัาด้วัย์เหต์ผุล
ใดก็ต์ามู CPNREIT ย์ังคงดำารังสถานะเป็ีนผู้มู่สิที่ธิัครัอบครัอง
อาคารัในฐ์านะผู้เช่่าอาคารั และสามูารัถใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�เช่่าได้ต่์อไปี ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�สัญญาเช่่าช่่วังท่ี่�ดินสิ�นสุด
ลงอันเน่�องมูาจิากควัามูผิดข้องผู้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธิัในท่ี่�ดิน และ 
CPNREIT ไมู่ใช้่สิที่ธิัหร่ัอไมู่สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัเข้้าเป็ีน 
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คู่สัญญาเช่่าท่ี่�ดินแที่นผู้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธิัในท่ี่�ดิน ต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�
กำาหนดไว้ัในสัญญาเช่่าช่่วังท่ี่�ดินได้ ที่าง CPNREIT จิะได้รัับ 
ค่าเช่่าช่่วังท่ี่�ดินท่ี่�ได้ช่ำารัะล่วังหน้าค่นจิากผู้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธิัในท่ี่�ดิน 
ต์ามูสัดส่วันรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังท่ี่�ดินท่ี่�เหล่ออย์ู ่นอกจิากน่� ใน
กรัณ่ท่ี่�สัญญาเช่่าท่ี่�ดินท่ี่�จัิดที่ำารัะหว่ัางผู้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธิัในท่ี่�ดิน
แก่ CPNREIT และเจ้ิาข้องท่ี่�ดินมู่อันต้์องสิ�นสุดหร่ัอรัะงับลง  
จินเป็ีนเหตุ์ให้อาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางท่ี่�ตั์�งอย์ู่บนท่ี่�ดินดังกล่าวั
ต้์องต์กเป็ีนข้องเจ้ิาข้องท่ี่�ดิน ที่างเจ้ิาข้องท่ี่�ดินดังกล่าวัย์ังคงมู่
ภูารัะผูกพัื่นและควัามูรัับผิดช่อบต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่�จิะต้์องให้เช่่า
อาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางแก่ CPNREIT เพ่ื่�อนำาไปีจิดัหาปีรัะโย์ช่น์
ต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์

1.20 คัวามเส่�ยงจากการัอาจไม่ ได้รับััการัต์อ่สญัญาเชา่
โคัรังการัเซ็็นทรััล พรัะรัาม 3 ในปีท่� 30 และปีท่� 60

 เน่�องจิากสัญญาเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 ท่ี่� CPNREIT 
ที่ำากับบริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพื่ฒันา พื่รัะรัามู 3 จิำากัด (“เซ็ีนที่รััลพื่ฒันา 
พื่รัะรัามู 3”) นั�น จิะสิ�นสุดในวัันท่ี่� 15 สิงหาคมู 2578 โดย์เมู่�อ
สิ�นสุดกำาหนดเวัลาการัเช่่าดังกล่าวั เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 
ได้ต์กลงใหค้ำามัู�นแก่ CPNREIT ว่ัาจิะให้ CPNREIT มู่สิที่ธิัในการั
ต่์อสัญญาเช่่าได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 30 ปีี ทัี่�งน่� แมู้ว่ัา CPNREIT 
จิะมู่สิที่ธิัในการัต์่อสัญญาเช่่าดังกล่าวัต์ามูคำามัู�นท่ี่�เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 ได้ให้ไว้ัต์ามูสัญญาเช่่าก็ต์ามู แต่์ CPNREIT 
อาจิไมู่สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัต่์อสัญญาดังกล่าวัได้ไมู่ว่ัาจิาก
สาเหตุ์ใดก็ด่ เช่่น การัผิดสัญญาโดย์เจิต์นาข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 3 หร่ัอมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์หร่ัอข้้อปีฏิบัติ์ที่าง
กฎหมูาย์เก่�ย์วักับสัญญาเช่่า หร่ัอผู้รัับโอนกรัรัมูสทิี่ธิั�ในที่รััพื่ย์สิ์น
ท่ี่�เช่่าซ้ี�งเป็ีนบุคคลภูาย์นอกไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูคำามัู�น หร่ัอการัเข้้าสู่
กรัะบวันการัล้มูละลาย์หร่ัอฟ้�นฟูกิจิการัข้องเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา 
พื่รัะรัามู 3 เป็ีนต้์น

 เพ่ื่�อเป็ีนการัลดควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั CPNREIT จ้ิงกำาหนดเง่�อนไข้
ในสัญญาเช่่าให้เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 ให้คำารัับรัองวั่า 
จิะไมู่ข้าย์ จิำาหน่าย์หร่ัอโอนกรัรัมูสิที่ธิั�ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า ทัี่�งน่� 
เพ่ื่�อดำารังสถานะข้องผู้ให้เช่่าต์ามูสัญญาเช่่า และกำาหนดให้ 
CPNREIT มู่สิที่ธิัในการัซ่ี�ออสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�เช่่าได้ หากเซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 ไมู่สามูารัถให้ CPNREIT ใช้่สิที่ธิัต่์ออายุ์สัญญา
เช่่าต์ามูท่ี่�ได้ให้คำามัู�นไว้ั รัวัมูทัี่�ง เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาซ้ี�งเป็ีนผู้ถ่อหุ้นท่ี่�
มู่อำานาจิควับคุมูข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 ต์กลงท่ี่� 
จิะควับคุมูดูแลให้เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 ปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญา
เช่่าอย่์างเคร่ังครััด นอกจิากน่� CPNREIT ได้จัิดให้เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 3 นำาที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�ให้เช่่ามูาจิำานองกับ CPNREIT เพ่ื่�อเป็ีน
ปีรัะกันการัปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญาเช่่าและเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�
อาจิเกิดข้้�นกับ CPNREIT จิากการัท่ี่�ไมู่สามูารัถใช้่ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�เช่่า
ได้ต์ามูสญัญาเช่่าอ่กด้วัย์ อย่์างไรัก็ด่ การัดำาเนินการัดังกล่าวัอาจิ 
ไมู่สามูารัถเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ทัี่�งหมูดท่ี่�เกิดข้้�นแก่ CPNREIT 
ได้ทัี่�งหมูด

1.21 การัลงทนุข้อง CPNREIT ในทรัพัยส์นิบัางโคัรังการั
จะไม่ ได้ลงทุนในท่�ดิน 

1.22 คัวามเส่�ยงจากการัลงทุนในพ้�นท่� เ ช่าช่วงใน
โคัรังการัเซ็็นทรััล พัทยา

 เน่�องจิากพ่ื่�นท่ี่�อาคารับางส่วันในโครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า  
ท่ี่� CPNREIT ลงทุี่นปีรัะมูาณ 4,827 ต์ารัางเมูต์รั เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�เช่่า
ช่่วังในอาคารัท่ี่�ผู้ให้เช่่าไปีเช่่ามูาจิากเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธิั� (กล่าวัค่อ 
โครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า เจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในพ่ื่�นท่ี่� ค่อ บริัษััที่ 
สรัรัพื่สินค้าเซ็ีนที่รััล จิำากัด (สาข้าเซ็ีนที่รััลเฟสติ์วััล พัื่ที่ย์า บ่ช่) 
ให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ดังกล่าวัแก่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า ซ้ี�งการัลงทุี่นในพ่ื่�นท่ี่�เช่่า
ช่่วังดงักล่าวั ที่ำาให ้CPNREIT ไมูมู่่อำานาจิควับคมุูการัปีฏบัิติ์ต์ามู
สัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ข้องคู่สัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ดังนั�น CPNREIT จ้ิงไมู่
สามูารัถรัับปีรัะกันได้ว่ัาจิะไมู่มู่การัย์กเลิกสัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่� 
ดังกล่าวั ซ้ี�งเหตุ์ดังกล่าวัอาจิส่งผลกรัะที่บต่์อการัจัิดหา 
ผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินในอนาคต์ 

 อย์่างไรัก็ด่ พ่ื่�นท่ี่�เช่่าช่่วังดังกล่าวัในโครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า  
เป็ีนเพ่ื่ย์งพ่ื่�นท่ี่�บางส่วันในอาคารัซ้ี�งมู่จิำานวันไมู่มูาก และมู่
สัดส่วันการัลงทุี่นท่ี่�ต์ำ�าเมู่�อเท่ี่ย์บกับพ่ื่�นท่ี่�ในอาคารัทัี่�งหมูดท่ี่� 
CPNREIT ลงที่นุ อ่กทัี่�ง เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาในฐ์านะท่ี่�เปีน็บริัษััที่ใหญ่
ข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า ซ้ี�งเป็ีนผู้ให้เช่่าอาคารัโครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า 
ได้กำาหนดมูาต์รัการัควับคุมูดูแลการัปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญาข้อง 
ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า และมูาต์รัการัในการัป้ีองกันและเย์่ย์วัย์าเพ่ื่�อ 
มิูให้ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า กรัะที่ำาการัใด ๆ  อันเป็ีนการัผิดนัดสัญญาเช่่า
พ่ื่�นท่ี่�อาคารั ซ้ี�ง CPNREIT ได้รัับควัามูย์ินย์อมูจิากเจ้ิาข้อง
กรัรัมูสิที่ธิั�ในพ่ื่�นท่ี่�โครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า ในการัให้ CPNREIT 
เข้้าสวัมูสิที่ธิัแที่นซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า หากซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า ไมู่สามูารัถ
ปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญาดังกล่าวัได้ 

 นอกจิากน่� ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT ไมู่สามูารัถนำาพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�เช่่าช่่วังใน
โครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า ไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ได้เน่�องจิากเป็ีน
ควัามูผิดข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า CPNREIT จิะมู่สิที่ธิับอกเลิกสัญญา
ได้ทัี่นท่ี่ โดย์ท่ี่�ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า จิะต้์องค่นค่าเช่่าสำาหรัับที่รััพื่ย์สิ์น
ท่ี่�เช่่าช่่วังสำาหรัับรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังท่ี่�คงเหล่อ รัวัมูถ้งเงินหร่ัอ
ผลปีรัะโย์ช่น์อ่�นใดท่ี่�ได้รัับไว้ัในนามู CPNREIT ค่นให้แก่ 
CPNREIT อ่กทัี่�งจิะต้์องช่ำารัะค่าข้าดปีรัะโย์ช่น์จิากการัท่ี่� 
CPNREIT ไมู่สามูารัถใช้่ปีรัะโย์ช่น์ซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าช่่วังให้แก่ 
CPNREIT ด้วัย์ 

 ดังนั�น การัเช่่าช่่วังพ่ื่�นท่ี่�อาคารัในโครังการัดังกล่าวัจ้ิงมู่ควัามู
เส่�ย์งต่์อ CPNREIT ในรัะดบัต์ำ�า และไมูมู่่ผลกรัะที่บต์อ่การัจิดัหา
ปีรัะโย์ช่นข์้อง CPNREIT จิากที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�ลงที่นุอย์า่งมู่นยั์สำาคัญ

1.23 ข้้อจำากัดในการัจัดหาปรัะโยชน์ ในโคัรังการัอาคัารั
สำานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรั์ส

 สัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  
กับผู้เช่่าบางรัาย์ มู่ข้้อจิำากัดห้ามูมิูให้ผู้ให้เช่่าปีรัะกอบธุัรักิจิหร่ัอ
อนุญาต์ให้บุคคลใดปีรัะกอบธุัรักิจิท่ี่�เป็ีนการัแข่้งขั้นกับธุัรักิจิข้อง
ผู้เช่่าภูาย์ในพ่ื่�นท่ี่�โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส ต์ลอดรัะย์ะเวัลา
ต์ามูสัญญาเช่่าดังกล่าวั ซ้ี�งข้้อกำาหนดดังกล่าวัอาจิที่ำาให้ 
CPNREIT มู่ข้้อจิำากัดในการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากพ่ื่�นท่ี่�โครังการั
อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 
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 อย์่างไรัก็ด่ เน่�องจิากอัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่� (Occupancy Rate) 
ข้องโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส ในปัีจิจุิบัน
มู่อัต์รัาค่อนข้้างสูง ดังนั�น ข้้อจิำากัดดังกล่าวัจ้ิงอาจิไมู่เป็ีน
อุปีสรัรัคต์่อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ในพ่ื่�นท่ี่�โครังการัอาคารั
สำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส อย์่างมู่นัย์สำาคัญแต่์อย่์างใด  
ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิะใช้่ 
ควัามูพื่ย์าย์ามูในการัลดข้้อจิำากัดในการัจิัดหาผลปีรัะโย์ช่น์ 
ดังกล่าวั เมู่�อมู่การัพิื่จิารัณาการัต่์อสัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และสัญญา
บริัการัในครัั�งต่์อไปี ทัี่�งน่� ณ 31 ธัันวัาคมู 2563 สัดส่วันพ่ื่�นท่ี่�
เช่่าข้องผู้เช่่าบางรัาย์ท่ี่�มู่ข้้อจิำากัดดังกล่าวัในสัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่� 
คิดเป็ีนปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 2.5 ข้องพ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่าข้องโครังการั 
อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 

1.24 คัวามเส่�ยงท่�เกิดข้้�นจากการักู้ย่มเงิน
 สัดส่วันการักู้ย์่มูเงินข้อง CPNREIT อย์ูท่่ี่�ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 32.2 

(สัดส่วันการักู้ย์มู่เงินคำานวัณจิากสัดส่วันการักู้ย์มู่เงินในปัีจิจุิบัน
ข้อง CPNREIT ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์มููลค่าที่รััพื่ย์์สิน
รัวัมูข้อง CPNREIT รัวัมูมููลค่าที่รััพื่ย์์สินจิากโครังการัเซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูมูาต์รัฐ์านบัญช่่ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง อน้�ง หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าการัเงนิ (Lease Liability) 
ข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ไมู่ถ่อเป็ีนการั 
กู้ย์่มูต์ามูหลักเกณฑ์์ข้องสำานักงาน ก.ล.ต์.) CPNREIT อาจิมู่
ควัามูเส่�ย์งจิากการักู้ย์่มูเ งินดังกล่าวัได้ เ น่�องจิากการั
เปีล่�ย์นแปีลงข้องภูาวัะเศรัษัฐ์กิจิ อัต์รัาดอกเบ่�ย์ และควัามู
สามูารัถในการัช่ำารัะหน่�ข้อง คู่ สัญญาท่ี่� เ ก่�ย์วัข้้องท่ี่�อาจิ 
ส่งผลกรัะที่บต่์อผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT ที่ำาให้ 
CPNREIT อาจิมู่สภูาพื่คล่องไมู่เพ่ื่ย์งพื่อในการัช่ำารัะค่นเงินต้์น 
และ/หร่ัอดอกเบ่�ย์ รัวัมูถ้ง CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งจิากควัามู
สามูารัถในการัช่ำารัะค่นเงินต้์น และ/หร่ัอดอกเบ่�ย์ท่ี่�ลดลง 
นอกจิากน่� CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งที่างการัเงินหากมู่การั
ช่ำารัะค่นเงินกู้ย์่มูโดย์การั Refinance โดย์เฉพื่าะอย์่างย์ิ�งเมู่�อ
กรัะแสเงินสดข้อง CPNREIT ลดลงเน่�องจิากการัสิ�นสุดข้องสิที่ธิั
การัเช่่าในที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�ลงทุี่นบางโครังการั รัวัมูทัี่�งควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิ
มู่ต้์นทุี่นดอกเบ่�ย์ท่ี่�เพิื่�มูข้้�น และอาจิมู่ผลกรัะที่บต่์อการัจ่ิาย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ รัวัมูถ้งอาจิมู่ 
ควัามูจิำาเป็ีนท่ี่� CPNREIT จิะต้์องเพิื่�มูทุี่นโดย์การัออกและเสนอ
ข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูเพ่ื่�อช่ำารัะค่นเงินกู้ย์่มู

 ทัี่�งน่� CPNREIT จิะใช้่ควัามูพื่ย์าย์ามูในการัดำาเนินการัใด ๆ ท่ี่�
จิำาเป็ีนเพ่ื่�อลดควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั อย์่างไรัก็ต์ามู ในการัดำาเนิน
การัใด ๆ ดังกล่าวั CPNREIT จิะดำาเนินการัโดย์คำาน้งถ้ง
ปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เป็ีนสำาคัญ

1.25 คัวามเส่�ยงจากการัท่� เซ็็นทรััลพัฒนา เป็นผู้ถื่อหุ้น 
รัายใหญ่และผู้ม่อำานาจคัวบัคุัมข้องผู้จัดการั 
กองทรััสต์์

 ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่และผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
ค่อเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา โดย์ เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนสัดส่วัน 
ร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์งทัี่�งหมูดข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ที่ำาให้เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่อำานาจิควับคุมู

นโย์บาย์ที่างธุัรักิจิ การัดำาเนินงานและการัเงินข้องผู้จัิดการักอง
ที่รััสต์์ได้ทัี่�งหมูด นอกจิากน่�เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาย์ังเป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์รัาย์ใหญ่ท่ี่�สุดข้อง CPNREIT ที่ำาให้เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา
มู่สัดส่วันการัมู่สิที่ธิัออกเส่ย์งอย์่างมู่นัย์สำาคัญ ในการัปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT สำาหรัับวัารัะท่ี่�เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา
ไมู่ใช่่ผู้มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษั

 อย์่างไรัก็ต์ามู การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะอย์ู่ 
ภูาย์ใต้์การักำากับดูแลข้องที่รััสต่์ โดย์ในการับรัิหารัจัิดการั 
CPNREIT ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะต้์องดำาเนินการัให้เป็ีนไปี 
ต์ามูข้้อกำาหนดข้องสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จิัดการั
กองที่รััสต์์ และกฎเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถ้งในการัดำาเนินการั
ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ไดมู่้การัแต์ง่ตั์�งกรัรัมูการัอสิรัะในสัดส่วัน
อย์่างน้อย์ 1 ใน 3 ข้องจิำานวันกรัรัมูการัทัี่�งคณะข้องผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะจิะที่ำาหน้าท่ี่�ในการัพื่ิจิารัณาให้
ควัามูเห็นหร่ัอให้ข้้อสังเกต์เก่�ย์วักับรัาย์การักับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
ข้อง CPNREIT หร่ัอรัาย์การัท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย์้งที่าง 
ผลปีรัะโย์ช่น์ ซ้ี�งที่ำาให้เกิดการัต์รัวัจิสอบและถ่วังดุลภูาย์ใน
โครังสร้ัางคณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์

 นอกจิากน่� ในการัเข้้าที่ำารัาย์การัได้มูา/จิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สิน
ท่ี่�สำาคัญ รัาย์การัท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน รัวัมูถ้งรัาย์การัอ่�นใดท่ี่�มู่นัย์สำาคัญ
โดย์ CPNREIT ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัให้มู่การั
พิื่จิารัณาและอนุมัูติ์การัที่ำารัาย์การั ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในวัารัะ
ใดท่ี่�มู่การัพิื่จิารัณาในท่ี่�ปีรัะชุ่มูจิะไมู่มู่สิที่ธิัออกเส่ย์งลงคะแนน
ในวัารัะดังกล่าวั 

1.26 คัวามเส่�ยงจากคัวามข้ดัแยง้ทางผลปรัะโยชนท์่�อาจ
เกดิข้้�นรัะหวา่ง CPNREIT และกลุ่มเซ็น็ทรัลัพฒันา 
ซ็ึ�งทำาหน้าท่�เป็นผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์ 

 แมู้ว่ัาผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะได้กำาหนดบที่บาที่และข้อบเข้ต์ 
การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาในฐ์านะผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ในการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT 
ในส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์ก์ารัค้าและอาคารัสำานักงาน อย์า่งรัะมัูดรัะวััง 
ควัามูขั้ดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัาง CPNREIT และ 
กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนายั์งอาจิเกิดข้้�นได้จิากการัท่ี่�กลุ่มูเซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนาปีรัะกอบธุัรักิจิให้เช่่าและบริัการัพ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในศูนย์ก์ารัค้า
และอาคารัสำานักงานในหลาย์ ๆ พ่ื่�นท่ี่� เป็ีนธุัรักิจิหลัก รัวัมูถ้ง
กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาย์งัมู่หน้าท่ี่�ในการัจัิดหาผู้เช่่าร้ัานค้าและผู้เช่่า
ในอาคารัสำานักงานให้แก่ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ด้วัย์ ซ้ี�งอาจิ
ที่ำาให้ศูนย์์การัค้า และ/หร่ัออาคารัสำานักงานข้อง CPNREIT มู่
อัต์รัาการัเช่่าลดลง ค่าเช่่าท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิากผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ลดลงหร่ัอ 
ไมู่สามูารัถข้้�นอัต์รัาค่าเช่่าได้ 

 อย์่างไรัก็ต์ามู โอกาสท่ี่�จิะเกิดควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์นั�น
มู่ไมู่มูากนัก เน่�องจิากการัตั์ดสินใจิเล่อกเช่่าพ่ื่�นท่ี่�จิะข้้�นอย์ู่กับ
ควัามูต้์องการัข้องผู้เช่่าแต่์ละรัาย์ในการัเล่อกพ่ื่�นท่ี่�ซ้ี�งจิะข้้�นอย์ู่
กับที่ำาเลท่ี่� ตั์�งข้องอาคารัสำานักงานหร่ัอศูนย์์การัค้า และ 
ข้นาดข้องพ่ื่�นท่ี่� รัวัมูทัี่�งโครังการัต่์าง ๆ  ข้องกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา
มู่ควัามูแต์กต่์างกัน ทัี่�งในแง่ข้องกลุ่มูลูกค้าเป้ีาหมูาย์ การัให้
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บริัการั สถาปีัต์ย์กรัรัมูและการัต์กแต์่ง และที่ำาเลท่ี่�ตั์�งซ้ี�งล้วัน 
แต่์เป็ีนปัีจิจัิย์สำาคัญในการัต์ัดสินใจิเข้้าใช้่บริัการัข้องลูกค้า 
ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� ดังนั�น ลูกค้าผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�จ้ิงเป็ีนผู้กำาหนดและตั์ดสินใจิ
ว่ัาจิะเล่อกเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในโครังการัศนูย์ก์ารัค้าหร่ัออาคารัสำานักงาน
โครังการัใด ให้ต์รังต์ามูควัามูต้์องการัข้องต์นเองเป็ีนหลัก 

 นอกจิากน่� CPNREIT ได้ที่ำาการัว่ัาจ้ิางกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
ให้บริัหารัที่รััพื่ย์สิ์นข้อง CPNREIT ในส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์ก์ารัค้าและ
อาคารัสำานักงาน ผ่านโครังสร้ัางสัญญาท่ี่�จิะสร้ัางแรังจูิงใจิให้แก่
กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาในการัสร้ัางผลกำาไรัในรัะดับท่ี่�ด่ให้แก่ 
CPNREIT อย์่างต่์อเน่�อง โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพ่ื่�อให้เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนามู่การับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์สิ์นข้อง CPNREIT ในส่วันท่ี่�เป็ีน
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน เพ่ื่�อเพิื่�มูรัาย์ได้ค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการั โดย์มู่การัควับคุมูต้์นทุี่นและค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องให้
อย์ู่ในรัะดับท่ี่�เหมูาะสมู อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิด
ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้ 

 สำาหรัับมูาต์รัการัปี้องกันควัามูข้ัดแข้้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ในส่วัน
ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้กำาหนดแนวัที่างในการัพื่ิจิารัณาผลการั
ปีฏิบัติ์งานข้องเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาในสัญญาแต์่งตั์�ง ผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์โดย์ผู้จิดัการักองที่รััสต์์สามูารัถเปีล่�ย์นผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ ในกรัณ่ดังต่์อไปีน่�

- กรัณ่ท่ี่�อัต์รัาการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�เฉล่�ย์ (Occupancy Rate) 
 ในที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่� CPNREIT ลงที่นุและอย์ูภู่าย์ใต้์การับรัหิารั
ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาลดลงต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 50 เป็ีนรัะย์ะเวัลา
ต่์อเน่�องกันเกินกว่ัา 3 เด่อน ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิเสนอ
ให้ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์พิื่จิารัณาและลงมูต์ิให้มู่การั
เลิกสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ หากท่ี่�
ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูติ์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งเกินกว่ัา 
ก้�งหน้�งข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ทัี่�งหมูดข้อง CPNREIT ให้
มู่การัเลิกสัญญา

 ทัี่�งน่� อัต์รัาการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ให้คำานวัณจิากจิำานวันพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ให้เช่่า
จิริังหารัด้วัย์พ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�สามูารัถให้เช่่าได้ทัี่�งหมูด โดย์จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� 
ท่ี่�ให้เช่่าได้ทัี่�งหมูดไมู่รัวัมูพ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลาง พ่ื่�นท่ี่�จัิดการัปีรัะชุ่มู 
และพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ไมู่สามูารัถให้เช่่าได้ในข้ณะใดข้ณะหน้�ง เน่�องจิาก
เหตุ์สุดวิัสัย์หร่ัอเน่�องจิากการัซ่ีอมูแซีมูและต์กแต่์งพ่ื่�นท่ี่�ดังกล่าวั 
โดย์ใช้่ข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำาเด่อน ในการัคำานวัณพ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า
ดังกล่าวั

 สำาหรัับมูาต์รัการัปี้องกันควัามูข้ัดแข้้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ในส่วัน
ข้องที่รััพื่ย์์ สินท่ี่�  GLAND หร่ัอสเต์อร์ัลิง เป็ีนผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สัญญาต์กลงกรัะที่ำาการัท่ี่�จิะเข้้าที่ำารัะหว่ัาง 
CPNREIT กับ GLAND และ CPNREIT กับสเต์อร์ัลิง ได้มู่ 
ข้้อกำาหนดในสัญญาต์กลงกรัะที่ำาการั ดังต่์อไปีน่�

(1) GLAND และสเต์อร์ัลิง ในฐ์านะผู้ให้สัญญา ต์กลงว่ัาใน
การัปีรัะกอบกิจิการัอาคารัสำานักงานให้เช่่าในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ผู้ให้สัญญา และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�
เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา จิะไมู่ดำาเนินการั ใด ๆ  อันเป็ีนการั
ชั่กช่วัน เชิ่ญช่วัน หร่ัอจูิงใจิใหผู้้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานภูาย์ใน

ที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น ไปีเช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานข้อง
โครังการัย่์อย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 

(2) นับจิากวัันท่ี่� CPNREIT ได้ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า  
ผู้ให้สัญญาต์กลงว่ัาการักำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการั
ข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั
รัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่า
พ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มู ข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะแกรันด ์พื่รัะรัามู 9 ต้์องไมู่เป็ีนการัแข่้งขั้นกับการัให้
เช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั
รัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่า
พ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูข้องที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�เช่่าอาคารัสำานักงานโครังการั
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารั
สำานักงานย์ูนิลิเวัอร์ั เฮ้ิาส์ รัวัมูถ้งการัไมู่ให้การัสนับสนุน
หร่ัอปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นใด ๆ แก่ ผู้ เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ 
ผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั 
รัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเต์ิมูข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ 
ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ซ้ี�งไมู่เป็ีนไปี 
ต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า เพ่ื่�อจูิงใจิให้เข้้าที่ำาสัญญาเช่่าและ
สัญญาบริัการั 

 ทัี่�งน่� เว้ันแต่์จิะได้รัับควัามูย์ินย์อมูเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั
จิาก CPNREIT ผู้ให้สัญญาต์กลงว่ัา ต์ลอดรัะย์ะเวัลา 
การัเช่่า หากอัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงาน (Occupancy 
Rate) ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำานักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส หร่ัอที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารั
สำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 92 ข้องแต่์ละ
โครังการัท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น ผู้ให้สัญญา และ/หร่ัอบุคคล
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา จิะกำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการัข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ
ผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั 
รัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเต์ิมูข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ 
ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้เป็ีนดังน่�

- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 15 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการั
ข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ 
ผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั
รัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มู ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า
โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 

- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 10 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการั
ข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่าแก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ 
ผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการั
รัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเติ์มูในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า
โครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์

 ซ้ี�งอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้องพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ให้เช่่า
แก่ผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และผู้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ
ผู้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซ้ี�งข้อเช่่าพ่ื่�นท่ี่�เพิื่�มูเต์ิมูในที่รััพื่ย์์สิน 
ท่ี่�เช่่าดังกล่าวั จิะถูกกำาหนดข้้�นในการัจัิดที่ำางบปีรัะมูาณ
ปีรัะจิำาปีีในแต่์ละปีีโดย์ผู้จิัดการักองที่รััสต์์ โดย์ข้้อต์กลง
กำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัดังกล่าวัจิะใช้่กับพ่ื่�นท่ี่�
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สำานักงานให้เช่่าท่ี่�มู่บริัเวัณ (Zone) และข้นาดพ่ื่�นท่ี่�เที่่า
หร่ัอใกล้เค่ย์งกันรัะหว่ัาง (ก) พ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัย่์อย์
อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และ  
(ข้) พ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอร์ัส และ/หร่ัอโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั 
เฮ้ิาส์ ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา 

 ในการัน่� คู่สัญญาต์กลงว่ัา ข้้อต์กลงกำาหนดอัต์รัาค่าเช่่า
และค่าบริัการัจิะไมู่นำามูาใช้่บังคับกับพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่า
ข้องโครังการัใดในโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 หากเป็ีนกรัณ่ดังน่�

- กรัณ่ท่ี่�ผู้ให้สัญญา และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
ผู้ให้สัญญา ได้จิำาหน่าย์ จ่ิาย์ โอน หร่ัอให้เช่่า (ท่ี่�มิูใช่่
เป็ีนการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในการัดำาเนินธุัรักิจิให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�
สำานักงานแก่ลูกค้าทัี่�วัไปีต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า) พ่ื่�นท่ี่�
สำานักงานให้เช่่าโครังการันั�น ๆ ทัี่�งหมูด แก่บุคคล
อ่�นซ้ี�งไมู่ใช่่บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา ทัี่�งน่� 
ภูาย์ใต้์ข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ในเร่ั�องสิที่ธิัในการั
ปีฏิเสธัก่อน หร่ัอ 

- กรัณ่ท่ี่� CPNREIT ลงทีุ่นในพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่า
ภูาย์ในโครังการันั�น ๆ

 เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์แห่งสัญญาข้้อน่� หากอัต์รัาการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�
สำานักงาน (Occupancy Rate) ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า
โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส หร่ัอที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า
โครังการัย์นิูล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 92 ต์ามูท่ี่�กำาหนด
ข้้างต้์น ผู้ให้สัญญาต์กลงเปิีดเผย์หร่ัอจัิดให้บุคคล 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้ให้สัญญา เปิีดเผย์ข้้อมููลค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการั เง่�อนไข้ และรัะย์ะเวัลาการัเช่่าข้องพ่ื่�นท่ี่�
สำานักงานให้เช่่าข้องโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้ CPNREIT ที่รัาบเป็ีน 
ลาย์ลักษัณ์อักษัรัทุี่กไต์รัมูาส รัวัมูถ้งให้สิที่ธิั CPNREIT 
เข้้าไปีต์รัวัจิสอบข้้อมููลดังกล่าวัต์ามูท่ี่� CPNREIT ร้ัองข้อ
และเห็นสมูควัรั

 นอกจิากน่� ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 4 ปีี (สิ�นสุดวัันท่ี่� 
18 เมูษัาย์น 2567) นับจิากวัันท่ี่� CPNREIT ได้ลงทุี่นใน
โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ
โครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ หาก GLAND 
หร่ัอ สเต์อร์ัลิง และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ GLAND 
หร่ัอสเต์อร์ัลิงมู่ควัามูปีรัะสงค์จิะจิำาหน่าย์ จ่ิาย์ โอน หร่ัอ
ให้เช่่า (ท่ี่�มิูใช่่เป็ีนการัใหเ้ช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในการัดำาเนินธุัรักิจิใหเ้ช่่า
พ่ื่�นท่ี่�สำานักงานแก่ลูกค้าทัี่�วัไปีต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า) ไมู่ว่ัา
ทัี่�งหมูดหร่ัอแต่์บางส่วันข้องที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�ใช้่ในการัปีรัะกอบ
ธุัรักิจิพ่ื่�นท่ี่�สำานักงานให้เช่่าท่ี่�อย์ูใ่นโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 GLAND หร่ัอสเต์อร์ัลิง ต์กลงว่ัา GLAND หร่ัอ
สเต์อร์ัลิง และ/หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ GLAND หร่ัอ 
สเต์อร์ัลิงจิะดำาเนินการัให้ CPNREIT ได้รัับสิที่ธิัในการั
ปีฏิเสธัก่อน (Right of First Refusal) ในการัลงทุี่นใน
ที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวันั�น

1.27 คัวามเส่�ยงในโคัรังการัเซ็็นทรััล พรัะรัาม 2  
(ช่วงต์่ออายุ) เน่�องจากเจ้าข้องท่�ดินไม่ปรัะสงคั์ 
จะรัับัโอนอาคัารัและสิ�งปลูกสร้ัางท่� CPNREIT  
จะลงทุน 

 เน่�องจิากสัญญาเช่่าท่ี่�ดินโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วัง 
ต่์ออาย์ุ) กำาหนดให้เป็ีนสิที่ธิัข้องเจ้ิาข้องท่ี่�ดินว่ัาจิะเล่อกรัับ 
โอนกรัรัมูสิที่ธิั�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางหร่ัอไมู่ โดย์หากเจ้ิาข้อง
ท่ี่�ดินเล่อกท่ี่�จิะไมู่รัับโอนกรัรัมูสิที่ธิั�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัาง  
ผู้เช่่าท่ี่�ดินซ้ี�งเป็ีนผู้ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินแก่ CPNREIT จิะต้์องร่ั�อถอน
อาคารัและส่งปีลูกสร้ัางโดย์รัับผิดช่อบในค่าใช้่จ่ิาย์ในการั 
ร่ั�อถอนด้วัย์ 

 อย์่างไรัก็ด่ สัญญาเช่่าอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการั 
ดังกล่าวัได้กำาหนดเง่�อนไข้ให้ CPNREIT มู่หน้าท่ี่�ดำาเนินการั 
ร่ั�อถอนอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางแที่นผู้เช่่าท่ี่�ดินซ้ี�งเป็ีนผู้ให้เช่่า
ที่รััพื่ย์์สินแก่ CPNREIT ในกรัณ่ดังกล่าวั CPNREIT จิะต้์องรัับ
ภูารัะในการัร่ั�อถอนอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางสำาหรัับโครังการั
เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) หากเจ้ิาข้องท่ี่�ดินเล่อกท่ี่�จิะ
ไมู่รัับโอนกรัรัมูสิที่ธิั�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางเมู่�อสัญญาเช่่า
ท่ี่�ดินสิ�นสุดลง โดย์กองที่รััสต์์จิะเปี็นผู้รัับผิดช่อบในค่าใช้่จ่ิาย์
เก่�ย์วักับการัร่ั�อถอน 

 อย์่างไรัก็ด่ ในการัพิื่จิารัณามููลค่าการัเข้้าลงทุี่น ผู้จัิดการักอง
ที่รััสต์์ได้ที่ำาการัปีรัะเมิูนมููลค่าข้องค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการั
ร่ั�อถอน รัวัมูถ้งรัะย์ะเวัลาท่ี่�จิำาเป็ีนสำาหรัับการัร่ั�อถอนท่ี่�อาจิ 
เกิดข้้�นซ้ี�งจิะกรัะที่บกับการัจัิดหารัาย์ได้ในช่่วังดังกล่าวัไว้ัแล้วั 

2. คัวามเส่�ยงเก่�ยวกับัคัวามสามารัถืในการัใช้
ปรัะโยชน์จากทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุน

2.1 คัวามเส่�ยงในสิทธิการัใช้ทางเข้้าออกสู่ทาง
ส า ธ า รั ณ์ ะ ข้ อ ง โ คั รั ง ก า รั อ า คั า รั สำา นั ก ง า น 
เดอะไนน ์ทาวเวอรัส์ และโคัรังการัอาคัารัสำานกังาน
ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์

 ปัีจิจุิบันที่างเข้้าออกสู่ที่างสาธัารัณะข้องโครังการัอาคารั
สำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงาน
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ มู่ 2 ที่าง ปีรัะกอบด้วัย์ ที่างเข้้าออกด้าน 
ถนนพื่รัะรัามู 9 และที่างเข้้าออกด้านถนนรััช่ดาภิูเษัก ซ้ี�งที่าง
เข้้าออกสู่ที่างสาธัารัณะข้องโครังการัทัี่�ง 2 มู่ควัามูเส่�ย์งในสิที่ธิั
การัใช้่ที่างเข้้าออกดังกล่าวั ดังน่�
(1) ทางเข�าออกของโค่รังการัเดอะ แกรันด ์พรัะรัามู 9  

ด�านถ่นนพรัะรัามู 9
G L A N D  ไ ด้ รัั บ อ นุ ญ า ต์ จิ า ก สำา นั ก ก า รั โ ย์ ธั า 
กรุังเที่พื่มูหานครั ให้ต์ัดคันหินที่างเท้ี่าเพ่ื่�อเช่่�อมูที่างเข้้า
ออกโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 สู่ถนนพื่รัะรัามู 9 
ทัี่�งน่�การัอนุญาต์ดังกล่าวัมู่เง่�อนไข้โดย์กำาหนดต้์องให้
ปีรัะช่าช่นทัี่�วัไปีใช้่ถนนภูาย์ในโครังการัดังกล่าวัเป็ีน 
เส้นที่างลัดรัะหวั่างถนนรััช่ดาภิูเษักกับถนนพื่รัะรัามู 9 
โดย์ไมู่มู่การัปิีดกั�น ดังนั�น ในกรัณ่ท่ี่� GLAND ไมู่ปีฏิบัต์ิ
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ต์ามูเง่�อนไข้ในการัอนุญาต์ดังกล่าวั กรุังเที่พื่มูหานครั 
อาจิพิื่จิารัณาย์กเลิกการัอนุญาต์ตั์ดคันหินที่างเท้ี่าเพ่ื่�อ 
เปิีดที่างเข้้าออกสู่ถนนพื่รัะรัามู 9 ได้

(2) ทางเข�าออกของโค่รังการัเดอะ แกรันด ์พรัะรัามู 9  
ด�านถ่นนรััชื่ดาภิเษก
การัรัถไฟฟ้าข้นส่งมูวัลช่นแห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ (รัฟมู.) มู่หนังส่อ 
อนุญาต์ให้ GLAND สำาหรัับโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 ใช้่ปีรัะโย์ช่น์ในท่ี่�ดินบริัเวัณดังกล่าวัเพ่ื่�อผ่าน
เข้้าออกสู่ถนนรััช่ดาภิูเษักได้ อย่์างไรัก็ด่ หาก รัฟมู.  
มู่ควัามูจิำาเปี็นจิะต์้องดำาเนินการัใด ๆ เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ใน
การับำารุังรัักษัาควัามูปีลอดภัูย์ข้องรัะบบรัถไฟฟ้า และ
ควัามูปีลอดภูัย์ข้องบุคคลท่ี่�อย์ู่ในเข้ต์รัะบบรัถไฟฟ้าไมู่ว่ัา
ที่างต์รัง และ/หร่ัอที่างอ้อมู หร่ัอเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์แก่
ปีรัะช่าช่นหร่ัอสาธัารัณะอ่�นใด รัฟมู. มู่อำานาจิเปีล่�ย์นแปีลง 
แก้ไข้ต์ำาแหน่งท่ี่�ดินท่ี่�อนุญาต์ ย์้าย์ หร่ัอลดข้นาดท่ี่�ดิน 
ท่ี่�อนุญาต์ไมู่ว่ัาทัี่�งหมูดหร่ัอบางส่วัน รัวัมูทัี่�งย์กเลิกการั
อนุญาต์น่�ได้โดย์ไมู่ต์้องบอกกล่าวัล่วังหน้า โดย์ GLAND 
จิะเร่ัย์กร้ัองเอาค่าต์อบแที่นหร่ัอค่าเส่ย์หาย์ใด ๆ มิูได้  
ดังนั�น หาก GLAND ไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ในการัอนุญาต์
ดังกล่าวั หร่ัอ รัฟมู. ใช้่อำานาจิดงักล่าวั อาจิที่ำาใหโ้ครังการั
อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการั 
ยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ไมู่สามูารัถใช้่ที่างออกด้านถนนรััช่ดาภิูเษักได้ 

สำาหรัับถนนภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และ
ถนนบรัิเวัณด้านหน้าโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 
GLAND ได้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นภูารัะจิำาย์อมูในท่ี่�ดินส่วัน
ถนนบริัเวัณดังกล่าวั เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และ 
ผู้รัับบริัการัข้องโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 
รัวัมูถ้งบริัวัารัข้องบุคคลดังกล่าวั

ทัี่�งน่� CPNREIT ผู้เช่่าและผู้รัับบริัการัต้์องใช้่ที่างเข้้าออก
และถนนภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9  
ร่ัวัมูกับบุคคลอ่�นภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9  
ดังนั�น CPNREIT ผู้เช่่าและผู้รัับบริัการัอาจิปีรัะสบ 
ควัามูย์ุง่ย์ากในการัใช้่ที่างเข้้าออกและถนนได ้หากบคุคล
อ่�นนั�นละเมูิดการัใช้่สิที่ธิัข้อง CPNREIT และที่ำาให้ที่าง 
เข้้าออกและถนนเกิดควัามูเส่ย์หาย์ 

อย์า่งไรัก็ต์ามู ในสัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�สำานักงาน ท่ี่�จิอดรัถ และ
งานรัะบบ และ/หร่ัอสัญญาต์กลงกรัะที่ำาการั ได้กำาหนด
หน้าท่ี่�ข้อง GLAND และสเต์อร์ัลิง ในการัปีฏิบัติ์ 
ต์ามูเง่�อนไข้และหลกัเกณฑ์์ต่์าง ๆ  ต์ามูใบอนญุาต์ หนงัส่อ
อนุญาต์ รัวัมูถ้งเอกสารัต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องอย่์างครับถ้วัน 
และ/หร่ัอดำาเนินการัใด ๆ เพ่ื่�อให้ CPNREIT ผู้เช่่าและ 
ผู้รัับบริัการั และบริัวัารัข้องบุคคลดังกล่าวั สามูารัถใช้่สอย์
และใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากที่างเข้้าออกและที่างสัญจิรัภูาย์ใน

โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 สู่ถนนสาธัารัณะได้ 
รัวัมูถ้งกำาหนดให้ GLAND และสเต์อร์ัลิง มู่หน้าท่ี่�ใน 
การับำารุังรัักษัาและซ่ีอมูแซีมูถนนโครังการัและที่างเข้้า
ออกให้อย์ู่ ในสภูาพื่ด่และเหมูาะสมูสำาหรัับการัใช้่
ปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าข้อง 
CPNREIT ซ้ี�งหาก GLAND และสเต์อร์ัลิง ไมู่ดำาเนินการั
บำารุังรัักษัาและซ่ีอมูแซีมูถนนโครังการัและที่างเข้้าออกให้
อย์ู่ในสภูาพื่ด่และเหมูาะสมู CPNREIT มู่สิที่ธิัดำาเนินการั
ดังกล่าวัด้วัย์ต์นเอง หร่ัอให้บุคคลอ่�นดำาเนินการั โดย์ 
ค่าใช้่จ่ิาย์ข้อง GLAND และสเต์อร์ัลิง แต่์เพ่ื่ย์งผู้เด่ย์วั

2.2 คัวามเส่�ยงจากการัท่�โคัรังการัอาคัารัสำานักงาน
เดอะไนน ์ทาวเวอรัส์ และโคัรังการัอาคัารัสำานักงาน
ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์ เป็นโคัรังการัย่อยภายในโคัรังการั
เดอะ แกรันด์ พรัะรัาม 9
เน่�องจิากโครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัยู์นิล่เวัอร์ั 
เฮ้ิาส์ เป็ีนโครังการัย่์อย์ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ซ้ี�งเป็ีนโครังการัข้นาดใหญ่ท่ี่�กลุ่มู GLAND กำาลังพัื่ฒนาข้้�นให้มู่
ลักษัณะเป็ีนศูนย์์กลางย์่านธุัรักิจิ (Central Business District) 
แห่งใหมู่ในบริัเวัณถนนพื่รัะรัามู 9 ซ้ี�งจิะปีรัะกอบด้วัย์ โครังการั
ศูนย์์การัค้า โครังการัอาคารัชุ่ดเพ่ื่�ออย์ู่อาศัย์ โครังการัอาคารั
สำานักงาน โครังการัโรังแรัมู และอ่�น ๆ ดังนั�น หากสถานการัณ์
เปีล่�ย์นแปีลง ด้วัย์เหต์จุิากสภูาวัะเศรัษัฐ์กจิิ การัเมู่อง เที่คโนโลย์่ 
กลุ่มู GLAND อาจิไมู่สามูารัถพัื่ฒนาโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ  ภูาย์ใน
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้เป็ีนไปีต์ามูรูัปีแบบและ
แนวัที่าง (Concept) ท่ี่�กำาหนดไว้ัได้ หร่ัอพัื่ฒนาโครังการั 
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ไมู่เสร็ัจิเร่ัย์บร้ัอย์ต์ามูท่ี่�คาดการัณ์ไว้ั 
หร่ัออาจิมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงรูัปีแบบข้องโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 โดย์ไมู่ต้์องได้รัับควัามูยิ์นย์อมูจิาก CPNREIT ดังนั�น 
CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งจิากการัท่ี่�สภูาพื่แวัดล้อมูโดย์รัวัมูข้อง
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 เปีล่�ย์นแปีลงไปีจิากท่ี่� 
คาดการัณ์ไว้ั อันอาจิส่งผลกรัะที่บถ้งภูาพื่ลักษัณ์ข้องโครังการั
อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารั
สำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ซ้ี�งอาจิส่งผลต่์อการัตั์ดสินใจิเช่่าพ่ื่�นท่ี่�
หร่ัอต่์ออาย์ุสัญญาเช่่าข้องผู้เช่่า รัวัมูทัี่�งอาจิส่งผลให้การัจัิดหา 
ผู้เช่่ามูาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในโครังการัทัี่�งสองโครังการัดังกล่าวัดำาเนินการั
ได้ย์ากข้้�น

2.3 คัวามเส่�ยงจากกรัณ์่การัถูืกเวนคั่นท่�ดิน  

2.4 ทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุน/จะเข้้าลงทุนอยู่ภาย
ใต์้บัังคัับัข้องหลักเกณ์ฑ์ทางกฎหมายเก่�ยวกับั
สิ�งแวดล้อม โดยการัปฏิิบััต์ิต์ามหลักเกณ์ฑ์ทาง
กฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ CPNREIT ม่คั่าใช้
จ่ายและภารัะคัวามรัับัผิดหลายด้าน

2.5 คัวามเส่�ยงเก่�ยวกบััภัยธรัรัมชาต์ิ อุบัตั์ิภัย และการั
ก่อคัวามไม่สงบั
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2.6 คัวามเส่�ยงจากการัปรัะกันภัย
การัปีรัะกอบธุัรักิจิข้อง CPNREIT มู่ควัามูเส่�ย์งด้านการัดำาเนิน
การัและการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์ในที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ/จิะเข้้า
ลงทุี่น แมู้ว่ัา CPNREIT จิะจัิดให้มู่การัปีรัะกันภัูย์ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่� 
CPNREIT ลงทุี่น/จิะเข้้าลงทุี่นอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อและเหมูาะสมู  
ต์ามูข้้อกำาหนดข้องกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง แต่์ CPNREIT อาจิไมู่
สามูารัถจัิดที่ำาปีรัะกันภัูย์ท่ี่�คุ้มูครัองควัามูเส่�ย์งบางปีรัะเภูที่ท่ี่�
อาจิเกิดข้้�น หร่ัอแมู้ว่ัา CPNREIT จิะสามูารัถจัิดหาปีรัะกันภัูย์
ได้ แต่์อัต์รัาเบ่�ย์ปีรัะกันอาจิไมู่คุ้มูกับผลปีรัะโย์ช่น์ที่างเศรัษัฐ์กิจิ
ท่ี่� CPNREIT จิะได้รัับ หร่ัอ CPNREIT อาจิไมู่สามูารัถใช้่สิที่ธิั
เร่ัย์กร้ัองต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในกรัมูธัรัรัม์ูปีรัะกันภัูย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องได้ไมู่ว่ัา
ทัี่�งหมูดหร่ัอบางส่วัน หร่ัออาจิเกิดควัามูล่าช้่าในการัช่ดเช่ย์ 
ควัามูเส่ย์หาย์ต์ามูกรัมูธัรัรัม์ูปีรัะกันภัูย์ดังกล่าวั โดย์ท่ี่�ไมู่ใช่่ 
ควัามูผิดข้อง CPNREIT หร่ัอ CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งจิาก
ควัามูสูญเส่ย์ที่างการัเงิน เมู่�อเกิดเหตุ์การัณ์ร้ัาย์แรังท่ี่� CPNREIT 
อาจิไมู่ได้รัับการัช่ดเช่ย์ควัามูเส่ย์หาย์อย์่างเพ่ื่ย์งพื่อ หร่ัอ 
ไมู่สามูารัถจิดัให้มู่การัที่ำาปีรัะกนัภัูย์ปีรัะเภูที่ดงักล่าวัได้ อันอาจิ
ส่งผลกรัะที่บโดย์ต์รังต์่อผลต์อบแที่นท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์คาดวั่า
จิะได้รัับ 

2.7 ทรัพัย์สนิท่� CPNREIT ถ่ือคัรัองนั�นอาจม่คัา่ใชจ้า่ย
เก่�ยวกับัทรััพย์สิน รัวมทั�งคั่าใช้จ่ายในการัดำาเนิน
การัต์่าง ๆ เพิ�มมากข้้�น
ควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิได้รัับผลกรัะที่บที่างลบหากค่าใช้่จ่ิาย์
เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์สิ์นและค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินการัต่์าง ๆ  เพิื่�มูข้้�น 
โดย์รัาย์ได้ไมู่เพิื่�มูข้้�นต์ามูหร่ัอเพิื่�มูข้้�นในอัต์รัาท่ี่�น้อย์กว่ัา

ปัีจิจัิย์ท่ี่�อาจิส่งผลให้ค่าใช้่จ่ิาย์เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินและค่าใช้่จ่ิาย์ 
ในการัดำาเนินการัเพิื่�มูสูงข้้�นได้แก่

- การัเพิื่�มูข้้�นข้องค่าใช้่จ่ิาย์ในการับำารุังรัักษัา

- การัเพิื่�มูข้้�นข้องภูาษ่ัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
รัวัมูทัี่�งค่าธัรัรัมูเน่ย์มูอ่�น ๆ ต์ามูกฎหมูาย์

- การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์ กฎรัะเบ่ย์บ ข้้อบังคับ รัวัมูทัี่�ง
นโย์บาย์ข้องรััฐ์บาลซ้ี�งจิะเพิื่�มูค่าใช้่จ่ิาย์ในการัปีฏิบัติ์ต์ามู
กฎหมูาย์ กฎรัะเบ่ย์บ ข้้อบังคับ และนโย์บาย์ท่ี่�
เปีล่�ย์นแปีลงนั�น

- การัเพิื่�มูข้้�นข้องค่าใช้่จ่ิาย์สาธัารัณูปีโภูค

- การัเพิื่�มูข้้�นข้องค่าบริัการัสำาหรัับผู้รัับจ้ิางช่่วัง (ถ้ามู่)

- การัเพิื่�มูข้้�นข้องอัต์รัาเงินเฟ้อ

- การัเพิื่�มูข้้�นข้องเบ่�ย์ปีรัะกันภัูย์ 

- ควัามูเส่ย์หาย์หร่ัอควัามูช่ำารุัดบกพื่ร่ัองข้องที่รััพื่ย์์สินซ้ี�ง
ต้์องมู่การัแก้ไข้ โดย์ต์้องใช้่ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินการั 
และค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินการัในส่วันน่�ไมู่สามูารัถคาด
หมูาย์ได้ และการัเพิื่�มูข้้�นข้องค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินงาน
อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินและการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
CPNREIT

3. คัวามเส่�ยงเก่�ยวกับัการัลงทุนในทรััพย์สินโดย 
CPNREIT

3.1 การัลงทุนในทรััพย์สินม่คัวามเส่�ยง
การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินมู่ควัามูเส่�ย์งหลาย์ปีรัะการั รัวัมูถ้งแต่์ 
ไมู่จิำากัดเพ่ื่ย์ง (1) การัเปีล่�ย์นแปีลงในที่างลบข้องการัเมู่องหร่ัอ
เศรัษัฐ์กิจิ (2) การัเปีล่�ย์นแปีลงในที่างลบข้องสภูาวัะข้องต์ลาด
ในพ่ื่�นท่ี่� (3) สถานะที่างการัเงนิข้องผู้เช่่า ผู้ซ่ี�อและผู้ข้าย์ที่รััพื่ย์์สิน 
(4) แหล่งเงินทุี่นสนับสนุน ทัี่�งท่ี่�เป็ีนเงินกู้ย่์มู ต์รัาสารัหน่�  
หร่ัอต์รัาสารัทุี่นซ้ี�งอาจิเปีล่�ย์นแปีลงไปี ที่ำาให้ส่งผลกรัะที่บ 
ต่์อควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัได้มูาเพิื่�มูซ้ี�งที่รััพื่ย์์สิน 
หร่ัอการัปีรัับปีรุังซ่ีอมูแซีมูที่รััพื่ย์์สิน (5) การัเปีล่�ย์นแปีลงอัต์รัา
ดอกเบ่�ย์ ต้์นทุี่นการัเงิน และค่าใช้่จ่ิาย์เก่�ย์วักับการัดำาเนินงาน
อ่�น ๆ (6) การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์ด้านสิ�งแวัดล้อมู กฎหมูาย์
การักำาหนดเข้ต์พ่ื่�นท่ี่�และหลักเกณฑ์์อ่�น ๆ ข้องรััฐ์บาลและ
นโย์บาย์ด้านการัเงิน (7) ข้้อเร่ัย์กร้ัองด้านสิ�งแวัดล้อมูท่ี่�เกิดข้้�น
จิากที่รััพื่ย์สิ์น (8) การัเปีล่�ย์นแปีลงอัต์รัาค่าเช่่าในต์ลาด (9) การั
เปีล่�ย์นแปีลงข้องรัาคาพื่ลังงาน (10) การัแข่้งขั้นรัะหว่ัางเจ้ิาข้อง
ที่รััพื่ย์์สินหร่ัอผู้ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินเพ่ื่�อแย์่งลูกค้าท่ี่�เป็ีนผู้เช่่าและ 
ผู้ใช้่พ่ื่�นท่ี่�ซ้ี�งอาจิส่งผลให้เกิดพ่ื่�นท่ี่�ว่ัางในพ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่า หร่ัอไมู่
สามูารัถให้เช่่าโดย์มู่ข้้อต์กลงท่ี่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ได้ (11) การัไมู่
สามูารัถต่์ออาย์ุสัญญาเช่่าเมู่�อสัญญาเช่่าฉบับปัีจิจุิบันหมูดอาย์ุ 
(12) การัไมู่สามูารัถจัิดเก็บค่าเช่่าหร่ัอค่าต์อบแที่นการัใช้่
ปีรัะโย์ช่น์จิากผู้ใช้่ และ/หร่ัอผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ได้ต์รังต์ามูเวัลาท่ี่�กำาหนด 
หร่ัอการัไมู่สามูารัถจัิดเก็บได้เลย์เน่�องจิากผู้ใช้่ และ/หร่ัอผู้เช่่า
พ่ื่�นท่ี่�ล้มูละลาย์ (13) การัไมูส่ามูารัถจิดัที่ำาปีรัะกนัภัูย์ได้เพ่ื่ย์งพื่อ
หร่ัอครัอบคลุมูควัามูเส่ย์หาย์หร่ัอการัท่ี่�เบ่�ย์ปีรัะกันภัูย์เพิื่�มูสูงข้้�น 
(14) การัเพิื่�มูข้้�นข้องอัต์รัาเงินเฟ้อ (15) ที่รััพื่ย์สิ์นช่ำารุัดบกพื่ร่ัอง
เป็ีนเหตุ์ให้ต้์องแก้ไข้ซ่ีอมูบำารุัง ก่อให้เกิดค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ไมู่อาจิ 
คาดหมูาย์ได้ (16) ผู้เช่่าไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูข้้อต์กลงและเง่�อนไข้ใน
สัญญาเช่่า (17) การัต้์องพ้ื่�งพื่ากรัะแสเงินสดเพ่ื่�อใช้่ในการัซ่ีอมู
บำารุังและการัพัื่ฒนาปีรัับปีรุังที่รััพื่ย์์สิน (18) การัท่ี่�ค่าใช้่จ่ิาย์ใน
การัดำาเนินการัเพิื่�มูสูงข้้�น รัวัมูถ้งค่าภูาษ่ัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์สิ์น 
(19) สิที่ธิัหร่ัอภูารัะติ์ดพัื่นใด ๆ ท่ี่�ต์รัวัจิไมู่พื่บข้ณะท่ี่�ที่ำาการั 
ต์รัวัจิสอบหร่ัอสอบที่านอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กรัมูท่ี่�ดิน (20) 
เหตุ์สุดวิัสัย์ท่ี่�ที่ำาให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�ไมู่อาจิที่ำาปีรัะกันภัูย์ได้ 
และ (21) การัแพื่ร่ัรัะบาดข้องโรัคติ์ดต่์อ

ปัีจิจัิย์ต่์าง ๆ  เหล่าน่�ส่งผลให้เกิดควัามูผันผวันข้องอัต์รัาการัเช่่า
พ่ื่�นท่ี่� อัต์รัาคา่เช่่าและคา่ต์อบแที่นการัใช้่ปีรัะโย์ช่นใ์นพ่ื่�นท่ี่� หร่ัอ
ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินการั ที่ำาให้เกิดผลกรัะที่บในที่างลบ 
ต่์อมููลค่าข้องที่รััพื่ย์์สินและรัาย์ได้ท่ี่�ได้รัับจิากที่รััพื่ย์์สิน มููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT อาจิลดลงอย์่างมู่นัย์สำาคัญหาก 
ต์ลาดอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอเศรัษัฐ์กิจิข้องปีรัะเที่ศไที่ย์อย์ู่ในช่่วัง
ข้าลงอย์่างกะทัี่นหัน
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3.2  คัวามเส่�ยงจากการัต์รัวจสอบัข้้อมูลก่อนเข้้า
ลงทุน
ก่อนการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สิน ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ที่ำาการัศ้กษัา
ข้้อมููลรัาย์ละเอ่ย์ดข้องที่รััพื่ย์ส์นินั�น ๆ  โดย์ที่ำาการัต์รัวัจิสอบหร่ัอ
สอบที่านข้้อมููลต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง (Due Diligence) ก่อน 
การัตั์ดสินใจิเข้้าลงทุี่น โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ศ้กษัารัาย์งาน
ข้องบริัษััที่ปีรัะเมิูนค่าที่รััพื่ย์์สิน รัาย์งานที่างวิัศวักรัรัมูข้อง
ที่รััพื่ย์์สิน รัาย์งานต์รัวัจิสอบที่างกฎหมูาย์ข้องที่รััพื่ย์์สิน  
ต์ลอดจินข้้อมููลและสัญญาต่์าง ๆ อย์่างไรัก็ต์ามูการักรัะที่ำา 
ดังกล่าวัมิูได้เป็ีนการัปีรัะกันว่ัาที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT จิะเข้้า
ลงทุี่น จิะปีรัาศจิากควัามูเส่ย์หาย์หร่ัอควัามูบกพื่ร่ัองท่ี่�อาจิจิะ
ต้์องมู่ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมู รัาย์งานข้อง 
ผู้ปีรัะเมิูนรัาคา รัาย์งานการัต์รัวัจิสภูาพื่ที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT 
จิะเข้้าลงทีุ่น และรัาย์งานการัต์รัวัจิสอบสถานะที่างกฎหมูาย์
ข้องที่รััพื่ย์สิ์นโดย์ท่ี่�ปีร้ักษัากฎหมูาย์ท่ี่�ผู้จิดัการักองที่รััสต์์ใช้่เป็ีน
พ่ื่�นฐ์านในการัปีรัะเมิูนและต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์์สินอาจิมู่ข้้อบกพื่ร่ัอง 
มู่ควัามูไมู่ถูกต้์อง เน่�องจิากควัามูบกพื่ร่ัองบางอย่์างข้องที่รััพื่ย์์สิน
ท่ี่�อาจิจิะต์รัวัจิพื่บได้ย์าก หร่ัอไมู่สามูารัถต์รัวัจิพื่บได้ เน่�องจิาก
ข้้อจิำากัดในการัต์รัวัจิสอบ รัวัมูไปีถ้งเที่คนิคหร่ัอวิัธ่ัการัท่ี่�ใช้่ใน
การัต์รัวัจิสอบ หร่ัอปัีจิจัิย์อ่�น ๆ  ท่ี่�เป็ีนข้้อจิำากัดในการัต์รัวัจิสอบ
ข้องทัี่�งผู้ปีรัะเมิูนรัาคา วิัศวักรัและท่ี่�ปีร้ักษัากฎหมูาย์

นอกจิากนั�นแล้วั ที่รััพื่ย์์สินท่ี่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่นอาจิมู่ 
การัละเมูดิกฎ รัะเบ่ย์บ ข้้อบงัคับต่์าง ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกบัที่รััพื่ย์สิ์น 
ซ้ี�งการัศ้กษัาข้้อมููลรัาย์ละเอ่ย์ดและการัต์รัวัจิสอบเอกสารัท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง (Due Diligence) ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิไมู่
สามูารัถครัอบคลุมูถ้งได้ ซ้ี�งอาจิส่งผลให้เกิดภูารัะค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�
เกินกว่ัาท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ปีรัะมูาณการัไว้ัก่อนการัลงทุี่น 
หร่ัอก่อให้เกิดหน้าท่ี่�ท่ี่�ต้์องปีฏิบัติ์ต์ามูข้้อผูกพัื่นท่ี่�เก่�ย์วักับ 
การัละเมูิดกฎข้้อบังคับดังกล่าวัท่ี่�ถูกกำาหนดโดย์หน่วัย์งาน
รัาช่การัท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

3.3 มูลคั่าข้องทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุนต์ามการั
ปรัะเมินคั่าโดยบัรัิษัทปรัะเมินคั่าทรััพย์สินไม่ ได้
เป็นเคัรัื�องแสดงมูลคั่าท่�แท้จรัิงข้องทรััพย์สิน และ
ไมส่ามารัถืรับััปรัะกันไดว้า่รัาคัาข้ายข้องทรัพัย์สนิ
นั�นจะเป็นไปต์ามท่�ปรัะเมิน ไม่ว่าในปัจจุบัันหรัือใน
อนาคัต์

3.4 คัวามเส่�ยงจากการัท่� CPNREIT ลงทุนในสิทธิการั
เช่าอสังหารัิมทรััพย์
เน่�องจิากการัลงทุี่นข้อง CPNREIT เป็ีนการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ดังนั�น มููลค่าข้องสิที่ธิัการัเช่่าอาจิลดลง
เน่�องจิากการัลดลงข้องรัะย์ะเวัลาการัเช่่าท่ี่�เหล่ออย์ู ่หร่ัอมููลค่า
สิที่ธิัการัเช่่าอาจิมู่การัเปีล่�ย์นแปีลง อันเน่�องจิากการั
เปีล่�ย์นแปีลงข้องการัปีรัะเมูินรัาคาข้องมููลค่าสิที่ธิัการัเช่่า  
ซ้ี�งปัีจิจัิย์ต่์าง ๆ เหล่าน่�จิะส่งผลกรัะที่บต่์อมููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์  
ซ้ี�งอาจิที่ำาให้มููลค่าข้องหน่วัย์ที่รััสต์์มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงเพิื่�มูข้้�น
หร่ัอลดลงได้

4. คัวามเส่�ยงอ่�น ๆ

4.1 การัเปล่�ยนแปลงในมาต์รัฐานบััญช่หรัือกฎหมาย 
ท่�เก่�ยวข้้อง 

4.2 มูลค่ัาทรััพย์สินสุทธิข้อง CPNREIT อาจมิ ได้เป็น
มูลคั่าท่�แท้จรัิงท่� CPNREIT จะได้รัับัหากม่การั
จำาหน่ายทรััพย์สินออกไปทั�งหมดหรัือม่การัเลิก 
CPNREIT 

4.3 คัวามเส่�ยงจากข้าดสภาพคัล่องในการัซ็่�อข้าย
หน่วยทรััสต์์ ในต์ลาดรัอง

4.4 คัวามเส่�ยงด้านภาษ่และคั่าธรัรัมเน่ยม 
ในการัซ่ี�อหร่ัอข้าย์ โอนหร่ัอรัับโอนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอการั 
ซ่ี�อหร่ัอข้าย์ โอนหร่ัอรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่า (ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT 
ลงที่นุโดย์การัเช่่าอสงัหารัมิูที่รััพื่ย์)์ และการัดำาเนนิงานเพ่ื่�อจิดัหา
ผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์สิ์นข้อง CPNREIT ในอนาคต์ อาจิมู่ภูารัะ
ภูาษ่ัและค่าธัรัรัมูเน่ย์มูท่ี่�เกิดจิากการัซ่ี�อหร่ัอข้าย์ หร่ัอโอนหร่ัอ
รัับโอนกรัรัมูสิที่ธิั�  หร่ัอโอนหร่ัอรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่าใน
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์และการัดำาเนินงานเพ่ื่�อจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์สิ์นข้อง CPNREIT ซ้ี�ง CPNREIT อาจิต์อ้งรัับภูารัะทัี่�งหมูด
หร่ัอบางส่วัน โดย์ท่ี่�อัต์รัาภูาษ่ัและอัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูท่ี่� 
CPNREIT จิะต้์องช่ำารัะดังกล่าวั หร่ัอการัใช้่สิที่ธิัปีรัะโย์ช่น์ที่าง
ภูาษ่ั อาจิแต์กต่์างจิากท่ี่�เป็ีนอย์ูใ่นปัีจิจุิบัน

นอกจิากน่� ในอนาคต์ภูารัะภูาษ่ัข้อง CPNREIT และ/หร่ัอภูารัะ
ภูาษ่ัข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัลงทุี่น และ/หร่ัอ
การัซ่ี�อข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ และ/หร่ัอการัดำาเนินงานเพ่ื่�อจัิดหา 
ผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT และการัได้รัับ
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิาก CPNREIT อาจิเปีล่�ย์นแปีลงไปีจิากท่ี่�
เป็ีนอย์ูใ่นปัีจิจุิบัน หากมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์และรัะเบ่ย์บ
ด้านภูาษ่ัอากรัหร่ัอด้านอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 

4.5 คัวามสามารัถืในการัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบัแทน 
ข้อง CPNREIT 
การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้อง CPNREIT จิะถูกพิื่จิารัณาจิาก
ผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT ซ้ี�งข้้�นอย์ู่กับปัีจิจัิย์หลาย์
ปีรัะการั ได้แก่ สภูาวัะที่างเศรัษัฐ์กิจิทัี่�งในปีรัะเที่ศและ 
ต่์างปีรัะเที่ศ ควัามูสามูารัถข้องผู้เช่่าและผู้เช่่าช่่วังในการัช่ำารัะ
ค่าเช่่า ต้์นทุี่นในการับรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ค่าใช้่จ่ิาย์ในการั
ดำาเนินงานต่์าง ๆ สภูาวัะการัแข่้งขั้นข้องผู้ปีรัะกอบการั อัต์รัา
การัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในโครังการัท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น การัเปีล่�ย์นแปีลง
กฎหมูาย์และข้้อบังคับท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สิน ภัูย์ธัรัรัมูช่าติ์ 
สภูาวัะที่างการัเมู่อง ดังนั�น จ้ิงมู่ควัามูเส่�ย์งท่ี่�นักลงทุี่นจิะไมู่ได้
รัับปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นต์ามูท่ี่�ได้ปีรัะมูาณการัเอาไว้ั หร่ัอ 
CPNREIT จิะไมู่สามูารัถรัักษัารัะดับการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
หร่ัอเพิื่�มูการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นได้
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4.6 รัาคัาซ็่�อข้ายหน่วยทรััสต์์อาจไม่ ได้สะท้อนมูล 
คั่าทรััพย์สินสุทธิข้อง CPNREIT 

4.7 เงินคั่นทุนจากการัเลิกกองทรััสต์์อาจจะน้อยกว่า
จำานวนเงินท่�ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ ได้ลงทุน

4.8 คัวามเส่�ยงจากการัท่� CPNREIT อาจจะรัะดมทุน
เพ้�อลงทนุในทรัพัยส์นิท่�จะลงทนุเพิ�มเต์มิไม่ ได้คัรับั
ต์ามเป้าหมายท่�วางไว้
ต์ามูท่ี่�ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งท่ี่� 
1/2562 เมู่�อวัันท่ี่� 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 ได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการั 
เพิื่�มูทุี่น โดย์การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู  
ในจิำานวันไมู่เกิน 770 ล้านหน่วัย์ โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ในการั 
นำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่นไปีดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

(1) เพ่ื่�อลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา โครังการัเซ็ีนที่รััล 
ลำาปีาง โครังการัเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ โครังการัเซ็ีนที่รััล 
อุบลรัาช่ธัาน่ โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) 
(โดย์ไมู่รัวัมูการัช่ำารัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต่์ออายุ์)) โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 
และโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และ/หร่ัอ

(2) เพ่ื่�อช่ำารัะหน่�จิากการักู้ย์มู่เงนิท่ี่�ใช้่ในการัลงที่นุในโครังการั
เซ็ีนที่รััล มูาร่ันา โครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง โครังการั
เซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ โครังการัเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ 
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) (โดย์ไมู่รัวัมู
การัช่ำารัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วัง 
ต่์ออาย์ุ)) โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 
และโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และ/หร่ัอ

(3) เพ่ื่�อเป็ีนค่าใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ สำาหรัับการัรัะดมูทุี่นและ 
การัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา โครังการัเซ็ีนที่รััล 
ลำาปีาง โครังการัเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ โครังการัเซ็ีนที่รััล 
อุบลรัาช่ธัาน่ โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) 
(โดย์ไมู่รัวัมูการัช่ำารัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล  
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ)) โครังการัอาคารัสำานักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงาน 
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และ/หร่ัอ

(4) เพ่ื่�อเป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นข้อง CPNREIT

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้รัับอนุญาต์ในการัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูจิากสำานักงาน ก.ล.ต์. เมู่�อวัันท่ี่� 24 
กุมูภูาพัื่นธ์ั 2563 แต่์เน่�องจิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง
เช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกรัะที่บต่์อการั
ดำาเนินงานข้องธุัรักิจิท่ี่� เ ก่�ย์วัข้้องในวังกว้ัาง ซ้ี� งรัวัมูถ้ง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เชิ่งพื่าณิช่ย์์ซ้ี�ง CPNREIT ลงทุี่นอย์ู่ในปัีจิจุิบัน 
และจิะเข้้าลงทุี่นในอนาคต์ ต์ลอดจินส่งผลให้สภูาวัะการัลงทุี่น
ในต์ลาดทุี่นมู่ควัามูผันผวันอย่์างรุันแรัง ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
จ้ิงเห็นควัรัให้เล่�อนการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูออกไปี 

อย์่างไรัก็ต์ามู เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูแผนการัเข้้าลงทุี่นท่ี่�กำาหนดไว้ั 
CPNREIT จ้ิงได้เข้้าลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส เมู่�อวัันท่ี่� 1 มู่นาคมู 2563 และโครังการัอาคารั
สำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ เมู่�อวัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 2563 รัวัมูทัี่�งการั
จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์อ
อาย์ุ) เมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 (โดย์ท่ี่�ค่าเช่่าสำาหรัับโครังการั
เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) จิะมู่การัช่ำารัะในปีี 2568)  
โดย์ใช้่แหล่งเงินทุี่นทัี่�งหมูดจิากเงินกู้ย์่มูจิากสถาบันการัเงิน 

ในการัน่� เพ่ื่�อให้การัดำาเนนิการัลงที่นุในที่รััพื่ย์สิ์นเพิื่�มูเติ์มูเปีน็ไปี
ต์ามูแผนงานท่ี่�ได้รัับอนุมัูติ์จิากท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ข้อง CPNREIT ครัั�งท่ี่� 1/2562 เมู่�อวัันท่ี่� 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 
ท่ี่�มู่มูติ์ให้ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินต์ามูลำาดับต่์อไปีน่� (1) โครังการั
เซ็ีนที่รััล มูาร่ันา (2) โครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง (3) โครังการั
เซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ และ (4) โครังการัเซ็ีนที่รััลอุบลรัาช่ธัาน่ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงินได้พิื่จิารัณาแล้วัเห็น
ว่ัา ข้นาดการัรัะดมูทุี่นเพ่ื่�อการัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา 
และโครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง น่าจิะมู่ควัามูเหมูาะสมูกบัสภูาวัะ
ต์ลาดทุี่น ดังนั�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จ้ิงดำาเนินการัออกและ 
เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูทุี่นข้อง CPNREIT จิำานวัน 
355,557,300 หน่วัย์ เพ่ื่�อลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นใน
โครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา และโครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง มููลค่า
ทัี่�งสิ�นไมู่เกิน 5,672 ล้านบาที่ และ/หร่ัอ เพ่ื่�อช่ำารัะหน่�จิากการั
กู้ย์มู่เงินท่ี่�ใช้่ในการัลงที่นุในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ซ้ี�งมู่
การัเข้้าลงทีุ่นแล้วั รัวัมูถ้งค่าใช้่จ่ิาย์ในการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการั
เช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) เพ่ื่�อปีรัับ
โครังสรัา้งทุี่นข้อง CPNREIT ใหมู่้ควัามูเหมูาะสมู และย์งัจิะช่่วัย์
ลดควัามูเส่�ย์งที่างการัเงินข้อง CPNREIT จิากการัท่ี่�มู่อัต์รัาส่วัน
การักู้ย์มู่เงนิต่์อสินที่รััพื่ย์ร์ัวัมูในรัะดบัค่อนข้้างสงูกว่ัาอัต์รัาสว่ัน
การักู้ย์มู่ต์ามูนโย์บาย์ โดย์ ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 CPNREIT 
มู่อัต์รัาส่วันการักู้ย์่มูเงินต่์อสินที่รััพื่ย์์รัวัมูในกรัณ่ท่ี่�ไมู่รัวัมูมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินจิากโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) อย์ูท่่ี่�
ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 43.8 โดย์ภูาย์หลังการัเพิื่�มูทุี่นและลงทุี่นใน
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูครัั�งน่� คาดว่ัาจิะเป็ีนปีรัะโย์ช่น์แก่ 
CPNREIT โดย์จิะที่ำาให้อัต์รัาส่วันดังกล่าวัลดลงไปีอย์ูท่่ี่�ปีรัะมูาณ
ร้ัอย์ละ 39.9 และจิะที่ำาให้ CPNREIT มู่สภูาพื่คล่องในการั 
ช่ำารัะค่นเงินต้์น และ/หร่ัอดอกเบ่�ย์ (Debt Service) มูากข้้�น  
ซ้ี�งจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งที่างการัเงินข้อง CPNREIT

อน้�ง สำาหรัับการัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ และ
โครังการัเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณา
ลงทุี่นในที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวัเมู่�อสภูาวัะการัลงทุี่นในต์ลาดทุี่นเอ่�อ
อำานวัย์ต่์อการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ เพ่ื่�อใหมู่้การัลงที่นุครับถ้วัน
ต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งท่ี่� 
1/2562



รายงานประจำาปี 256368

4.9 คัวามเส่�ยงจากการัลงทุนในโคัรังการัเซ็็นทรััล 
พรัะรัาม 2 (ช่วงต์่ออายุ)
•  CPNREIT จัะต์�องบันทึกหนี� สินจัากสัญญา

เช่ื่าในงบการั เงินของ CPNRE IT สำาห รัับ
การัลังทุนในโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 2  
(ช่ื่วังต่์ออายุ) 

 การัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) 
จิะมู่การัช่ำารัะค่าเช่่าในปีี 2568 ไมู่เกิน 25,394 ล้านบาที่ 
(ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู 
อากรัแสต์มูป์ี ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จ่ิาย์อ่�น ๆ  
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) โดย์ได้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าสำาหรัับ
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) เมู่�อวัันท่ี่�  
31 มู่นาคมู 2563 ซ้ี�งต์ามูหลักเกณฑ์์ข้องมูาต์รัฐ์าน 
การับัญช่่ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง CPNREIT จิะต้์องบันท้ี่กหน่�สิน 
จิากสัญญาเช่่า คู่ กับการับันท้ี่กที่รััพื่ย์์ สินโครังการั 
เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) ในงบการัเงินข้อง 
CPNREIT ตั์�งแต่์วัันท่ี่�มู่การัลงทุี่น ซ้ี�งเป็ีนวัันเด่ย์วักันกับ 
วัันท่ี่�มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่า 

 อย์่างไรัก็ต์ามู หน่�สินจิากสัญญาเช่่าดังกล่าวัไมู่ถูกนับ 
รัวัมูเป็ีนการักู้ย์่มูเงินสำาหรัับการัคำานวัณอัต์รัาส่วันการั 
กู้ย์มู่เงินต์ามูปีรัะกาศ ที่จิ. 49/2555 นอกจิากน่� ค่าใช้่จ่ิาย์
ดอกเบ่�ย์ท่ี่�เกิดจิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าดังกล่าวัเป็ีน 
ค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ไมู่ใช่่เงินสด ซ้ี�งจิะไมู่กรัะที่บต่์อควัามูสามูารัถ
ข้อง CPNRE IT ในการั จ่ิาย์ เ งิน จ่ิาย์ ผู้ ถ่อหน่วัย์ 
(Distribution)

•  CPNREIT จัะต์�องจััดหาแหล่ังเงินทุนที�เพียงพอ
สำาหรัับการัชื่ำารัะค่่าเช่ื่าโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 2 
(ช่ื่วังต่์ออายุ) ในปีิ 2568

 เน่�องจิากการัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) จิะมู่การัช่ำารัะค่าเช่่าในปีี 2568 ไมู่เกิน 
25,394 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น 
ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู อากรัแสต์มูปี ์ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และคา่ใช้่จ่ิาย์
อ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) ดังนั�น CPNREIT จิะต้์องจัิดหาแหล่ง
เงินทุี่นสำาหรัับการัช่ำารัะค่าเช่่าดังกล่าวัในปีี 2568 ซ้ี�งอาจิ
มู่ควัามูเส่�ย์งในการัรัะดมูทีุ่นให้เพ่ื่ย์งพื่อสำาหรัับการัช่ำารัะ
ค่าเช่่าต์ามูกำาหนดเวัลา 

 อย์่างไรัก็ต์ามู เพ่ื่�อเป็ีนการัเต์ร่ัย์มูการัสำาหรัับการัจัิดหา
แหล่งเงินทุี่นสำาหรัับการัช่ำารัะค่าเช่่าดังกล่าวั ผู้จัิดการักอง
ที่รััสต์์ได้จิัดให้มู่การัเสนอต่์อท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
เพ่ื่�อข้ออนุมัูติ์การัเพิื่�มูทุี่นข้อง CPNREIT โดย์ต์ามูมูต์ิ 
ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งท่ี่� 
1/2562 ในวัันท่ี่� 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 ได้มู่มูติ์อนุมัูติ์การั
เพิื่�มูทุี่นข้อง CPNREIT โดย์การัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูในปีี 2568 ในจิำานวันไมู่เกิน 630  
ล้านหน่วัย์ โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ในการันำาเงินท่ี่�ได้จิากการั
เพิื่�มูทุี่นไปีช่ำารัะคา่เช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  

(ช่่วังต่์ออาย์)ุ และ/หร่ัอเพ่ื่�อช่ำารัะหน่�จิากการักู้ย์มู่เงินท่ี่�ใช้่
ในการัช่ำารัะค่าเช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต่์ออายุ์) และ/หร่ัอเพ่ื่�อเป็ีนค่าใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ สำาหรัับ
การัช่ำารัะค่าเช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต่์ออายุ์) และ/หร่ัอเพ่ื่�อเป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นข้อง 
CPNREIT 

 ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่การัเปิีดเผย์ข้้อมููล 
เก่�ย์วักับการัจิัดหาแหล่งเงินทุี่นเพ่ื่�อนำามูาช่ำารัะค่าเช่่า 
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) ในปีี 2568  
ต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT 
ครัั�งท่ี่� 1/2562 ดังกล่าวั ในรัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้อง CPNREIT 
การัแจ้ิงในท่ี่�ปีรัะชุ่มูสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ปีรัะจิำาปีีข้อง 
CPNREIT และการัเปิีดเผย์ในเว็ับไซีต์์ข้องต์ลาด 
หลักที่รััพื่ย์์ฯ ในส่วันข้้อมููลรัาย์บริัษััที่/หลักที่รััพื่ย์์ หัวัข้้อ
เร่ั�อง นโย์บาย์การัลงทุี่น

 นอกจิากน่� แหล่งเงินทุี่นจิากเงินกู้ย์่มูจิะเป็ีนอ่กแหล่งเงิน
ทุี่นท่ี่� CPNREIT สามูารัถใช้่สำาหรัับการัช่ำารัะค่าเช่่า
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ได้ โดย์ท่ี่�
สัดส่วันการักู้ย์มู่เงินข้อง CPNREIT จิะเป็ีนไปีต์ามูปีรัะกาศ
คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น ท่ี่� ที่จิ. 49/2555 ซ้ี�งกำาหนด
ไว้ัว่ัา กองที่รััสต์์สามูารัถกู้ย์่มูเงินได้ไมู่เกินร้ัอย์ละ 35.0 
ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมู หร่ัอไมูเ่กินร้ัอย์ละ 60 ข้องมููลค่า
ที่รััพื่ย์สิ์นรัวัมูสำาหรัับกองที่รััสต์์ท่ี่�อันดับควัามูนา่เช่่�อถ่ออย์ู่
ในอันดับท่ี่�สามูารัถลงทุี่นได้ (Investment Grade) ทัี่�งน่� 
ปัีจิจุิบัน CPNREIT ได้รัับการัจัิดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อจิาก 
TRIS ไว้ัท่ี่�รัะดับ “AA” แนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Negative” 
หร่ัอ “ลบ” (จิัดอันดับเมู่�อวัันท่ี่� 22 กรักฎาคมู 2563)  
อ่กทัี่�งภูาย์หลังการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู 
ในครัั�งน่�เสร็ัจิสิ�น CPNREIT จิะมู่ข้นาดฐ์านที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�ใหญ่
ข้้�น โดย์เพิื่�มูข้้�นจิากที่รััพื่ย์สิ์นรัวัมูข้อง CPNREIT ซ้ี�งมู่มููลค่า 
71,577 ล้านบาที่ (ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563) 

 อย์่างไรัก็ด่ หาก CPNREIT ต้์องรัะดมูทุี่นจิากเงินกู้ย์่มูทัี่�ง
จิำานวันเพ่ื่�อช่ำารัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต่์ออายุ์) ในปีี 2568 สัดส่วันการักู้ย์่มูข้อง CPNREIT 
คาดว่ัาจิะอย์ูท่่ี่�ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 52.6 ภูาย์ใต้์สมูมูติ์ฐ์านว่ัา 
ณ ช่่วังเวัลานั�น CPNREIT ย์ังคงได้รัับการัจัิดอันดับควัามู
น่าเช่่�อถ่ออย์ู่ในอันดับท่ี่�สามูารัถลงทุี่นได้ (Investment 
Grade) โดย์เงินกู้ย์่มูปีรัะกอบด้วัย์ (1) เงินกู้ย์่มูอ้างอิง 
ต์ามูงบการัเงินล่าสุด ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 (2) เงิน
กู้ย์่มูท่ี่�จิะใช้่สำาหรัับโครังการัปีรัับปีรุังในปีี 2564 และ  
(3) เงินกู้ย์่มูท่ี่�จิะใช้่สำาหรัับการัช่ำารัะค่าเช่่าข้องโครังการั
เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ในปีี 2568 ทัี่�งจิำานวัน 
สำาหรัับมููลค่าที่รััพื่ย์์สินปีรัะกอบด้วัย์ (1) ที่รััพื่ย์์สินเดิมู
อ้างอิงต์ามูงบการัเงินล่าสุด ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 
(2) มููลค่าที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทีุ่นเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูต์ิท่ี่�ปีรัะชุ่มู
วิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งท่ี่� 1/2562 และ (3) มููลค่า
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ที่รััพื่ย์์สินโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ทัี่�งน่� 
หากในปีี 2568 CPNREIT ไมู่ได้รัับการัจิัดอันดับควัามู 
น่าเช่่�อถ่อให้อย์ูใ่นอันดับท่ี่�สามูารัถลงทุี่นได้ (Investment 
Grade) CPNREIT จิะมู่ควัามูสามูารัถในการัรัะดมูทุี่น 
โดย์การักู้ย์่มูเงินลดลงจิากท่ี่�ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 52.6  
ต์ามูสมูมูต์ฐิ์านข้้างต์น้ เป็ีนอัต์รัาสูงสุดไมู่เกินร้ัอย์ละ 35.0 
โดย์ใช้่สมูมูติ์ฐ์านเด่ย์วักัน ด้วัย์เหตุ์ดังกล่าวั คาดว่ัา 
CPNREIT จิะต้์องจัิดหาแหล่งเงินทุี่นอ่�นเพิื่�มูเติ์มูอ่กจิำานวัน
ปีรัะมูาณ 16,638 ล้านบาที่

 อน้�ง ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT ไมู่สามูารัถจัิดหาเงินทุี่นเพ่ื่�อ
ช่ำารัะค่าเช่่าทัี่�งหมูดสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต่์ออาย์ุ) ในปีี 2568 ได้อย์่างเพ่ื่ย์งพื่อนั�น คู่สัญญา 
จิะร่ัวัมูกันเจิรัจิาเพ่ื่�อหาข้้อต์กลงสำาหรัับกรัณ่ดังกล่าวั และ
หากไมู่สามูารัถหาข้้อต์กลงร่ัวัมูกันได้ เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
มู่สิที่ธิับังคับหลักปีรัะกันการัช่ำารัะค่าเช่่าต์ามูควัามูเส่ย์
หาย์ท่ี่�เกิดข้้�นจิริัง โดย์มููลค่าหลักปีรัะกันมู่วังเงินสูงสุด 
1,800 ล้านบาที่

•  ผู้ลักรัะทบจัากการัที� CPNREIT อาจัมีูการัออก
แลัะเสนอขายหน่วัยทรััสต์์เพิ�มูเต์ิมูเพ่�อเป็ินเงินทุน
สำาหรัับการัชื่ำารัะค่่าเช่ื่าโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามู 
2 (ช่ื่วังต่์ออายุ) ในปีิ 2568

 เน่�องจิากการัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) จิะมู่การัช่ำารัะค่าเช่่าในปีี 2568 ไมู่เกิน 
25,394 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น 
ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู อากรัแสต์มูปี ์ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และคา่ใช้่จ่ิาย์
อ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) ในการัน่� ต์ามูมูต์ิท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งท่ี่� 1/2562 ในวัันท่ี่� 
22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 จ้ิงได้มู่มูติ์อนุมัูติ์การัเพิื่�มูทุี่นข้อง 
CPNREIT โดย์การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู
ในปีี 2568 ในจิำานวันไมู่เกิน 630 ล้านหน่วัย์ โดย์มู่
วััต์ถุปีรัะสงค์ในการันำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่นไปีช่ำารัะ 
ค่าเช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) 
และ/หร่ัอเพ่ื่�อช่ำารัะหน่�จิากการักู้ย์่มูเงินท่ี่�ใช้่ในการัช่ำารัะ
ค่าเช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) 
และ/หร่ัอเพ่ื่�อเป็ีนค่าใช้่จิา่ย์ต์า่ง ๆ  สำาหรัับการัช่ำารัะค่าเช่่า

สำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) และ/
หร่ัอเพ่ื่�อเป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นข้อง CPNREIT โดย์จิะมู่ 
การัจัิดสรัรัให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง CPNREIT  
ไมู่ต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 50 ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�จิะออกและเสนอ
ข้าย์เพิื่�มูเติ์มู และจัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูในส่วันท่ี่�
เหล่อให้แก่บุคคลในวังจิำากัด และ/ หร่ัอปีรัะช่าช่นทัี่�วัไปี 
ต์ามูท่ี่�เห็นสมูควัรัในรัาคาเด่ย์วักับการัเสนอข้าย์ผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง CPNREIT ดังนั�นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ข้อง CPNREIT อาจิได้รัับผลกรัะที่บจิากการัออกและ
เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่เพิื่�มูเติ์มูดังกล่าวัในข้ณะนั�น  
เช่่น การัลดลงข้องสิที่ธิัออกเส่ย์งในการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ (Control Dilution) การัลดลงข้องรัาคา
หน่วัย์ที่รััสต์์ (Price Dilution) หร่ัอ การัลดลงข้อง 
ผลต์อบแที่นต์่อหน่วัย์ (Earning Dilution) โดย์หาก
คำานวัณผลกรัะที่บจิากจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์สูงสุดท่ี่�จิะ 
ออกและเสนอข้าย์ในปีี 2568 (สมูมูต์ิฐ์านท่ี่�จิำานวัน 
หน่วัย์สูงสุดเท่ี่ากับ 630 ล้านหน่วัย์) คาดว่ัาจิะมู่ผลกรัะที่บ 
ข้องการัลดลงข้องสัดส่วันผู้ถ่อหน่วัย์เดิมู (Dilution)  
ในปีี 2568 สำาหรัับผู้ถ่อหน่วัย์เดิมูท่ี่�ไมู่จิองซ่ี�อหน่วัย์เพิื่�มู
ทุี่นในปีี 2568 ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 20 บนฐ์านข้องจิำานวัน
หน่วัย์ที่รััสต์์หลังการัเพิื่�มูทุี่นในครัั�งน่�เท่ี่ากับ 2,532.48 
ล้านหน่วัย์ (สมูมูติ์ฐ์านจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูทุี่นครัั�งน่� 
ท่ี่�จิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์สูงสุดเท่ี่ากับ 320.00 ล้านหน่วัย์) 
รัวัมูกับจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์สูงสุดท่ี่�คาดว่ัาจิะออกเพิื่�มูเติ์มู
ในปีี 2568 ดังกล่าวั และไมู่มู่การัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูในช่่วังหลังจิากน่�ถ้งปีี 2568 อย่์างไรั
ก็ต์ามู จิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ออกและเสนอข้าย์เพิื่�มูเติ์มู
จิริังอาจิน้อย์กว่ัาจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์สูงสุด (ไมู่เกิน 630 
ล้านหน่วัย์) ดังกล่าวัข้้างต้์น โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะ
พิื่จิารัณาถ้งโครังสร้ัางเงินทุี่นท่ี่�เหมูาะสมูในข้ณะนั�นในการั
ออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ออกใหมู่ร่ัวัมูกับแหล่ง 
เงินทุี่นอ่�น เช่่น การักู้ย่์มูเงิน และ/หร่ัอการัออกหุ้นกู้  
เพ่ื่�อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์สูงสุดต่์อ CPNREIT และผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์
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ข้้อพิพ�ท
ท�งกฎหมู�ย

 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้บริัหารักองที่รััสต์์ภูาย์ใต้์กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องอย่์างเคร่ังครััด ได้แก่ พื่รัะรัาช่บัญญัติ์หลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ 
พื่.ศ. 2535 (รัวัมูทัี่�งท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู) พื่รัะรัาช่บัญญัติ์ที่รััสต์์เพ่ื่�อธุัรักรัรัมูในต์ลาดทุี่น พื่.ศ. 2550 (รัวัมูทัี่�งท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู) กฎเกณฑ์์
ข้องหน่วัย์งานกำากับดูแล และสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 

 ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 กองที่รััสต์์ CPNREIT ไมู่มู่คด่ควัามู ซ้ี�งเป็ีนคู่ควัามูหร่ัอคู่กรัณ่ โดย์ท่ี่�คด่หร่ัอข้้อพิื่พื่าที่ในชั่�นอนุญาโต์ตุ์ลาการั 
หร่ัอข้้อพิื่พื่าที่ที่างกฎหมูาย์อ่�นใดท่ี่�มู่นัย์สำาคัญ และเก่�ย์วัข้้องโดย์ต์รังกับธุัรักิจิข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เช่่�อว่ัาจิะส่งผลกรัะที่บใน 
ที่างลบอย์่างร้ัาย์แรังต่์อต่์อกองที่รััสต์์ท่ี่�มู่จิำานวันสูงกว่ัาร้ัอย์ละ 5 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ สถานะการัเงิน ผลการัดำาเนินงาน และ
แนวัโน้มูการัดำาเนินการัในอนาคต์ รัวัมูถ้งไมู่มู่มู่ข้้อพิื่พื่าที่ใดท่ี่�กรัะที่บต่์อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์บริัหารัอย์ู่อย์่างมู่
นัย์สำาคัญ
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เหต์ุก�รณ์์ท่�สำ�คััญ
และข้้อมููลสำ�คััญอ่�น

ปีิ 2560
• CPNREIT ได้ถูกจัิดตั์�งข้้�นต์ามูพื่รัะรัาช่บัญญัติ์ที่รััสต์์เพ่ื่�อธุัรักรัรัมูในต์ลาดทีุ่น พื่.ศ. 2550 เมู่�อวัันท่ี่� 29 พื่ฤศจิิกาย์น 2560  

ผ่านกรัะบวันการัแปีลงสภูาพื่มูาจิากกองทุี่นรัวัมู CPNRF

• หน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT เริั�มูที่ำาการัซ่ี�อข้าย์ในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ วัันแรักในวัันท่ี่� 14 ธัันวัาคมู 2560

ปีิ 2561
• วัันท่ี่� 25 พื่ฤษัภูาคมู 2561 TRIS ได้จัิดอันดับเครัดิต์องค์กรั (Issuer Rating) ข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” และ 

แนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Stable” หร่ัอ “คงท่ี่�”

• วัันท่ี่� 29 มิูถุนาย์น 2561 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรัข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Stable” 
หร่ัอ “คงท่ี่�” และได้จัิดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มูอันดับ
เครัดิต์ “Stable” หร่ัอ “คงท่ี่�”

• วัันท่ี่� 17 สิงหาคมู 2561 CPNREIT ได้ดำาเนินการัออกหุ้นกู้ต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT  
ปีรัะจิำาปีี 2561 ซ้ี�งเป็ีนการัออกภูาย์ใต้์โครังการัหุ้นกู้ (Medium Term Note Program: MTN) ข้อง CPNREIT วังเงิน  
16,250 ล้านบาที่ โดย์ได้ออกหุ้นกู้จิำานวัน 10,040 ล้านบาที่ เพ่ื่�อนำาเงินมูาช่ำารัะหน่�ต์ามูสัญญาเงินกู้ย์่มูหร่ัอหน่�ใด ๆ และ 
นำามูาใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัออกหุ้นกู้และการัช่ำารัะหน่�ดังกล่าวั

ปีิ 2562
• วัันท่ี่� 8 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2562 CPNREIT ได้ดำาเนินการัออกหุ้นกู้จิำานวัน 4,495 ล้านบาที่ (เป็ีนการัออกภูาย์ใต้์โครังการัหุ้นกู้ 

(Medium Term Note Program: MTN) ข้อง CPNREIT วังเงิน 16,250 ล้านบาที่) เพ่ื่�อนำาเงินมูาช่ำารัะหน่�ต์ามูสัญญาเงิน 
กู้ย์่มูหร่ัอหน่�ใด ๆ และนำามูาใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัออกหุ้นกู้และการัช่ำารัะหน่�ดังกล่าวั 

• วัันท่ี่� 25 มิูถุนาย์น 2562 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” 
และแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Stable” หร่ัอ “คงท่ี่�”

• วัันท่ี่� 8 สิงหาคมู 2562 คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ได้มู่มูติ์รัับที่รัาบการัลาออกข้อง นาย์ช่าล่ มูาดาน  
พ้ื่นจิากต์ำาแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ และปีรัะธัานกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ โดย์มู่ผลตั์�งแต่์วัันท่ี่� 31 สิงหาคมู 2562 และอนุมัูติ์แต่์งตั์�ง  
นาย์พื่งศกรั เท่ี่�ย์งธัรัรัมู เข้้าดำารังต์ำาแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ และกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ โดย์มู่ผลตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 กันย์าย์น 2562 

• วัันท่ี่� 22 สิงหาคมู 2562 ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหุ้นครัั�งท่ี่� 1/2562 ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ได้มู่มูติ์อนุมัูติ์แต่์งตั์�ง นางอวัย์พื่รั  
ฟูต์รัะกูล เข้้าดำารังต์ำาแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ และกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ฯ โดย์มู่ผลตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 กันย์าย์น 2562

• วัันท่ี่� 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 ท่ี่�ปีรัะช่มุูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ครัั�งท่ี่� 1/2562 ข้อง CPNREIT และมู่มูต์อินุมัูติ์การัลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู
ข้องกองที่รััสต์์ CNREIT โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูท่ี่�ได้แจ้ิงข่้าวัผ่านรัะบบเปิีดเผย์สารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์แ์ห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ 
เมู่�อวัันท่ี่� 6 ธัันวัาคมู 2562 และเผย์แพื่ร่ัผ่านเว็ับไซีต์์ข้อง CPNREIT (http://www.cpnreit.com/th)

• วัันท่ี่� 9 ธัันวัาคมู 2562  ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์และ ฟุต์ซ่ี� รััสเซีล (FTSE Russell) ปีรัะกาศผลการัที่บที่วัน 
รัาย์ช่่�อหลักที่รััพื่ย์์ชุ่ดใหมู่ท่ี่�จิะใช้่ในการัคำานวัณ FTSE SET Index Series มู่ผลวัันท่ี่� 23 ธัันวัาคมู 2562 เป็ีนต้์นไปี  
โดย์ CPNREIT ได้รัับการัคัดเล่อกอย์ูใ่น FTSE SET Mid Cap Index

เหต์ุการัณ์์ท่�สำาคััญ
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ปีิ 2563

• CPNREIT ได้ลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส เมู่�อวัันท่ี่� 1 มู่นาคมู 2563 และโครังการัอาคารัสำานักงาน 
ย์นิูล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ เมู่�อวัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 2563 โดย์ได้ดำาเนินการัจิดที่ะเบ่ย์นท่ี่�สำานักงานท่ี่�ดินเพ่ื่�อรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่าในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ทัี่�งสองโครังการัจิาก GLANDRT เมู่�อวัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 2563 

• CPNREIT ได้จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ท่ี่�สำานักงานท่ี่�ดินเมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 
โดย์จิะเริั�มูช่ำารัะค่าเช่่าสำาหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ในปีี 2568

• ศูนย์์การัค้าภูาย์ใต้์การับริัหารัข้อง CPNREIT ได้ปิีดให้บริัการัเป็ีนการัชั่�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้องภูาครััฐ์เพ่ื่�อควับคุมูการัแพื่ร่ั
รัะบาดข้องโรัคติ์ดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ไมู่ให้ข้ย์าย์ไปีในวังกว้ัาง รัะหว่ัางวัันท่ี่� 22 มู่นาคมู ถ้ง 16 พื่ฤษัภูาคมู 
2563 โดย์ปิีดให้บริัการัพ่ื่�นท่ี่�บางส่วัน ย์กเว้ัน ซูีเปีอร์ัมูาร์ัเก็ต์ ร้ัานข้าย์ย์าและสิ�งจิำาเป็ีนต่์อการัดำารังช่่พื่ ร้ัานอาหารัให้ 
ซ่ี�อกลับบ้าน และธันาคารัท่ี่�ย์ังเปิีดให้บริัการัได้ต์ามูปีรัะกาศข้องหน่วัย์งานภูาครััฐ์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 

• โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ปิีดให้บริัการัชั่�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้องภูาครััฐ์ตั์�งแต่์เด่อนเมูษัาย์น 2563 เป็ีนต้์นไปี ซ้ี�งในรัะหว่ัางน่� 
ได้เร่ังการัปีรัับปีรุังโรังแรัมูครัั�งใหญ่ให้เร็ัวัข้้�น โดย์เริั�มูตั์�งแต่์เด่อนเมูษัาย์น - ธัันวัาคมู 2563

• โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 เริั�มูดำาเนินการัปีรัับปีรุังครัั�งใหญ่ตั์�งแต่์เด่อนกรักฎาคมู 2563 เป็ีนต้์นไปี โดย์ที่ย์อย์ที่ำาท่ี่ละเฟส 
และคาดว่ัาจิะแล้วัเสร็ัจิในเด่อนตุ์ลาคมู 2564 

• วัันท่ี่� 22 กรักฎาคมู 2563 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” 
และปีรัับแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์เป็ีน “Negative” หร่ัอ “ลบ”

• วัันท่ี่� 24 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ย์่�นแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์และร่ัางหนังส่อช่่�ช่วัน
ต่์อสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ (สำานักงาน ก.ล.ต์.) เพ่ื่�อออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
เพิื่�มูเติ์มูจิำานวันไมู่เกิน 355,557,300 หน่วัย์ โดย์นำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่นไปีลงทุี่นในเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา และเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง 
มููลค่าการัลงทุี่นทัี่�งสิ�น 5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู และอากรัแสต์มูป์ี รัวัมูต์ลอดจิน 
ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จ่ิาย์อ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) สำาหรัับการัลงทุี่นในเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฏร์ัธัาน่ และเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาลงทีุ่นเมู่�อสภูาวัะการัลงทีุ่นในต์ลาดทีุ่นเอ่�ออำานวัย์ต่์อการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้มู่การั
ลงทุี่นครับถ้วันต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งท่ี่� 1/2562
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ข้้อมูลสำาคััญอ่�น

การัลงทนุในทรัพัย์สนิเพิ�มเต์มิต์ามมต์ทิ่�ปรัะชมุวสิามญั
ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ CPNREIT คัรัั�งท่� 1/2562
ต์ามูท่ี่�ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ CPNREIT ครัั�งท่ี่� 1/2562  
เมู่�อวัันท่ี่� 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 (“ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ ครัั�งท่ี่� 1/2562”) 
ได้มู่มูติ์อนุมัูติ์การัเพิื่�มูทุี่น โดย์การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ 
ในจิำานวันไมู่เกิน 770 ล้านหน่วัย์ ซ้ี�งมู่มููลค่าการัลงทีุ่นรัวัมูไมู่เกิน 
33,100 ล้านบาที่ โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงคใ์นการันำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่น
ไปีดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

1. เพ่ื่�อลงที่นุในโครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา โครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง 
โครังการัเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ั ธัาน่ โครังการัเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ 
และโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) (โดย์ไมู่รัวัมูการั
ช่ำารัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์)) 
โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการั
อาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และ/หร่ัอ 

2. เพ่ื่�อช่ำารัะหน่�จิากการักู้ย์่มูเงินท่ี่�ใช้่ในการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สิน 
ต์ามูข้้อ 1) และ/หร่ัอ 

3. เพ่ื่�อเป็ีนค่าใช้่จ่ิาย์ต์่าง ๆ สำาหรัับการัรัะดมูทุี่นและการัลงทุี่น 
ในที่รััพื่ย์สิ์นต์ามูข้้อ 1. และ/หร่ัอ 

4. เพ่ื่�อเป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นข้อง CPNREIT

เพ่ื่�อดำาเนินการัต์ามูมูต์ิท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ ครัั�งท่ี่� 1/2562 ดังกล่าวั 
ข้้างต้์น CPNREIT ได้ลงทุี่นในโครังการัอาคารั สำานักงานเดอะ ไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงานย์นูล่ิเวัอร์ั เฮ้ิาส์ โดย์ได้ลงทุี่น
แล้วัเสร็ัจิในโครังการัดังกล่าวัเมู่�อวัันท่ี่� 1 มู่นาคมู 2563 และวัันท่ี่�  
2 มู่นาคมู 2563 (ต์ามูลำาดับ) และได้จิดที่ะเบ่ย์นรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่า
ในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ทัี่�งสองโครังการัเมู่�อวัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 2563 ต่์อมูา
เมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 CPNREIT ได้ดำาเนินการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิั
การัเช่่าใน โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ซ้ี�งแหล่งเงินทุี่น
ทัี่�งหมูดท่ี่�ใช้่ในลงทุี่นในทัี่�ง 3 โครังการัดังกล่าวั มูาจิากเงินกู้ย์่มู 
ทัี่�งจิำานวัน

นอกจิากน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ได้ย์่�นคำาข้ออนุญาต์ต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. 
เพ่ื่�อออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ในจิำานวันไมู่เกิน 770 ล้านหน่วัย์ 
เพ่ื่�อท่ี่�จิะลงทีุ่นเพิื่�มูเติ์มูในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ได้รัับอนุมัูติ์ โดย์ท่ี่�สำานักงาน 
ก.ล.ต์. ได้อนุญาต์ให้ออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์แล้วัเมู่�อวัันท่ี่�  
24 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2563 โดย์แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์
ที่รััสต์์และร่ัางหนังส่อช่่�ช่วันท่ี่�ย์่�นพื่ร้ัอมูกันนั�นมู่ผลใช้่บังคับแล้วัเมู่�อ 
วัันท่ี่� 26 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2563 ซ้ี�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้กำาหนดให้วัันท่ี่�  
27 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2563 เป็ีนวัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นเพ่ื่�อกำาหนดรัาย์ช่่�อ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง CPNREIT ท่ี่�มู่สิที่ธิัการัจิองซ่ี�อหน่วัย์ที่รััสต์์
เพิื่�มูเติ์มู ซ้ี�งเป็ีนวัันเด่ย์วักันกับวัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นเพ่ื่�อกำาหนดรัาย์ช่่�อ
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง GLANDRT ท่ี่�มู่สิที่ธิัการัจิองซ่ี�อหน่วัย์ที่รััสต์์

เพิื่�มูเติ์มู ซ้ี�งมู่รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูแจ้ิงข่้าวัผ่านที่างเว็ับไซีต์์ข้องกองที่รััสต์์
และข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ เมู่�อวัันท่ี่� 6 มู่นาคมู 2563 และวัันท่ี่�  
10 มู่นาคมู 2563 ต์ามูลำาดับ

อย่์างไรัก็ด่ ส่บเน่�องจิากเกิดสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 
ซ้ี�งที่ำาให้สภูาวัะการัลงทุี่นในต์ลาดทุี่นมู่ควัามูผันผวันอย่์างรุันแรัง  
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จ้ิงเห็นสมูควัรัให้เล่�อนการัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ออกไปีก่อน โดย์ได้ที่ำาการัแจ้ิงข่้าวัผ่านที่างเว็ับไซีต์์
ข้องกองที่รััสต์์และข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ฯ์ เมู่�อวัันท่ี่� 12 มู่นาคมู 2563 
ซ้ี�งต์ามูปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น ท่ี่� ที่จิ. 49/2555 เร่ั�อง 
การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นใน 
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ฉบับลงวัันท่ี่� 21 พื่ฤศจิิกาย์น 2555 (รัวัมูทัี่�งท่ี่�ได้มู่
การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู) (“ปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555”) กำาหนดให้ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ต้์องเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ให้แล้วัเสร็ัจิภูาย์ใน 6 เด่อน 
นับแต่์วัันท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์. ได้แจ้ิงผลการัอนุญาต์ ซ้ี�งมู่ผลให้การั
อนุญาต์ดังกล่าวัสิ�นสุดในวัันท่ี่� 23 สิงหาคมู 2563 อย่์างไรัก็ด่ 
สำานักงาน ก.ล.ต์. ได้ออกปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น  
ท่ี่� ที่น/จิ. 36/2563 เร่ั�อง การัผ่อนผันการัดำาเนินการัข้องกองทุี่นรัวัมู
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์กองทุี่นรัวัมูโครังสร้ัางพ่ื่�นนฐ์าน และที่รััสต์์เพ่ื่�อการั
ลงทีุ่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เน่�องจิากสถานการัณ์การัรัะบาดข้อง 
โรัคติ์ดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 หร่ัอโรัคโควิัด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับลงวัันท่ี่� 17 กรักฎาคมู 2563  
โดย์ปีรัะกาศดังกล่าวักำาหนดให้ผู้ได้รัับอนุญาต์ท่ี่�ไมู่สามูารัถเสนอข้าย์
หน่วัย์ที่รััสต์์ให้แล้วัเสร็ัจิภูาย์ในรัะย์ะเวัลาท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศท่ี่�  
ที่จิ. 49/2555 เน่�องจิากได้รัับผลกรัะที่บจิากสถานการัณ์ COVID-19 
สามูารัถย่์�นข้อข้ย์าย์รัะย์ะเวัลาการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต่์อสำานักงาน 
ก.ล.ต์. ได้ออกไปีอ่ก 6 เด่อน ซ้ี�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ดำาเนินการั 
ย์่�นข้อข้ย์าย์รัะย์ะเวัลาต์ามูปีรัะกาศดงักล่าวัต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. แลว้ั 
ซ้ี� งที่ำาให้รัะย์ะเวัลาการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ สิ�นสุดในวัันท่ี่�  
23 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 แที่น

เมู่�อสภูาวัะการัลงทุี่นโดย์รัวัมูในต์ลาดทุี่นมู่ทิี่ศที่างการัฟ้�นตั์วัท่ี่�ด่ข้้�น 
และเพ่ื่�อให้การัดำาเนินการัลงทุี่นใน ที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มูเป็ีนไปีต์ามู 
แผนงานท่ี่�ได้รัับอนุมัูติ์จิากท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ ครัั�งท่ี่� 1/2562 ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ได้ย์่�นแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
และร่ัางหนังส่อช่่�ช่วันต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. อ่กครัั�งเมู่�อวัันท่ี่�  
24 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 เพ่ื่�อออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู 
ในจิำานวันไมู่เกิน 355,557,300 หน่วัย์ (“หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู”)  
โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ในการันำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่นไปีดำาเนินการั 
ดังต่์อไปีน่�



รายงานประจำาปี 256374

1. เพ่ื่�อนำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่น ซ้ี�งรัวัมูกับเงินกู้ย์่มูเงิน (ถ้ามู่) 
และ/หร่ัอ เงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นไปีลงทีุ่นใน โครังการัเซ็ีนที่รััล  
มูาร่ันา และโครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง (รัวัมูเร่ัย์กว่ัา “ที่รััพื่ย์์สิน
ท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู”) ในมููลค่าทัี่�งสิ�นไมู่เกิน 5,672 ล้านบาที่  
(ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู และอากรั
แสต์มูปี์ รัวัมูต์ลอดจินค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และ ค่าใช้่จ่ิาย์อ่�น ๆ  
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) และ/หร่ัอ 

2. เพ่ื่�อช่ำารัะหน่�จิากการักู้ย์มู่ท่ี่�ใช้่ลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำานักงาน
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั 
เฮ้ิาส์ ซ้ี�ง CPNREIT เข้้าลงทีุ่นแล้วั รัวัมูถ้งค่าใช้่จ่ิาย์ในการั 
จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์โครังการัเซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) และ/หร่ัอ

3. เพ่ื่�อเป็ีนค่าใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ สำาหรัับการัรัะดมูทุี่นและการัลงทุี่น 
ในที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู และ/หร่ัอ 

4. เพ่ื่�อเป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นข้อง CPNREIT 

กองที่รััสต์์ได้ดำาเนินการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ท่ี่�ได้รัับ
อนุมัูติ์จิากท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ ครัั�งท่ี่� 1/2562 โดย์การัออกและเสนอข้าย์
หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูจิำานวันไมู่เกิน 355,557,300 หน่วัย์ และกำาหนด
รัาคาเสนอข้าย์สุดท้ี่าย์ 18.50 บาที่ต์่อหน่วัย์ โดย์จัิดสรัรัต์ามูมูต์ิท่ี่�
ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ ครัั�งท่ี่� 1/2562 ดังน่�

ส่วันท่ี่� 1 จัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูจิำานวันปีรัะมูาณ 266,669,904 
หน่วัย์ ซ้ี�งไมู่ต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 75 ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูทัี่�งหมูด  
เพ่ื่�อออกและเสนอข้าย์ให้กับถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูท่ี่�มู่สิที่ธิัข้อง CPNREIT 
ท่ี่�มู่รัาย์ช่่�อปีรัากฏในวัันปีิดสมุูดที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เมู่�อวัันท่ี่�  
27 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2563 โดย์กำาหนดอัต์รัา 8.2967 หน่วัย์ที่รััสต์์เดิมู 
ข้อง CPNREIT ต่์อ 1 หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู

ส่วันท่ี่� 2 จัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูจิำานวันปีรัะมูาณ 88,887,396 
หน่วัย์ ซ้ี�งไมู่ต์ำ�ากว่ัาร้ัอย์ละ 25 ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูทัี่�งหมูด  
เพ่ื่�อออกและเสนอข้าย์ให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูท่ี่�มู่สิที่ธิัข้อง GLANDRT 
มู่รัาย์ช่่�อปีรัากฏในวัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เมู่�อวัันท่ี่�  
27 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2563 โดย์กำาหนดอัต์รัา 5.6225 หน่วัย์ที่รััสต์์เดิมู 
ข้อง GLANDRT ต่์อ 1 หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู

ส่วันท่ี่� 3 จัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูในส่วันท่ี่�เหล่อจิากการัจัิดสรัรั 
และ/หร่ัอจิองซ่ี�อต์ามูส่วันท่ี่� 1 และ/หร่ัอส่วันท่ี่� 2 ข้้างต้์น โดย์เสนอ
ข้าย์ให้แก่ปีรัะช่าช่นทัี่�วัไปี (Public Offering)

โดย์กำาหนดรัะย์ะเวัลาการัจิองซ่ี�อสำาหรัับส่วันท่ี่� 1 และส่วันท่ี่� 2 ใน 
วัันท่ี่� 8-10 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 และส่วันท่ี่� 3 เสนอข้าย์ต่์อปีรัะช่าช่น
ทัี่�วัไปีในวัันท่ี่� 11 และ 15-16 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 และผู้ลงทุี่นสถาบัน 
และ/หร่ัอนิติ์บุคคลท่ี่�เข้้าร่ัวัมูการัสำารัวัจิควัามูต้์องการัซ่ี�อท่ี่�นำาส่ง 
ใบ Bookbuilding ในวัันท่ี่� 18 – 19 และ 22 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564

เมู่�อสิ�นสุดรัะย์ะเวัลาการัจิองซ่ี�อดังกล่าวัข้้างต้์น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้
นำาส่งแบบรัาย์งานผลการัข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู (F35-5) โดย์ 
CPNREIT ได้รัับเงินสุที่ธิัจิากการัเพิื่�มูทุี่นจิำานวัน 6,493,026,617.70 
บาที่ รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูแจ้ิงข่้าวัผ่านที่างเว็ับไซีต์์ข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ฯ์ 
เมู่�อวัันท่ี่�  6 มู่นาคมู 2563 และหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูทุี่นจิำานวัน 
355,557,300 หนว่ัย์ เริั�มูซ่ี�อข้าย์ในต์ลาดหลกัที่รััพื่ย์ฯ์ วัันท่ี่� 2 มู่นาคมู 
2564 

ทัี่�งน่� CPNREIT ได้นำาเงินท่ี่�ได้จิากการัเพิื่�มูทุี่นข้้างต้์นเข้้าลงทีุ่นใน
โครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา และโครังการัเซ็ีนที่รััล ลำาปีาง เร่ัย์บร้ัอย์ใน
วัันท่ี่� 25 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 โดย์มู่มููลค่าที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เข้้าลงทุี่นจิำานวัน 
ทัี่�งสิ�น 5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์นภูาษ่ั
มููลค่าเพิื่�มู อากรัแสต์มูป์ี ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จ่ิาย์อ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง) 
โดย์รัาย์ละเอ่ย์ดที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูสรุัปีได้ดังน่�

รัายลัะเอียด โค่รังการัเซ็นทรััลั มูารัีนา โค่รังการัเซ็นทรััลั ลัำาปิาง

ที�ตั์�ง เลข้ท่ี่� 78/54 และ 78/12 หมูู่ 9 ถนนพัื่ที่ย์าสาย์ 2  
ต์ำาบลหนองปีร่ัอ อำาเภูอบางละมุูง จัิงหวััดช่ลบุร่ั 
20260

เลข้ท่ี่� 319 ถนนซุีปีเปีอร์ัไฮิเวัย์์สาย์ ลำาปีาง-งาวั  
ต์ำาบลสวันดอก อำาเภูอเมู่องลำาปีาง จัิงหวััดลำาปีาง 52100

พ่�นที�ให�เช่ื่า 14,793 ต์ารัางเมูต์รั 15,863 ต์ารัางเมูต์รั

ลัักษณะการัลังทุน สิที่ธิัการัเช่่า/เช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์สิ์ที่ธิัการัเช่่างาน
รัะบบ และกรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สิที่ธิัการัเช่่างาน รัะบบ และ
กรัรัมูสิที่ธิั�ในสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

รัะยะเวัลัาการัลังทุน 14 ปีี 2 เด่อน 6 วััน (ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 25 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564  
ถ้งวัันท่ี่� 30 เมูษัาย์น 2578)

20 ปีี 9 เด่อน 22 วััน (ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 25 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 ถ้ง
วัันท่ี่� 16 ธัันวัาคมู 2584)

มู้ลัค่่าการัลังทุน 2,574 ล้านบาที่ 3,098 ล้านบาที่

อน้�ง สำาหรัับการัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล สุรัาษัฎร์ัธัาน่ และโครังการัเซ็ีนที่รััล อุบลรัาช่ธัาน่ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาลงทุี่นในที่รััพื่ย์สิ์น
ดังกล่าวัเมู่�อสภูาวัะการัลงทุี่นในต์ลาดทุี่นเอ่�ออำานวัย์ต่์อการัออกและเสนอข้าย์ หน่วัย์ที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้มู่การัลงทุี่นครับถ้วันต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญ 
ครัั�งท่ี่� 1/2562
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ข้้อมููลหน่วยทรัสต์์
และผู้ถื่อหน่วยทรัสต์์ 

1.  ข้้อมูลหน่วยทรััสต์์และข้้อมูลรัาคัาหลักทรััพย์

1)  ข้้อมูลหน่วยทรััสต์์ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคัม 2563

ทุี่นช่ำารัะแล้วั 28,551,790,565 บาที่

มููลค่าท่ี่�ต์รัาไว้ั 10.9049 บาที่ต่์อหน่วัย์

จิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์   2,212,476,700 หน่วัย์

2)  ข้้อมูลรัาคัาหลักทรััพย์ ณ์ วันท่� 30 ธันวาคัม 2563

รัาคาปิีด ณ วัันท่ี่� 30 ธัันวัาคมู 2563 19.00 บาที่ต่์อหน่วัย์

รัาคาสูงสุด 36.50 บาที่ต่์อหน่วัย์

รัาคาต์ำ�าสุด 16.80 บาที่ต่์อหน่วัย์

รัาคาเฉล่�ย์ 27.42 บาที่ต่์อหน่วัย์

มููลค่าต์ามูรัาคาต์ลาด ณ วัันท่ี่� 30 ธัันวัาคมู 2563 42,037,06 ล้านบาที่

มููลค่าการัซ่ี�อข้าย์เฉล่�ย์ต่์อปีี 15,830.90 ล้านบาที่

ปีริัมูาณการัซ่ี�อข้าย์เฉล่�ย์ต่์อปีี 575,302.23 พัื่นหน่วัย์

มููลค่าสินที่รััพื่ย์์สุที่ธิั

ณ วัันท่ี่� 31 ธั.ค. 2562 29,701,187,572 บาที่

ณ วัันท่ี่� 31 ธั.ค. 2563 28,043,980,974 บาที่

3) การัลดทุนชำารัะแล้ว

นับแต่์ก่อตั์�ง CPNREIT ได้มู่การัลดทุี่นช่ำารัะแล้วัรัวัมู 3 ครัั�ง เพ่ื่�อจ่ิาย์ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ เน่�องจิากการัจ่ิาย์ค่นสภูาพื่คล่องส่วันเกิน 
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

ค่รัั�งที� ผู้ลัการัดำาเนินงาน
จัำานวันเงินลัดทุน 

(บาท)
เงินลัดทุนต์่อหน่วัย 

(บาท)
วัันปิิดสมูุด
ทะเบียน

วัันที�เฉลัี�ยเงินค่่น

1/2561 29  พื่.ย์.  – 31  ธั.ค. 2560 636,972,041.9 0.2879  9  มู่.ค. 2561*  22  มู่.ค. 2561

2/2563  1  เมู.ย์. – 30  ก.ย์. 2563 464,620,107.0  0.2100 25  พื่.ย์. 2563  8  ธั.ค. 2563

3/2563  1  ต์.ค.  – 31  ธั.ค. 2563 577,898,914.0 0.2612 23  ก.พื่. 2564  5  มู่.ค. 2564

หมูาย์เหตุ์ : *วัันกำาหนดรัาย์ช่่�อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์



รายงานประจำาปี 256376

เหต์ุแห่งการัลดทุน

ค่รัั�งที� เหต์ุแห่งการัลัดทุน

1/2561 • กองที่รััสต์์มู่เงินสดคงเหลือท่ี่�เกิดจากการัดำาเนินงานก่อนการัแปลงสภาพเป็นกองที่รััสต์์ รัวัมูถึึงเงินสดคง

เหลือท่ี่�เกิดจากรัายการัค้างรัับก่อนการัแปลงสภาพกองที่รัสัต์ ์และส่วันกำาไรัสุที่ธิัท่ี่�ปรับัปรุังแล้วัเกินกวัา่กำาไรั

สุที่ธัิที่างบัญชี่

• มูลูคา่อสงัหารัมิูที่รััพยห์รัอืสทิี่ธักิารัเชีา่อสงัหารัมิูที่รัพัยล์ดลงจากการัปรัะเมูนิมูลูคา่หรัอืสอบที่านการัปรัะเมูนิ

มููลค่าที่รััพย์สิน

2/2563 • มูลูคา่อสงัหารัมิูที่รััพยห์รัอืสทิี่ธักิารัเชีา่อสงัหารัมิูที่รัพัยล์ดลงจากการัปรัะเมูนิมูลูคา่หรัอืสอบที่านการัปรัะเมูนิ

มููลค่าที่รััพย์สิน  

3/2563 • มูลูคา่อสงัหารัมิูที่รััพยห์รัอืสทิี่ธักิารัเชีา่อสงัหารัมิูที่รัพัยล์ดลงจากการัปรัะเมูนิมูลูคา่หรัอืสอบที่านการัปรัะเมูนิ

มููลค่าที่รััพย์สิน

2.  ต์รัาสารัท่�กองทรััสต์์เป็นผู้ออก

เมู่�อวัันท่ี่� 24 เมูษัาย์น 2561 ท่ี่�ปีรัะชุ่มูสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ CPNREIT ปีี 2561 ได้อนุมัูติ์การัออกและเสนอข้าย์หุ้นกู้เพ่ื่�อช่ำารัะค่นเงินกู้ย์่มูข้อง 
CPNREIT ในวังเงินไมู่เกิน 16,250 ล้านบาที่ โดย์ CPNREIT ได้ที่ย์อย์ออกหุ้นกู้รัะย์ะย์าวัทัี่�งหมูด 4 ชุ่ด ตั์�งแต่์เด่อนสิงหาคมู 2561 เป็ีนต้์นมูา 
เพ่ื่�อนำาเงินไปีช่ำารัะหน่�ต์ามูสัญญาเงินกู้ ดังน่�  

หุ�นก้�
เงินต์�น

(ลั�านบาท)
วัันที�ออกหุ�นก้� วัันค่รับกำาหนด

อายุ
(ปิี)

อัต์รัาดอกเบี�ย
(รั�อยลัะ)

CPNREIT218A 2,650 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2564 3 2.70

CPNREIT288A 7,390 17 ส.ค. 2561 17 ส.ค. 2571 10 3.80

CPNREIT212A 2,700 8 ก.พื่. 2562 8 ก.พื่. 2564 2 2.54

CPNREIT232A 1,795 8 ก.พื่. 2562 8 ก.พื่. 2566 4 3.30

รัวัมู 14,535

สรัุปสารัะสำาคััญข้องหุ้นกู้
 เมู่�อวัันท่ี่� 17 สิงหาคมู 2561 CPNRET  ได้ดำาเนินการัออกหุ้นกู้จิำานวัน 10,040 ล้านบาที่ โดย์มู่สารัะสำาคัญข้องหุ้นกู้ดังน่�

ช่ื่�อเฉพาะของหุ�นก้� หุ้นกู้ท่ี่�ออกแบ่งออกเป็ีน 2 ชุ่ดดังน่�
1. หุ้นกู้ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ ครัั�งท่ี่� 1/2561 

ชุ่ดท่ี่� 1 ครับกำาหนดไถ่ถอนปีี พื่.ศ. 2564
2. หุ้นกู้ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ ครัั�งท่ี่� 1/2561 

ชุ่ดท่ี่� 2 ครับกำาหนดไถ่ถอนปีี พื่.ศ. 2571

ช่ื่�อผู้้�ออกหุ�นก้� ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่

นายทะเบียนหุ�นก้� ธันาคารัไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด (มูหาช่น)

 ผู้้�แทนผู้้�ถ่่อหุ�นก้� ธันาคารักรุังศร่ัอย์ุธัย์า จิำากัด (มูหาช่น)

ปิรัะเภทของหุ�นก้� หุ้นกู้ช่นิดรัะบุช่่�อผู้ถ่อ ปีรัะเภูที่ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกัน และมู่ผู้แที่นผู้ถ่อหุ้นกู้

จัำานวันหน่วัยที�เสนอขาย จิำานวันหน่วัย์ท่ี่�เสนอข้าย์รัวัมูไมู่เกิน 10,040,000 หน่วัย์ 
โดย์แบ่งเป็ีน 2 ชุ่ด ดังต่์อไปีน่�
ชุ่ดท่ี่� 1:   2,650,000  หน่วัย์
ชุ่ดท่ี่� 2:   7,390,000 หน่วัย์ 
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มู้ลัค่่าหุ�นก้�ที�เสนอขาย มููลค่าการัเสนอข้าย์รัวัมูไมู่เกิน 10,040,000,000 บาที่ 
โดย์แบ่งเป็ีน 2 ชุ่ด ดังต่์อไปีน่�
ชุ่ดท่ี่� 1: 2,650,000,000  บาที่
ชุ่ดท่ี่� 2: 7,390,000,000  บาที่

มู้ลัค่่าที�ต์รัาไวั�หน่วัยลัะ 1,000 บาที่ 

รัาค่าเสนอขายหน่วัยลัะ 1,000 บาที่

อายุหุ�นก้� หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 1:  3 ปีี 
หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 2: 10 ปีี

วัันออกหุ�นก้� 17 สิงหาคมู 2561

วัันค่รับกำาหนดไถ่่ถ่อนหุ�นก้� หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 1: 17 สิงหาคมู 2564
หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 2: 17 สิงหาคมู 2571

อัต์รัาดอกเบี�ย หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 1: มู่อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงท่ี่�ร้ัอย์ละ 2.70 ต่์อปีี
หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 2: มู่อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงท่ี่�ร้ัอย์ละ 3.80 ต่์อปีี
โดย์จิำานวันดอกเบ่�ย์สำาหรัับหุ้นกู้ท่ี่�ต้์องช่ำารัะในแต่์ละงวัดดอกเบ่�ย์ ให้คำานวัณจิากเงินต้์นคงค้างข้องหุ้น
กู้ในอัต์รัาดอกเบ่�ย์หุ้นกู้ โดย์อาศัย์หลักเกณฑ์์ 1 ปีี มู่ 365 วััน และโดย์การันับจิำานวันวัันท่ี่�ผ่านไปีจิริัง
ในแต่์ละงวัดดอกเบ่�ย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

วัันกำาหนดชื่ำารัะดอกเบี�ย ช่ำารัะดอกเบ่�ย์หุ้นกู้ทุี่ก ๆ 6 เด่อน โดย์ผู้ออกหุ้นกู้จิะช่ำารัะดอกเบ่�ย์ทุี่ก ๆ วัันท่ี่� 17 กุมูภูาพัื่นธ์ั และวััน
ท่ี่� 17 สิงหาคมู ข้องทุี่กปีี ต์ลอดอายุ์หุ้นกู้แต่์ละชุ่ด โดย์มู่วัันจ่ิาย์ดอกเบ่�ย์งวัดแรักในวัันท่ี่� 17 กุมูภูาพัื่นธ์ั 
2562

การัชื่ำารัะค่่นเงินต์�น ช่ำารัะค่นเงินต้์นทัี่�งจิำานวัน ในวัันครับกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การัไถ่่ถ่อนก่อนกำาหนด ไมู่มู่

การัซ่�อค่่นหุ�นก้� ผู้ออกหุ้นกู้มู่สิที่ธิัซ่ี�อค่นหุ้นกู้จิากผู้ถ่อหุ้นกู้รัาย์ใด ๆ จิากต์ลาดรัองหร่ัอแหล่งอ่�น ๆ ได้ไมู่ว่ัาในเวัลาใด ๆ 
โดย์ไมู่เล่อกปีฏิบัติ์และไมู่ว่ัาเป็ีนจิำานวันเท่ี่าใดก็ต์ามู แต่์หากผู้ออกหุ้นกู้ที่ำาคำาเสนอซ่ี�อหุ้นกู้เป็ีนการั
ทัี่�วัไปี ผู้ออกหุ้นกู้จิะต้์องที่ำาคำาเสนอซ่ี�อค่นหุ้นกู้ต่์อผู้ถ่อหุ้นกู้ทุี่กรัาย์ และจิะต้์องที่ำาการัซ่ี�อค่นหุ้นกู้จิาก
ผู้ถ่อหุ้นกู้ซ้ี�งปีรัะสงค์จิะข้าย์ค่นหุ้นกู้ทุี่กรัาย์อย์่างเท่ี่าเท่ี่ย์มูกันต์ามูสัดส่วันท่ี่�เสนอข้าย์

สถ่านะของหุ�นก้� หุ้นกู้เป็ีนหน่�โดย์ต์รังและทัี่�วัไปีข้องผู้ออกหุ้นกู้ท่ี่�ปีรัาศจิากเง่�อนไข้ ไมู่มู่ปีรัะกัน และเป็ีนหน่�ไมู่ด้อย์สิที่ธิั 
โดย์หน่�หุ้นกู้มู่สถานะที่างกฎหมูาย์เท่ี่าเท่ี่ย์มูกนัทุี่กหน่วัย์ ทัี่�งน่� ผู้ถ่อหุ้นกู้แต่์ละรัาย์จิะมู่สทิี่ธิัได้รัับช่ำารัะ
หน่�หุ้นกู้ข้องต์นไมู่ด้อย์กว่ัาสิที่ธิัในการัได้รัับช่ำารัะหน่�ข้องเจ้ิาหน่�สามัูญท่ี่�ไมู่มู่หลักปีรัะกันและไมู่ด้อย์
สิที่ธิัทัี่�งในปัีจิจุิบันและในอนาคต์ข้องผู้ออกหุ้นกู้ เว้ันแต่์บรัรัดาหน่�ท่ี่�มู่กฎหมูาย์คุ้มูครัองให้ได้รัับช่ำารัะ
หน่�ก่อน

การัจัดทะเบียนหุ�นก้� ผู้ออกหุ้นกู้จิะนำาหุ้นกู้ไปีข้้�นที่ะเบ่ย์นกับสมูาคมูต์ลาดต์รัาสารัหน่�ไที่ย์ (ThaiBMA) ภูาย์ในวัันออกหุ้น
กู้แต่์ละชุ่ด และจิะคงให้หุ้นกู้เป็ีนหลักที่รััพื่ย์ข้์้�นที่ะเบ่ย์นกับสมูาคมูต์ลาดต์รัาสารัหน่�ไที่ย์หร่ัอศูนย์ซ่์ี�อ
ข้าย์อ่�นใดท่ี่�ได้รัับใบอนุญาต์และจิดที่ะเบ่ย์นกับสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และ
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์ลอดอายุ์หุ้นกู้



รายงานประจำาปี 256378

เมู่�อวัันท่ี่� 8 กุมูภูาพื่ันธ์ั 2562 CPNREIT ได้ดำาเนินการัออกหุ้นกู้ต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ปีรัะจิำาปีี 2561  
จิำานวัน 4,495 ล้านบาที่ โดย์มู่สารัะสำาคัญข้องหุ้นกู้ดังน่�

ช่ื่�อเฉพาะของหุ�นก้� หุ้นกู้ท่ี่�ออกแบ่งออกเป็ีน 2 ชุ่ดดังน่�
1. หุ้นกู้ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ ครัั�งท่ี่�  1/2562 

ชุ่ดท่ี่� 1 ครับกำาหนดไถ่ถอนปีี พื่.ศ. 2564
2. หุ้นกู้ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ ครัั�งท่ี่� 1/2562 

ชุ่ดท่ี่� 2 ครับกำาหนดไถ่ถอนปีี พื่.ศ. 2566

ช่ื่�อผู้้�ออกหุ�นก้� ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่

นายทะเบียนหุ�นก้� ธันาคารัไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด (มูหาช่น)

ผู้้�แทนผู้้�ถ่่อหุ�นก้� ธันาคารักรุังศร่ัอย์ุธัย์า จิำากัด (มูหาช่น)

ปิรัะเภทของหุ�นก้� หุ้นกู้ช่นิดรัะบุช่่�อผู้ถ่อ ปีรัะเภูที่ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกัน และมู่ผู้แที่นผู้ถ่อหุ้นกู้

จัำานวันหน่วัยที�เสนอขาย จิำานวันหน่วัย์ท่ี่�เสนอข้าย์รัวัมูไมู่เกิน 4,495,000 หน่วัย์ 
โดย์แบ่งเป็ีน 2 ชุ่ด ดังต่์อไปีน่�
ชุ่ดท่ี่� 1:   2,700,000  หน่วัย์
ชุ่ดท่ี่� 2:   1,795,000 หน่วัย์ 

มู้ลัค่่าหุ�นก้�ที�เสนอขาย มููลค่าการัเสนอข้าย์รัวัมูไมู่เกิน 4,495,000,000 บาที่ 
โดย์แบ่งเป็ีน 2 ชุ่ด ดังต่์อไปีน่�
ชุ่ดท่ี่� 1: 2,700,000,000  บาที่
ชุ่ดท่ี่� 2: 1,795,000,000  บาที่

มู้ลัค่่าที�ต์รัาไวั�หน่วัยลัะ 1,000 บาที่ 

รัาค่าเสนอขายหน่วัยลัะ 1,000 บาที่

อายุหุ�นก้� หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 1:  2 ปีี 
หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 2:  4 ปีี

วัันออกหุ�นก้� 8 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2562

วัันค่รับกำาหนดไถ่่ถ่อนหุ�นก้� หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 1: 8 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564
หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 2: 8 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2566

อัต์รัาดอกเบี�ย หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 1: มู่อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงท่ี่�ร้ัอย์ละ 2.54 ต่์อปีี
หุ้นกู้ชุ่ดท่ี่� 2: มู่อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงท่ี่�ร้ัอย์ละ 3.30 ต่์อปีี
โดย์จิำานวันดอกเบ่�ย์สำาหรัับหุ้นกู้ท่ี่�ต้์องช่ำารัะในแต่์ละงวัดดอกเบ่�ย์ ให้คำานวัณจิากเงินต้์นคงค้างข้อง
หุ้นกู้ในอัต์รัาดอกเบ่�ย์หุ้นกู้ โดย์อาศัย์หลักเกณฑ์์ 1 ปีี มู่ 365 วััน และโดย์การันับจิำานวันวัันท่ี่�ผ่านไปี
จิริังในแต่์ละงวัดดอกเบ่�ย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

วัันกำาหนดชื่ำารัะดอกเบี�ย ช่ำารัะดอกเบ่�ย์หุ้นกู้ทุี่ก ๆ 6 เด่อน โดย์ผู้ออกหุ้นกู้จิะช่ำารัะดอกเบ่�ย์ทุี่ก ๆ วัันท่ี่� 8 กุมูภูาพัื่นธ์ั และ 
วัันท่ี่� 8 สิงหาคมู ข้องทุี่กปีี ต์ลอดอายุ์หุ้นกู้แต่์ละชุ่ด โดย์มู่วัันจ่ิาย์ดอกเบ่�ย์งวัดแรักในวัันท่ี่� 8 สิงหาคมู 
2562

การัชื่ำารัะค่่นเงินต์�น ช่ำารัะค่นเงินต้์นทัี่�งจิำานวัน ในวัันครับกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การัไถ่่ถ่อนก่อนกำาหนด ไมู่มู่

การัซ่�อค่่นหุ�นก้� ผู้ออกหุ้นกู้มู่สิที่ธิัซ่ี�อค่นหุ้นกู้จิากผู้ถ่อหุ้นกู้รัาย์ใด ๆ จิากต์ลาดรัองหร่ัอแหล่งอ่�น ๆ ได้ไมู่ว่ัาในเวัลา 
ใด ๆ โดย์ไมู่เล่อกปีฏิบัติ์และไมู่ว่ัาเป็ีนจิำานวันเที่่าใดก็ต์ามู แต่์หากผู้ออกหุ้นกู้ที่ำาคำาเสนอซ่ี�อ 
หุ้นกู้เป็ีนการัทัี่�วัไปี ผู้ออกหุ้นกู้จิะต้์องที่ำาคำาเสนอซ่ี�อค่นหุ้นกู้ต่์อผู้ถ่อหุ้นกู้ทุี่กรัาย์ และจิะต้์องที่ำาการั
ซ่ี�อค่นหุ้นกู้จิากผู้ถ่อหุ้นกู้ซ้ี�งปีรัะสงค์จิะข้าย์ค่นหุ้นกู้ทุี่กรัาย์อย์า่งเท่ี่าเท่ี่ย์มูกันต์ามูสัดส่วันท่ี่�เสนอข้าย์
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สถ่านะของหุ�นก้� หุ้นกู้เป็ีนหน่�โดย์ต์รังและทัี่�วัไปีข้องผู้ออกหุ้นกู้ท่ี่�ปีรัาศจิากเง่�อนไข้ ไมู่มู่ปีรัะกนั และเปีน็หน่�ไมู่ด้อย์สิที่ธิั 
โดย์หน่�หุ้นกู้มู่สถานะที่างกฎหมูาย์เท่ี่าเท่ี่ย์มูกันทุี่กหน่วัย์ ทัี่�งน่� ผู้ถ่อหุ้นกู้แต่์ละรัาย์จิะมู่สิที่ธิัได้รัับช่ำารัะ
หน่�หุ้นกู้ข้องต์นไมู่ด้อย์กว่ัาสิที่ธิัในการัได้รัับช่ำารัะหน่�ข้องเจ้ิาหน่�สามัูญท่ี่�ไมู่มู่หลักปีรัะกันและไมู่ด้อย์
สิที่ธิัทัี่�งในปัีจิจุิบันและในอนาคต์ข้องผู้ออกหุ้นกู้ เว้ันแต่์บรัรัดาหน่�ท่ี่�มู่กฎหมูาย์คุ้มูครัองใหไ้ด้รัับช่ำารัะ
หน่�ก่อน

การัจัดทะเบียนหุ�นก้� ผู้ออกหุ้นกู้จิะนำาหุ้นกู้ไปีข้้�นที่ะเบ่ย์นกับสมูาคมูต์ลาดต์รัาสารัหน่�ไที่ย์ (ThaiBMA) ภูาย์ในวัันออกหุ้น
กู้แต่์ละชุ่ด และจิะคงให้หุ้นกู้เป็ีนหลักที่รััพื่ย์ข้์้�นที่ะเบ่ย์นกับสมูาคมูต์ลาดต์รัาสารัหน่�ไที่ย์หร่ัอศูนย์ซ่์ี�อ
ข้าย์อ่�นใดท่ี่�ได้รัับใบอนุญาต์และจิดที่ะเบ่ย์นกับสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และ
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์ลอดอายุ์หุ้นกู้

เมู่�อวัันท่ี่� 22 กรักฎาคมู 2563 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ท่ี่�รัะดับ “AA” และ 
ปีรัับแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์เป็ีน “Negative” หร่ัอ “ลบ  

3.  โคัรังสรั้างผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
ณ วัันท่ี่� 30 ธัันวัาคมู 2563 กองที่รััสต์์มู่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสมุูดที่ะเบ่ย์นรัาย์ใหญ่ 10 ลำาดับแรัก  ดังน่�

ลัำาดับ ผู้้�ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ จัำานวันหน่วัยทรััสต์์
สัดส่วันการัถ่่อหน่วัยทรััสต์์ 

(รั�อยลัะ)

1 บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) 590,521,686 26.69

2
กองทุี่นเปิีด ท่ี่เอ็มูบ่ อ่สท์ี่สปีริัง พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� แอนด์ อินฟรัาสต์รััคเจิอร์ั 
อินคัมู พื่ลัส เฟล็กซิีเบิ�ล

72,397,000 3.27

3 ธันาคารั ออมูสิน 68,004,833 3.07

4 สำานักงานปีรัะกันสังคมู 60,369,500 2.73

5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 52,352,308 2.37

6 กองทุี่นเปิีด เค Property Infra Flexible 50,446,800 2.28

7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 39,931,358 1.81

8 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 37,953,775 1.72

9 กองทุี่นเปิีด เอ็มูเอฟซ่ี พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� ดิวิัเดนด์ ฟันด์ 29,488,269 1.33

10 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 28,378,802 1.28

รัวัมูผู้้�ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ส้งสุด 10 รัายแรัก 1,029,844,331 46.55

ผู้้�ถ่่อหน่วัยทรััสต์์รัายย่อยอ่�น 1,182,632,369 53.45

รัวัมู 2,212,476,700 100.00

4.  การัจ่ายผลต์อบัแทนข้องกองทรััสต์์

1) นโยบัายการัจ่ายผลปรัะโยชน์

• กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่นโย์บาย์การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่น้อย์กว่ัาปีีละ 2 ครัั�ง 

• ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่กำาไรัสุที่ธิัในรัอบรัะย์ะเวัลา
บัญช่่ใด ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่น้อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 90 (เก้าสิบ) ข้องกำาไรัสุที่ธิั
ท่ี่�ปีรัับปีรุังแล้วัข้องรัอบปีีบัญช่่

อน้�ง กำาไรัสุที่ธิัท่ี่�ปีรัับปีรุังแล้วัต์ามูข้้อน่�ให้หมูาย์ถ้งกำาไรัท่ี่�
ปีรัับปีรุังด้วัย์รัาย์การัดังต่์อไปีน่�

ก. การัหักกำาไรัท่ี่�ย์งัไมู่เกิดข้้�น (Unrealized Gain) จิากการั
ปีรัะเมิูนค่าหร่ัอการัสอบที่านการัปีรัะเมิูนค่าที่รััพื่ย์์สิน
ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูทัี่�งการัปีรัับปีรุังด้วัย์
รัาย์การัอ่�นต์ามูแนวัที่างข้องสำานักงาน ก.ล.ต์. เพ่ื่�อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

ข้. การัหักด้วัย์รัาย์การัเงินสำารัองเพ่ื่�อการัช่ำารัะหน่�เงิน
กู้ย์่มูหร่ัอภูารัะผูกพัื่นจิากการักู้ย์่มูเงินข้องกองที่รััสต์์ 
CPNREIT ต์ามูวังเงินท่ี่�ได้รัะบุไว้ัในแบบแสดงรัาย์การั
ข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วัน หร่ัอแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล
ปีรัะจิำาปีี แล้วัแต่์กรัณ่
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• ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่กำาไรัสะสมูในรัอบรัะย์ะเวัลา
บัญช่่ใด ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์จิากกำาไรัสะสมูดังกล่าวัด้วัย์ก็ได้

• ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ย์ังมู่ย์อดข้าดทุี่นสะสมูอย์ู ่ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นแก่ผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์

• ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ใน 90 วััน นับแต่์วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่
หร่ัอรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ท่ี่�มู่การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นนั�น 
แล้วัแต่์กรัณ่ โดย์ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถจ่ิาย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นได้ในรัะย์ะเวัลาดังกล่าวั ผู้จัิดการักอง
ที่รััสต์์จิะแจ้ิงผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบผ่านรัะบบสารัสนเที่ศข้อง
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ

• ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
แต่์ละรัาย์ ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้อสงวันสิที่ธิัในการัท่ี่�จิะ 
ไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ ผู้ ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่� ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เกินกว่ัาอัต์รัาหร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�
กำาหนดในปีรัะกาศ ที่จิ.49/2555 เฉพื่าะในส่วันท่ี่�เกินหร่ัอ 
ไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวั และให้ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ในส่วันท่ี่�ไมู่อาจิจ่ิาย์ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ดังกล่าวัต์กเป็ีนข้อง 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์อ่�นต์ามูสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

• ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะปีรัะกาศการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น  
วัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นและอัต์รัาปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น โดย์การั
แจ้ิงผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มู่ช่่�ออย์ู่ในที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
ณ วัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์น ผ่านรัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาด 
หลักที่รััพื่ย์์ฯ และจิะแจ้ิงให้ที่รััสต่์ที่รัาบเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั

• ในการัพิื่จิารัณาจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น ถ้าปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ท่ี่�จิะปีรัะกาศจ่ิาย์ต่์อหน่วัย์ที่รััสต์์รัะหว่ัางปีีบัญช่่หร่ัอรัอบ
ปีีบัญช่่ใดมู่มููลค่าต์ำ�ากวั่าหร่ัอเที่่ากับ 0.10 บาที่ ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์สงวันสิที่ธิัท่ี่�จิะไมู่จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในครัั�งนั�น 
และให้ย์กไปีจิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นพื่ร้ัอมูกันในงวัดถัดไปีต์ามู
วิัธ่ัการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นท่ี่�กำาหนดไว้ั

• ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่ใช้่สิที่ธิัข้อรัับปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
จิำานวันใดภูาย์ในอายุ์ควัามูใช้่สิที่ธิัเร่ัย์กร้ัองต์ามูปีรัะมูวัล
กฎหมูาย์แพ่ื่งและพื่าณิช่ย์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะไมู่นำา
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิำานวันดังกล่าวัไปีใช้่เพ่ื่�อการัอ่�นใดนอกจิาก
เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์

ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการักันเงินสำารัองเพื่่�่อช่ำารัะหน่� 
ต์ามูสัญญากู้ย์่มูเงินหร่ัอต์ามูท่ี่�่มู่ภูารัะผู�กพัื่นจิากการักู้ย์่มูเงินใน 
แต่์ละปีีจินกว่ัาจิะช่ำารัะหน่�เสร็ัจิสิ�้นอย์่างเหมูาะสมู ทัี่�งน่� กองที่รััสต์์ 
อาจินำาวังเงินกันสำารัองข้องรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ใดที่่�่มู่สภูาพื่คล่องไมู่
เพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�จ่ิะกันเงินสำารัองไปีรัวัมูเพ่ื่�อ่การักันสำารัองในรัอบรัะย์ะเวัลา
บัญช่่ถัด ๆ ไปี โดย์ในปีี 2564 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะกันเงินสำารัอง 
ดังกล่าวัจิำานวันไมู่เกิน 200 ล้านบาที่

2) ข้้อจำากัดในการัจ่ายผลปรัะโยชน์
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ต์ามูสดัส่วันการัถ่อหนว่ัย์ข้องผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์แต์ล่ะรัาย์ ทัี่�งน่� ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์สงวันสิที่ธิัท่ี่�จิะไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์ท่ี่�ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เกินกว่ัาอัต์รัาหร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�
กำาหนดไว้ัในปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555 และท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู  
(ถ้ามู่) เฉพื่าะในส่วันท่ี่�เกินหร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวั และ
ให้ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในส่วันท่ี่�ไมู่อาจิจ่ิาย์ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ดังกล่าวัต์กเป็ีนข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์อ่�นต์ามูสัดส่วันการัถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์
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3) ปรัะวัต์ิการัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบัแทนย้อนหลัง 3 ปี
  CPNREIT ได้มู่การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิากผลการัดำาเนินงาน ดังน่�

รัอบผู้ลัปิรัะกอบการั
จั่ายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน / 

เงินให�ผู้้�ถ่่อหน่วัยใน 
รั้ปิของการัลัดทุน

วัันปิิดสมูุดทะเบียน /  
วัันกำาหนดรัายชื่่�อ

วันัจ่ัายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน 
/ เงินให�ผู้้�ถ่่อหน่วัยใน 

รั้ปิของการัลัดทุน

อัต์รัาเงินปิรัะโยชื่น์
ต์อบแทน / เงินให� 

ผู้้�ถ่่อหน่วัยในรั้ปิของการัลัด
ทุนต์่อหน่วัยทรััสต์์ (บาท)

- จ่ิาย์เงินให้ผู้ถ่อหน่วัย์ในรูัปี
ข้องการัลดทุี่น

9 มู่นาคมู 2561 22 มู่นาคมู 2561 0.2879/1

1 มูกรัาคมู 2561 ถ้ง  
31 มู่นาคมู 2561

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 24 พื่ฤษัภูาคมู 2561 6 มิูถุนาย์น 2561 0.3795

1 เมูษัาย์น 2561 ถ้ง  
30 มิูถุนาย์น 2561

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 23 สิงหาคมู 2561 6 กันย์าย์น 2561 0.4055

1 กรักฎาคมู 2561 ถ้ง  
30 กันย์าย์น 2561

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 21 พื่ฤศจิิกาย์น 2561 4 ธัันวัาคมู 2561 0.4157

1 ตุ์ลาคมู 2561 ถ้ง  
31 ธัันวัาคมู 2561

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 12 มู่นาคมู 2562 25 มู่นาคมู 2562 0.4163

1 มูกรัาคมู 2562 ถ้ง  
31 มู่นาคมู 2562

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 28 พื่ฤษัภูาคมู 2562 11 มิูถุนาย์น 2562 0.4055

1 เมูษัาย์น 2562 ถ้ง  
30 มิูถุนาย์น 2562

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 23 สิงหาคมู 2562 6 กันย์าย์น 2562 0.4055

1 กรักฎาคมู 2562 ถ้ง  
30 กันย์าย์น 2562

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 6 ธัันวัาคมู 2562 0.4060

1 ตุ์ลาคมู 2562 ถ้ง  
31 ธัันวัาคมู 2562

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 6 มู่นาคมู 2563 20 มู่นาคมู 2563 0.4060

1 มูกรัาคมู 2563 ถ้ง  
31 มู่นาคมู 2563

จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 27 พื่ฤษัภูาคมู 2563 10 มิูถุนาย์น 2563 0.2707

1 เมูษัาย์น 2563 ถ้ง  
30 มิูถุนาย์น 2563/2 จ่ิาย์เงินในรูัปีข้อง 

การัลดทุี่น
25 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 8 ธัันวัาคมู 2563 0.2100

1 กรักฎาคมู 2563 ถ้ง  
30 กันย์าย์น 2563/3

1 ตุ์ลาคมู 2563 ถ้ง  
31 ธัันวัาคมู 2563/3 

จ่ิาย์เงินในรูัปีข้อง 
การัลดทุี่น

23 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564   5 มู่นาคมู 2564  0.2612

หมูาย์เหตุ์ 
/1 มูาจิากผลการัดำาเนินงานในช่่วังรัะย์ะเวัลาตั์�งแต์่วัันท่ี่� 1 ตุ์ลาคมู 2560 ถ้ง 30 พื่ฤศจิิกาย์น 2560 ข้อง CPNRF ก่อนการัแปีลงสภูาพื่ และผลการัดำาเนินงานข้อง 

CPNREIT ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 29 พื่ฤศจิิกาย์น 2560 ถ้ง 31 ธัันวัาคมู 2560
/2 เมู่�อวัันท่ี่� 14 สิงหาคมู 2563 คณะกรัรัมูการัข้องผู้จิดัการักองที่รััสต์์ไดมู่้มูติ์เล่�อนการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น และ/หร่ัอเงินลดทุี่นข้อง CPNREIT จิากผลการัดำาเนินงาน

ตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 เมูษัาย์น 2563 ถ้งวัันท่ี่� 30 มิูถุนาย์น 2563 เน่�องจิากปีรัะโย์ช่น์ต์อนแที่นมู่มููลค่าต่์ากว่ัา 0.10 บาที่ต่์อหน่วัย์ โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์สงวันสิที่ธิัท่ี่� 
จิะไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในครัั�งน่� และนำาไปีรัวัมูในการัพิื่จิารัณาการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในงวัดถัดไปีต์ามูวิัธ่ัการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นท่ี่�กำาหนดไว้ั

/3 คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้มู่มูติ์อนุมัูติ์การัจ่ิาย์เงินให้ผู้ถ่อหน่วัย์ในรูัปีข้องการัลดทุี่นข้อง CPNREIT สำาหรัับผลการัดำาเนินงานตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 เมูษัาย์น 2563 
ถ้งวัันท่ี่� 30 กันย์าย์น 2563 และตั์�งแต่์ วัันท่ี่� 1 ตุ์ลาคมู 2563 ถ้ง วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT มู่รัาย์การัข้าดทุี่น
สะสมูเกิดจิากรัาย์การัข้าดทุี่นจิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่ายุ์ติ์ธัรัรัมูข้องเงินลงทุี่น โดย์จ่ิาย์เงินให้ผู้ถ่อหน่วัย์ในรูัปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.2100 บาที่ต่์อหน่วัย์  
และ 0.2612 บาที่ต่์อหน่วัย์ ต์ามูลำาดับ



รายงานประจำาปี 256382

โคัรงสร้�ง
ก�รจำัดก�ร

• ผู้จัดการักองทรััสต์์
1. ข้้อมูลผู้จัดการักองทรััสต์์

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด (“บริัษััที่ฯ”) ซ้ี�งที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT เป็ีนบริัษััที่จิำากัดซ้ี�งจิดที่ะเบ่ย์นจัิดตั์�ง
ข้้�นในปีรัะเที่ศไที่ย์ เมู่�อวัันท่ี่� 27 มิูถุนาย์น 2560 โดย์มู่ที่นุจิดที่ะเบ่ย์นซ้ี�งเร่ัย์กช่ำารัะแลว้ั 10 ล้านบาที่ แบง่ออกเปีน็หุ้นสามูญัจิำานวัน 1,000,000 หุ้น  
มููลค่าท่ี่�ต์รัาไว้ัหุ้นละ 10 บาที่ มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักเพ่ื่�อปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�บริัหารัจัิดการัที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์โดย์เฉพื่าะ และมู่
บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) เป็ีนผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ในผู้จัิดการักองที่รััสต์์ เป็ีนจิำานวันร้ัอย์ละ 99.9997 ข้องหุ้นท่ี่�จิำาหน่าย์แล้วัทัี่�งหมูด  

สรัุปข้้อมูลสำาคััญข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

ช่ื่�อผู้้�จััดการักองทรััสต์์ บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำากัด 

ที�ตั์�งสำานักงานใหญ่ เลข้ท่ี่� 999/9 ถนนพื่รัะรัามู 1 แข้วังปีทุี่มูวััน เข้ต์ปีทุี่มูวััน กรุังเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบียนบริัษัท 0105560104638

วัันที�จัดทะเบียนจััดตั์�งบริัษัท 27 มิูถุนาย์น 2560

โทรัศัพท์ 02-667-5555 ต่์อ 1660

โทรัสารั 02-667-5590

ทุนจัดทะเบียน ทุี่นจิดที่ะเบ่ย์น 10,000,000 บาที่
ทุี่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำารัะแแล้วั 10,000,000 บาที่
ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามัูญจิำานวัน 1,000,000 หุ้น มููลค่าท่ี่�ต์รัาไว้ัหุ้นละ 10.00 บาที่

ลัักษณะแลัะขอบเขต์การัดำาเนินธุรักิจั ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 

ผู้้�ถ่่อหุ�นรัายใหญ่ 
(สัดส่วันการัถ่่อหุ�น)

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)
(ร้ัอย์ละ 99.9997)

รัายช่ื่�อกรัรัมูการั นางอวัย์พื่รั ฟูต์รัะกูล
นาย์พื่งศกรั เท่ี่�ย์งธัรัรัมู
นางสาวัวััลย์า จิิรัาธิัวััฒน์
นางสาวันภูารััต์น์ ศร่ัวัรัรัณวิัที่ย์์

กรัรัมูการัผู้้�มีูอำานาจัลังนามู นางสาวัวััลย์า จิิรัาธิัวััฒน์ และนางสาวันภูารััต์น์ ศร่ัวัรัรัณวิัที่ย์์ สองคนลงลาย์มู่อช่่�อร่ัวัมู
กันและปีรัะทัี่บต์รัาสำาคัญข้องบริัษััที่ฯ

รัอบรัะยะเวัลัาบัญชีื่ 1 มูกรัาคมู – 31 ธัันวัาคมู 
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2. โคัรังสรั้างการัถื่อหุ้นข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

2.1  โค่รังสรั�างการัถ่่อหุ�นของผู้้�จััดการักองทรััสต์์ 

2.2  ผู้้�ถ่่อหุ�นของผู้้�จััดการักองทรััสต์์ ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563 มีูดังนี�

รัายชื่่�อ จัำานวันหุ�นที�ถ่่อ (หุ�น) สัดส่วัน (รั�อยลัะ)

1. บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) 999,997 99.9997

2. นาย์กอบชั่ย์ จิิรัาธิัวััฒน์ 1 0.0001

3. นางสาวัวััลย์า จิิรัาธิัวััฒน์ 1 0.0001

4. นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล 1 0.0001

รัวัมู 1,000,000 100.0000

บรัิษัท เซ็นทรััลัพัฒนา จัำากัด (มูหาชื่น)
(รั�อยลัะ 99.9997)

บรัิษัท ซีพีเอ็น รัีท แมูเนจัเมูนท์ จัำากัด

ผู้้�ถ่่อหุ�นรัายย่อย
(รั�อยลัะ 0.0003)

2.3 กลุ่ัมูผู้้�ถ่่อหุ�นรัายใหญ่ที�โดยพฤติ์การัณ์มีูอิทธิพลัต่์อการักำาหนดนโยบายการัจััดการัหร่ัอการัดำาเนินงานของผู้้�จััดการักองทรััสต์์อย่างมีู 
 นัยสำาคั่ญ

ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่และผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ค่อ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ซ้ี�งถ่อหุ้นข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ คิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.9997 ข้อง
จิำานวันหุ้นท่ี่�ช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูด โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ซ้ี�งเป็ีนบริัษััที่จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ฯ์ ในหมูวัดธุัรักิจิพัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์ปีรัะกอบ
ธุัรักิจิหลักในการัพัื่ฒนา บริัหารั และให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ศูนย์์การัค้าข้นาดใหญ่ และปีรัะกอบธุัรักิจิอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องเพ่ื่�อส่งเสริัมูการัปีรัะกอบธุัรักิจิ
ศูนย์ก์ารัค้าในลักษัณะพ่ื่�นท่ี่�แบบผสมู (Mixed-Used) ได้แก่ อาคารัท่ี่�พัื่กอาศัย์ อาคารัสำานักงาน และโรังแรัมู พื่ร้ัอมูกันน่�ย์งัปีรัะกอบธุัรักิจิท่ี่�เก่�ย์วั
เน่�องและสง่เสรัมิูกัน อาที่ ิศูนย์อ์าหารั ศูนย์ป์ีรัะช่มุูอเนกปีรัะสงค ์สวันนำ�า และสวันพื่กัผ่อนภูาย์ในศนูย์ก์ารัคา้ในบางโครังการั โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ด
เก่�ย์วักับบริัษััที่ย์่อย์ กองทุี่นรัวัมู บริัษััที่ร่ัวัมู และกิจิการัอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกันข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2562 และวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 
2563 ปีรัากฏดังต์ารัางต่์อไปีน่�

ชื่่�อกิจัการั ลัักษณะธุรักิจั
ปิรัะเทศ

ที�กิจัการัจััดต์ั�ง

เซ็นทรััลัพัฒนาถ่่อหุ�นรั�อยลัะ

31 ธันวัาค่มู 2562 31 ธันวัาค่มู 2563

บริัษัทย่อยทางต์รัง

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 จิำากัด (1) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เช่่ย์งใหมู่ จิำากัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เร่ัย์ลต่์� จิำากัด (2) (6) ไที่ย์  44.0  44.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา รััต์นาธิัเบศร์ั จิำากัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััล ฟู้ดอเวันิวั จิำากัด (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััล เวิัลด์ จิำากัด (1) (2) (4) (7) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 จิำากัด (1) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ช่ลบุร่ั จิำากัด
(อย์ู่รัะหว่ัางช่ำารัะบัญช่่)

(1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0
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ชื่่�อกิจัการั ลัักษณะธุรักิจั
ปิรัะเทศ

ที�กิจัการัจััดต์ั�ง

เซ็นทรััลัพัฒนาถ่่อหุ�นรั�อยลัะ

31 ธันวัาค่มู 2562 31 ธันวัาค่มู 2563

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น เรัซีซิีเด้นซ์ี จิำากัด (10) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ด่เวัลลอปีเมู้นท์ี่ จิำากัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น โกบอล จิำากัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ไนน์ สแควัร์ั จิำากัด (1) (2) ไที่ย์  93.3  93.3

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ข้อนแก่น จิำากัด (1) (2) (4) (10) ไที่ย์  78.1  78.1

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า จิำากัด (1) (2) (4) (7) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น เลิร์ันนิ�ง เซ็ีนเต์อร์ั จิำากัด
(ช่ำารัะบัญช่่เสร็ัจิสิ�น)

(9) ไที่ย์ 100.0 -

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น รัะย์อง จิำากัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น โครัาช่ จิำากัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น เอสเต์ที่ จิำากัด (6) ไที่ย์  100.0  100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น เรัซีซิีเด้นซ์ี ข้อนแก่น จิำากัด (6) ไที่ย์  100.0  100.0

บริัษััที่ สวันลุมู พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� จิำากัด (1) ไที่ย์ 78.0 78.0

บริัษััที่ พื่รัะรัามู 4 เดเวัลอปีเมู้นท์ี่ จิำากัด (6) ไที่ย์ 90.0 90.0

บริัษััที่ ศาลาแดง พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� แมูนเนจิเมู้นท์ี่ จิำากัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด (11) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ดารัาฮิาร์ัเบอร์ั จิำากัด (6) ไที่ย์ 65.0 65.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิำากัด (7) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ช่นะคุณ ด่เวัลลอปีเมู้นท์ี่ จิำากัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น วิัลเลจิ จิำากัด (1) ไที่ย์ 70.0 70.0

บริัษััที่ เบย์ว์ัอเต์อร์ั จิำากัด (1) ไที่ย์ - 50.0

บริัษัทย่อยทางอ�อมู  

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เร่ัย์ลต่์� จิำากัด (2) (6) ไที่ย์ 56.0 56.0

บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ไนน์ สแควัร์ั จิำากัด (1) (2) ไที่ย์ 4.4  4.4

บริัษััที่ บางนา เซ็ีนที่รััล พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� จิำากัด (1) ถ้ง (5) ไที่ย์  99.9  99.9

บริัษััที่ โกบอล ร่ัเที่ล ด่เวัลล็อปีเมู้นท์ี่ แอนด์  
อินเวัสเมู้นท์ี่ ลิมิูเต็์ด

(6) ฮ่ิองกง 100.0 100.0

บริัษััที่ โกบอล คอมูเมูอล์เช่่ย์ล พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� ลิมิูเต็์ด (6) ฮ่ิองกง 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น คอมูเพื่ล็กซ์ี จิำากัด (6) ไที่ย์ 99.9 99.9

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ซิีต่์� จิำากัด (6) ไที่ย์ 99.9 99.9

บริัษััที่ ซ่ี.เอส.ซิีต่์� จิำากัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น เรัซีซิีเด้นซ์ี แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด (12) ไที่ย์ 100.0 100.0

CPN Ventures Sdn. Bhd. (8) มูาเลเซ่ีย์ 100.0 100.0

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (6) มูาเลเซ่ีย์ 60.0 60.0

บริัษััที่ แกรันด์ คาแนล แลนด์ จิำากัด (มูหาช่น) (1) (2) (3) (4) (8) ไที่ย์ 67.5 67.5
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ชื่่�อกิจัการั ลัักษณะธุรักิจั
ปิรัะเทศ

ที�กิจัการัจััดต์ั�ง

เซ็นทรััลัพัฒนาถ่่อหุ�นรั�อยลัะ

31 ธันวัาค่มู 2562 31 ธันวัาค่มู 2563

บริัษััที่ เบ็ล ด่เวัลลอปีเมูนท์ี่ จิำากัด (1) (10) ไที่ย์ 79.6 79.6

บริัษััที่ เบ็ล แอสเซีที่ส์ จิำากัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ สเต์อร์ัลิง อ่ควิัต่์� จิำากัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ จ่ิ แลนด์ พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� แมูเนจิเมู้นท์ี่ จิำากัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ พื่รัะรัามู 9 สแควัร์ั จิำากัด (1) ไที่ย์ 93.1 93.1

บริัษััที่ พื่รัะรัามู 9 สแควัร์ั โฮิเต็์ล จิำากัด (7) ไที่ย์ 99.9 99.9

บริัษััที่ จ่ิแลนด์ ร่ัที่ แมูเนจิเมู้นท์ี่ จิำากัด
(อย์ู่รัะหว่ัางช่ำารัะบัญช่่)

(11) ไที่ย์ 100.0 100.0

บริัษััที่ รััช่ดา แอสเซีที่ส์ โฮิลดิ�ง จิำากัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

Chipper Global Limited (6) บริัติ์ช่เวัอร์ัจิิน 100.0 100.0

บริัษััที่ เบย์ว์ัอเต์อร์ั จิำากัด (1) ไที่ย์ - 50.0

ท่ี่�มูา : งบการัเงินข้อง เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563

ลักษณ์ะธุรักิจ
(1) ก่อสร้ัางอาคารัสำานักงานและอาคารัศูนย์์การัค้าเพ่ื่�อให้เช่่า
(2) ให้บริัการัด้านสาธัารัณูปีโภูคภูาย์ในศูนย์์การัค้า 
(3) ก่อสร้ัางห้องชุ่ดพัื่กอาศัย์และอาคารัร้ัานค้าเพ่ื่�อให้เช่่า
(4) ให้บริัการัศูนย์์อาหารั
(5) ให้บริัการัสวันสนุกและสวันนำ�าบนศูนย์์การัค้า
(6) ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
(7) ธุัรักิจิโรังแรัมู

(8) ให้คำาปีร้ักษัาด้านการับริัหารัและการัจัิดการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
(9) ให้บริัการัด้านการัฝึั่กอบรัมูและพัื่ฒนาบุคลากรั
(10) ธุัรักิจิอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ส์ำาหรัับการัข้าย์บา้นพื่ร้ัอมูท่ี่�ดินและหน่วัย์

ในอาคารัชุ่ดพัื่กอาศัย์
(11) ให้บริัการัจัิดการักองที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
(12) บริัหารังานนิติ์บุคคลอาคารัชุ่ด และนิติ์บุคคลบ้านจัิดสรัรั

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 ซ้ี�งเป็ีนวัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหุ้นครัั�งล่าสุด เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา มู่รัาย์ช่่�อผู้ถ่อหุ้น 10 รัาย์แรัก ดังน่�*

ลัำาดับ รัายชื่่�อ จัำานวันหุ�นที�ถ่่อ (หุ�น) สัดส่วัน (รั�อยลัะ)

1 บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลโฮิลดิ�ง จิำากัด** 1,176,343,960 26.21

2 บริัษััที่ ไที่ย์เอ็นว่ัด่อาร์ั จิำากัด 334,034,221 7.44

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED*** 97,437,603 2.17

4 สำานักงานปีรัะกันสังคมู 94,281,500 2.10

5 BBHISL NOMINEES LIMITED*** 83,172,700 1.85

6 นาย์ นิติ์ โอสถานุเครัาะห์ 77,050,300 1.72

7 STATE STREET EUROPE LIMITED*** 75,504,570 1.68

8  THE BANK OF NEW YORK MELLON*** 64,266,112 1.43

9  BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC*** 57,968,648 1.29

10 UBS AG SINGAPORE BRANCH*** 56,016,000 1.25

ท่ี่�มูา : ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ 
หมูาย์เหตุ์ :  *  รัาย์ช่่�อผู้ถ่อหุ้น 10 รัาย์แรัก จัิดเร่ัย์งโดย์บริัษััที่ ศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์ (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด
   **  เป็ีนการัถ่อหุ้นโดย์ครัอบครััวัจิิรัาธิัวััฒน์
  ***  นาย์ที่ะเบ่ย์นไมู่สามูารัถแจิกแจิงรัาย์ช่่�อผู้ถ่อหุ้นในรัาย์ละเอ่ย์ดได้ อย์า่งไรัก็ต์ามู Nominee Account ดังกล่าวัไมู่มู่พื่ฤติ์การัณ์ท่ี่�มู่อิที่ธิัพื่ลต่์อการักำาหนด

นโย์บาย์และการัจัิดการัข้องบริัษััที่ฯ
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ค่ณะกรัรัมูการั กรัรัมูการัอิสรัะ

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรักิจั

ฝ่ายสนับสนุนการั
ปิฏิิบัต์ิงาน

ฝ่ายบรัิหารัค่วัามูเสี�ยง
แลัะกำากับค่วับคุ่มู

ฝ่ายต์รัวัจัสอบ 
ภายใน

ปิรัะธานเจั�าหน�าที�บรัิหารั

3. โคัรังสรั้างการัจัดการัข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

3.1  โค่รังสรั�างการัจััดการัของผู้้�จััดการักองทรััสต์์

การัจัิดโครังสร้ัางองค์กรัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ย์้ดหลักการัในการัแบ่งหน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบข้องแต่์ละหน่วัย์งานอย์่างชั่ดเจิน โดย์แต่์ละ 
ฝ่ั่าย์งานมู่ควัามูเป็ีนอิสรัะ เป็ีนรัะบบ รัวัมูทัี่�งคำาน้งถ้งการัควับคุมูควัามูเส่�ย์งและควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�จิะเกิดข้้�น เพ่ื่�อให้ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์สามูารัถจัิดการัลงทุี่นให้ผู้ลงทุี่นด้วัย์ควัามูซ่ี�อสัต์ย์์ สุจิริัต์ รัะมัูดรัะวััง และคำาน้งถ้งปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ลงทุี่นก่อนปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ 

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่โครังสร้ัางการัจัิดการัข้องบริัษััที่ ปีรัะกอบด้วัย์คณะกรัรัมูการับริัษััที่ ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั และฝ่ั่าย์งานต่์าง ๆ  
ได้แก่ ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิ ฝ่ั่าย์สนับสนุนการัปีฏิบัติ์งาน ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู (ซ้ี�งทัี่�งหมูดเป็ีนฝ่ั่าย์งานภูาย์ในบริัษััที่ เอง) และ
ฝ่ั่าย์ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน (ซ้ี�งจิะมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นดำาเนินการั) ต์ามูโครังสร้ัางท่ี่�แสดงไว้ัก่อนหน้าน่�

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบในการัดูแลจัิดการั CPNREIT และควับคุมูการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และ 
ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้อง CPNREIT ในส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า และดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ สัญญา
ก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บและกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
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1 นางอวัยพรั ฟ้ต์รัะก้ลั
ปีรัะธัานกรัรัมูการั และกรัรัมูการัอิสรัะ (แต่์งตั์�งเมู่�อวัันท่ี่� 1 กันย์าย์น 2562)
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• ปีริัญญาโที่ สาข้า Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
• ปีริัญญาต์ร่ั คณะบริัหารัธุัรักิจิ มูหาวิัที่ย์าลัย์รัามูคำาแหง
• ปีริัญญาต์ร่ั คณะบริัหารัธุัรักิจิ มูหาวิัที่ย์าลัย์ธุัรักิจิบัณฑิ์ต์ย์์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2559 - 2561    สรัรัพื่ากรัพ่ื่�นท่ี่�กรุังเที่พื่มูหานครั 7 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2558 - 2559    สรัรัพื่ากรัพ่ื่�นท่ี่�กรุังเที่พื่มูหานครั 14 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2557 - 2558    สรัรัพื่ากรัพ่ื่�นท่ี่�กรุังเที่พื่มูหานครั 6 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2556 - 2557   สรัรัพื่ากรัพ่ื่�นท่ี่�กรุังเที่พื่มูหานครั 28 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2556        นักวิัช่าการัสรัรัพื่ากรัเช่่�ย์วัช่าญ สำานักบริัหารัการัเส่ย์ภูาษ่ัที่างอิเล็กที่รัอนิกส์ กรัมูสรัรัพื่ากรั

2 นายพงศกรั เที�ยงธรัรัมู
กรัรัมูการัอิสรัะ (แต่์งตั์�งเมู่�อวัันท่ี่� 1 กันย์าย์น 2562)
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• ปีริัญญาโที่ สาข้าบริัหารัธุัรักิจิ สถาบันบัณฑิ์ต์บริัหารัธุัรักิจิศศินที่ร์ัแห่งจุิฬาลงกรัณ์มูหาวิัที่ย์าลัย์
• ปีริัญญาต์ร่ั สาข้าวิัศวักรัรัมูไฟฟ้า New Jersey Institute of Technology, USA
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2560 - ปัีจิจุิบัน   Partner, บริัษััที่ คาสเซิีลพื่าร์ัที่เนอร์ั จิำากัด
ปีี 2555 - ปัีจิจุิบัน  Partner, PPK Partners Limited
ปีี 2560 - 2562     ท่ี่�ปีร้ักษัาคณะกรัรัมูการั บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด
ปีี 2547 - 2551     กรัรัมูการัผู้จัิดการัฝ่ั่าย์ต์ลาดทุี่น (Corporate Finance & Capital Market, บรัษัิัที่หลักที่รััพื่ย์ ์ไซีรััส จิำากัด (มูหาช่น))
ปีี 2544 - 2547      กรัรัมูการัผู้จัิดการั บริัษััที่ ซิีกโก้แอดไวัเซีอร่ั� จิำากัด
ปีี 2539 - 2543      Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok

3 นางสาวัวััลัยา จิัรัาธิวััฒน์
กรัรัมูการั
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• ปีริัญญาโที่ สาข้าบริัหารัธุัรักิจิ University of Hartford, USA 
• ปีริัญญาต์ร่ั สาข้าบริัหารัธุัรักิจิ University of California, Los Angeles, USA
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2561 - ปัีจิจุิบัน รัองปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2554 - 2561 รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สาย์งานพัื่ฒนาธุัรักิจิและบริัหารัโครังการัก่อสร้ัาง บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2548 - 2554 ผู้ช่่วัย์กรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สาย์งานพัื่ฒนาธุัรักิจิและบริัหารัโครังการัก่อสร้ัาง บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)

4 นางสาวันภารััต์น์ ศรีัวัรัรัณวิัทย์
กรัรัมูการั
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• ปีริัญญาโที่ คณะพื่าณิช่ย์ศาสต์ร์ัและการับัญช่่ มูหาวิัที่ย์าลัย์ธัรัรัมูศาสต์ร์ั 
• ปีริัญญาต์ร่ั คณะพื่าณิช่ย์ศาสต์ร์ัและการับัญช่่ จุิฬาลงกรัณ์มูหาวิัที่ย์าลัย์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2557 - ปัีจิจุิบัน รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สาย์งานการัเงิน บัญช่่ และบริัหารัควัามูเส่�ย์ง บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2556 - 2557 ผู้ช่่วัย์กรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สาย์งานการัเงิน บัญช่่ และบริัหารัควัามูเส่�ย์ง บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)

3.2  รัายช่ื่�อค่ณะกรัรัมูการับริัษัท

คณะกรัรัมูการับริัษััที่ ปีรัะกอบด้วัย์ กรัรัมูการัจิำานวัน 4 ท่ี่าน ดังน่�
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4.  บัทบัาท หน้าท่�  และคัวามรัับัผิดชอบัข้อง 
คัณ์ะกรัรัมการับัรัิษัท

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่คณะกรัรัมูการัจิำานวัน 1 ชุ่ด ซ้ี�งปีรัะกอบด้วัย์
ผู้ที่รังคุณวุัฒิ จิำานวันไมู่น้อย์กว่ัา 3 ท่ี่าน โดย์มู่กรัรัมูการัอย่์างน้อย์  
1 ใน 3 ข้องจิำานวันกรัรัมูการัทัี่�งหมูดข้องบริัษััที่ ดำารังต์ำาแหน่ง
กรัรัมูการัอิสรัะ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะดังกล่าวัมู่คุณสมูบัต์ิเป็ีนไปี 
ต์ามูหลักเกณฑ์์ในปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่นว่ัาด้วัย์ 
การัข้ออนุญาต์และการัอนุญาต์ให้เสนอข้าย์หุ้นท่ี่�ออกใหมู่

1. หน�าที�แลัะค่วัามูรัับผิู้ดชื่อบของค่ณะกรัรัมูการับริัษัทต่์อ 
 บริัษัทฯ 

 1) ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ให้เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์ วััต์ถุปีรัะสงค์ และ 
  ข้้อบังคับข้องบริัษััที่ฯ ต์ลอดจินมูติ์คณะกรัรัมูการัข้อง 
  บริัษััที่ฯ และมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูข้องผู้ถ่อหุ้น ด้วัย์ควัามูซ่ี�อสัต์ย์์  
  สุจิริัต์ รัะมูัดรัะวััง รัักษัาผลปีรัะโย์ช่น์และเปี็นธัรัรัมูต์่อ 
  ผู้ถ่อหุ้นข้องบริัษััที่ฯ และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ในการั 
  ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�จิะไมู่ขั้ดต่์อหน้าท่ี่�ข้องบรัิษััที่ฯ ในฐ์านะ 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
 2) กำาหนดนโย์บาย์การัดำาเนินงานข้องบรัิษััที่ฯ และกำากับ 
  ควับคุมูดูแลให้ฝ่ั่าย์บริัหารัดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามู 
  นโย์บาย์และกฎรัะเบ่ย์บ ภูาย์ใต้์การักำากับดูแลกิจิการัท่ี่�ด่ 
 3) อนุมูัต์ิงบการัเงินข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์ และรัาย์งาน 
  ผลปีรัะกอบการัข้องบริัษััที่ฯ ให้ผู้ถ่อหุ้นที่รัาบ
 4) ควับคุมู ดูแลให้ฝ่ั่าย์งานต่์าง ๆ ข้องบริัษััที่ฯ มู่การัปีฏิบัติ์ 
  ต่์อผู้มู่ส่วันได้เส่ย์อย์่างเป็ีนธัรัรัมู และมู่ควัามูเท่ี่าเท่ี่ย์มูกัน
 5) พิื่จิารัณาเสนอวัารัะการัปีรัะชุ่มู กรัณ่ท่ี่�เห็นว่ัามู่เร่ั�อง 
  ท่ี่�สำาคัญท่ี่�คณะกรัรัมูการัควัรัพิื่จิารัณา และยั์งมิูได้มู่การั 
  บรัรัจุิไว้ัในวัารัะการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ฯ
 6) พิื่จิารัณาคัดเล่อกและแต่์งตั์�งกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ฯ แที่น 
  กรัรัมูการัเดิมูท่ี่�พ้ื่นจิากต์ำาแหน่ง รัวัมูทัี่�งคัดเล่อกและ 
  เสนอแต่์งตั์�งกรัรัมูการัเพิื่�มูเติ์มูต่์อผู้ถ่อหุ้นข้องบริัษััที่ฯ
 7) พิื่จิารัณาและอนุมัูติ์เร่ั�องท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำาเนินงาน 
  ท่ี่�สำาคัญข้องบริัษััที่ฯ เช่่น การัจ่ิาย์เงินปัีนผลให้แก่ผู้ถ่อหุ้น  
  การัจัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหุ้น ต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์กำาหนด แผนการั 
  ต์รัวัจิสอบปีรัะจิำาปีี การัคัดเล่อก เสนอแต่์งตั์�ง และเสนอ 
  ค่าต์อบแที่นข้องผู้สอบบัญช่่ข้องบริัษััที่ฯ เป็ีนต้์น
 8) ให้ควัามูรู้ัเก่�ย์วักับการัปีรัะกอบธัุรักิจิข้องบริัษััที่ฯ รัวัมูถ้ง 
  กฎหมูาย์ ปีรัะกาศ หลักเกณฑ์์ และข้้อบังคับท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  ให้กรัรัมูการัใหมู่ได้รัับที่รัาบ
 9) กำาหนดให้มู่การัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องบรัิษััที่ฯ  
  อย์่างน้อย์ปีีละ 4 ครัั�ง ซ้ี�งในการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
  บริัษััที่แต่์ละครัั�ง จิะต้์องมู่กรัรัมูการัเข้้ารั่วัมูปีรัะชุ่มู 
  ในจิำานวันเกินก้�งหน้�งข้องจิำานวันกรัรัมูการัทัี่�งหมูด จ้ิงจิะ 
  ครับเป็ีนองค์ปีรัะชุ่มู โดย์มูติ์ข้องท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
  ให้ถ่อต์ามูเส่ย์งข้้างมูากข้องกรัรัมูการัท่ี่�มูาปีรัะชุ่มู ทัี่�งน่�  
  กรัรัมูการัผู้มู่สว่ันไดเ้ส่ย์ในเร่ั�องนั�น ๆ  จิะไมูมู่่สิที่ธิัออกเส่ย์ง

 10) จัิดให้มู่ต์ำาแหน่งเลข้านุการัคณะกรัรัมูการับริัษััที่ เพ่ื่�อ 
  นำาเสนอวัารัะในการัปีรัะชุ่มูต์ามูท่ี่�แต์่ละฝ่ั่าย์งานนำาเสนอ 
  และจัิดที่ำารัาย์งานการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ฯ  
  และเอกสารัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะชุ่มูดังกล่าวั
 11) ปีรัะเมิูนผลการัปีฏิบัติ์งานข้องปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั  
  โดย์ในกรัณ่ท่ี่�ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารัดำารังต์ำาแหน่ง 
  กรัรัมูการั  กรัรัมูการัท่ี่�ดำารังต์ำาแหน่งปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่� 
  บริัหารัท่ี่านนั�นจิะไมู่เข้้าร่ัวัมูในการัพิื่จิารัณา และไมู่มู่ 
  ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิ 

2.  บทบาท หน�าที� แลัะค่วัามูรัับผิู้ดชื่อบของค่ณะกรัรัมูการับริัษัท 
 ต่์อกองทรััสต์์ CPNREIT

 1) พิื่จิารัณาอนุมัูต์ินโย์บาย์ท่ี่�สำาคัญในการัจัิดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT ได้แก่ นโย์บาย์ในการัจัิดการักองที่รััสต์์ นโย์บาย์ 
  การัจัิดโครังสร้ัางเงินทุี่นข้องกองที่รััสต์์ นโย์บาย์การัลงทุี่น 
  ในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และนโย์บาย์การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เป็ีนต้์น เพ่ื่�อให้ฝ่ั่าย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องนำาไปี 
  ปีฏิบัติ์
 2) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์การัลงทุี่นหร่ัอได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ห์ร่ัอ 
  สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในครัั�งแรักและการัลงทีุ่น 
  เพิื่�มูเติ์มู เพ่ื่�อการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
  หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ดั์งกล่าวั รัวัมูทัี่�งกำากับดูแล 
  เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ สัญญา 
  ก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดง 
  รัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  และปีรัะกาศท่ี่�จิะแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู รัวัมูทัี่�งพิื่จิารัณาอนุมัูติ์ 
  เก่�ย์วักับการัเพิื่�มูทุี่นข้องกองที่รััสต์์ รัวัมูถ้งการัข้ออนุญาต์ 
  ต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
 3) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์เก่�ย์วักับการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก 
  และอุปีกรัณ์ข้องกองที่รััสต์์เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้อง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�ง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน  
  รัะเบ่ย์บ กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และปีรัะกาศท่ี่�จิะแก้ไข้ 
  เพิื่�มูเติ์มู
 4) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์นโย์บาย์การับรัิหารัและจัิดการัควัามูเส่�ย์ง 
  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแลจัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT เพ่ื่�อให้ 
  ฝ่ั่าย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องนำาไปีปีฏิบัติ์
 5) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์นโย์บาย์ รัะเบ่ย์บปีฏิบัติ์ และกรัะบวันการั 
  ต่์าง ๆ ในการัจัิดการัควัามูขั้ดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ 
  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งรัะหว่ัางกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  กับผู้จัิดการักองที่รััสต์์และบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้งมูาต์รัการัหร่ัอแนวัที่างดำาเนินการั 
  เพ่ื่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอ 
  ผู้ ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมูเมู่�อเกิดควัามูขั้ดแย้์งที่าง 
  ผลปีรัะโย์ช่น์ข้้�น 
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 6) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์การัเข้้าที่ำารัาย์การัรัะหว่ัางกองที่รััสต์์  
  CPNREIT กับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ 
  ท่ี่�ปีรัะกาศท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด รัวัมูถ้งปีรัะกาศท่ี่�จิะแก้ไข้ 
  เพิื่�มูเติ์มู
 7) พิื่จิารัณาคัดเล่อกปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั เพ่ื่�อบริัหารั 
  จัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT
 8) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์การัแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
  เพ่ื่�อส่งไปีให้ที่รััสต่์เห็นช่อบ
 9) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์การัปีรัะเมูนิผลการัปีฏบัิติ์งานข้องผู้บริัหารั 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เพ่ื่�อส่งไปีให้ที่รััสต่์รัับที่รัาบ
 10) พิื่จิารัณาคัดเล่อก อนุมัูติ์การัให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินแก่ผู้เช่่าช่่วัง 
  ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก และนำาส่งให้ที่รััสต่์เพ่ื่�อเห็นช่อบ
 11) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์รัะบบงานท่ี่�จิะมูอบหมูาย์ให้ผู้ให้บริัการั 
  ภูาย์นอกเป็ีนผู้รัับดำาเนินการั ต์ามูกฎเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  รัวัมูถ้งพิื่จิารัณาคัดเล่อกผู้ให้บริัการัภูาย์นอกดังกล่าวั 
  เพ่ื่�อส่งให้ที่รััสต่์รัับที่รัาบ
 12) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์การัว่ัาจ้ิางท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่� เ ก่�ย์วัข้้องกับ 
  การับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT และส่งให้ที่รััสต่์ 
  เพ่ื่�อรัับที่รัาบ
 13) ติ์ดต์ามู ดูแลจัิดการัให้มู่การักำากับดูแลการัปีฏิบัติ์งาน 
  ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และผู้รัับมูอบหมูาย์ ให้เป็ีนไปีต์ามู 
  นโย์บาย์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญา 
  แต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อ 
  ช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องและปีรัะกาศท่ี่�จิะแกไ้ข้ 
  เพิื่�มูเติ์มู รัวัมูทัี่�งการัรัาย์งานเร่ั�องท่ี่�สำาคัญต่์อคณะกรัรัมูการั 
  ในทุี่ก ๆ  ไต์รัมูาส หร่ัอเมู่�อมู่เหตุ์อันควัรัท่ี่�ต้์องรัาย์งาน และ 
  ปีรัะเมิูนผลงานข้องปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั
 14) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์งบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี 
 15) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์รัาย์จ่ิาย์พิื่เศษั และ/หร่ัองบปีรัะมูาณ 
  การัลงทุี่นท่ี่�อย์ูน่อกงบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี
 16) กำากับดูแลให้มู่การัรัาย์งานผลการัต์รัวัจิสอบภูาย์ใน (ถ้ามู่)  
  ต์ามูแผนการัและหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนด 
 17) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์ผลการัดำาเนินงานและการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ 
  ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
 18) พิื่จิารัณาอนุมูั ติ์การัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีีข้อง 
  ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หร่ัอเมู่�อเห็นสมูควัรัให้มู่การัปีรัะชุ่มู 
  เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัจิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอ 
  เมู่�อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซ้ี�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัา 
  ร้ัอย์ละ 10 ข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�จิำาหน่าย์ได้แล้วั 
  ทัี่�งหมูด เข้้าช่่�อกันที่ำาหนังส่อข้อให้เร่ัย์กปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์รัะบุเหตุ์ผลในการัข้อเร่ัย์กปีรัะชุ่มูไว้ั 
  อย์่างชั่ดเจินในหนังส่อนั�น
 19) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์แนวัที่างในการัดำาเนินการัแก้ไข้ข้้อพิื่พื่าที่ 
  และข้้อร้ัองเร่ัย์นท่ี่�สำาคัญอันเก่�ย์วักับการัดำาเนินงาน 
  ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูท่ี่�เห็นว่ัาจิำาเป็ีนและเหมูาะสมู  
  เพ่ื่�อให้ดำาเนินการัแก้ไข้ข้้อร้ัองเร่ัย์นและข้้อพิื่พื่าที่เก่�ย์วักับ 
  การัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT จิากบุคคล 

  ภูาย์นอกหร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ดำาเนินการัอ่�นใดเพ่ื่�อให้ 
  เป็ีนไปีต์ามูข้้อกฎหมูาย์ ข้้อบังคับ มูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งตั์�งผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วัน
 20) คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้ 
  กรัรัมูการัคนหน้�งหร่ัอหลาย์คนหร่ัอบุคคลอ่�นใดปีฏิบัติ์การั 
  อย์่างหน้�งอย์่างใดแที่นคณะกรัรัมูการัก็ได้ ทัี่�งน่� การัมูอบ 
  อำานาจิดังกล่าวัจิะไมู่รัวัมูถ้งการัมูอบอำานาจิหร่ัอการั 
  มูอบอำานาจิช่่วังท่ี่�ที่ำาให้กรัรัมูการัหร่ัอผู้รัับมูอบอำานาจิจิาก 
  กรัรัมูการัดังกล่าวั สามูารัถอนุมัูติ์รัาย์การัท่ี่�ต์นเองหร่ัอ 
  บุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย์ง้ มู่ส่วันได้เส่ย์หร่ัอมู่ผลปีรัะโย์ช่น์ 
  ในลักษัณะอ่�นใดขั้ดแย์้งกับผลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์  
  CPNREIT
 21) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์วิัธ่ัการัดำาเนินการัที่างกฎหมูาย์สำาหรัับ 
  ข้้อพิื่พื่าที่ท่ี่�เกิดข้้�น

3.  หน�าที�แลัะค่วัามูรัับผิู้ดชื่อบของกรัรัมูการัอิสรัะ

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์กำาหนดให้มู่กรัรัมูการัอิสรัะเปี็นส่วันหน้�งข้อง 
คณะกรัรัมูการับริัษััที่ ซ้ี�งกรัรัมูการัอิสรัะจิะต้์องเป็ีนผู้ท่ี่�มู่ควัามูรู้ั 
ควัามูเช่่�ย์วัช่าญอันเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อธุัรักิจิ ในการัที่ำาหน้าท่ี่�ติ์ดต์ามู
ดูแลต์รัวัจิสอบการัที่ำางานข้องผู้บริัหารัและฝ่ั่าย์งานข้องผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ เพ่ื่�อใหเ้ป็ีนไปีต์ามูหลกัการักำากับดูแลกิจิการัท่ี่�ด่ พิื่จิารัณา
ให้ควัามูเห็นสนับสนุนต่์อนโย์บาย์ท่ี่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อกองที่รััสต์์ 
CPNREIT และ/หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หร่ัอคัดค้านเมู่�อเห็นว่ัาผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์อาจิตั์ดสินใจิท่ี่�ส่งผลกรัะที่บกับกองที่รััสต์์ CPNREIT  
และ/หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ในที่างลบ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะต้์องมู่ 
ควัามูเป็ีนอิสรัะจิากการัควับคุมูข้องผู้บริัหารั ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ และ
ไมู่มู่ส่วันเก่�ย์วัข้้องหร่ัอมู่สว่ันได้เส่ย์กบัการัตั์ดสินใจิในการัดำาเนินงาน
ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์มู่บที่บาที่ หน้าท่ี่� 
และควัามูรัับผิดช่อบข้องกรัรัมูการัอิสรัะดังน่�

 1) พิื่จิารัณาให้ควัามูเห็นหร่ัอให้ข้้อสังเกต์เก่�ย์วักับรัาย์การั 
  กับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอรัาย์การั 
  ท่ี่�อาจิมู่ควัามูข้ดัแย์ง้ที่างผลปีรัะโย์ช่น ์รัวัมูทัี่�งการัไดมู้าหร่ัอ 
  จิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินท่ี่�มู่นัย์สำาคัญ เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
  ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
 2) ให้คำาแนะนำาหร่ัอให้ควัามูเห็นในเร่ั�องท่ี่�สำาคัญ เช่่น  
  โครังสร้ัางเงินทุี่น นโย์บาย์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ นโย์บาย์ 
  การัควับคุมูการัปีฏิบัติ์งาน เป็ีนต้์น
 3) ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับนโย์บาย์ในการับริัหารัและจัิดการั 
  ควัามูเส่�ย์งท่ี่�เกิดข้้�นและหลักเกณฑ์์วิัธ่ัการัควับคุมูหร่ัอ 
  ลดควัามูเส่�ย์ง
 4) เสนอแนะหร่ัอแนะนำาในท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้อง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ในเร่ั�องท่ี่�สำาคัญท่ี่�ควัรัพื่ิจิารัณา เช่่น  
  การัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลัก การัพิื่จิารัณาข้้อร้ัองเร่ัย์น  
  การัพิื่จิารัณาข้้อพิื่พื่าที่ที่างกฎหมูาย์ การัเปีล่�ย์นตั์วัผู้เช่่า 
  ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอผู้บริัหารั 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) รัวัมูทัี่�งให้คำาแนะนำาหร่ัอให้ 
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  ควัามูเห็นในเร่ั�องท่ี่�กรัรัมูการัอิสรัะมู่ควัามูช่ำานาญหร่ัอ 
  มู่ปีรัะสบการัณ์เป็ีนพิื่เศษัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการับริัหารัจัิดการั 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT
 5) พิื่จิารัณา กำากับดูแล และให้คำาแนะนำาแก่ผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ ในการัจัิดที่ำางบการัเงินข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
  และกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้มู่ควัามูถูกต้์องครับถ้วัน 
 6) เสนอแนะเร่ั�องท่ี่�สำาคัญท่ี่�ควัรัพิื่จิารัณาในท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
  คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์
 7) แต่์งตั์�ง ดูแลติ์ดต์ามูการัดำาเนินงาน ต์รัวัจิสอบ ให้คำาแนะนำา 
  หร่ัอให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับแผนการัดำาเนินงาน ปีรัะเมิูน 
  ผลงาน และให้คำาแนะนำาหร่ัอให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับผลการั 
  ปีรัะเมิูนผลงานข้องผู้ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน (ถ้ามู่) รัวัมูถ้ง 
  การันำาเสนอและให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับรัาย์งานการั 
  ต์รัวัจิสอบภูาย์ในต่์อท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องผู้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์
 8) พิื่จิารัณาให้มู่การัต์รัวัจิสอบภูาย์ในเมู่�อเห็นสมูควัรั
 9) ดูแลให้ท่ี่�ปีร้ักษัาข้องคณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
  ไมู่เข้้าร่ัวัมูปีรัะชุ่มู ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัพิื่จิารัณาปีรัะเด็น 
  ซ้ี�งท่ี่�ปีร้ักษัาอาจิมู่ควัามูขั้ดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์
 10) ปีฏิบัติ์การัอ่�นใดต์ามูท่ี่�คณะกรัรัมูการัข้องผู้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์มูอบหมูาย์และเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อกองที่รััสต์์  
  CPNREIT

จิากบที่บาที่ หน้าท่ี่� และควัามูรัับผิดช่อบข้องกรัรัมูการัอิสรัะท่ี่�ได้
กำาหนดไว้ัข้้างต้์น ฝ่ั่าย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องจิะต้์องมู่การัรัาย์งานให้
กรัรัมูการัอิสรัะพิื่จิารัณาและรัับที่รัาบอย์่างสมูำ�าเสมูอ รัวัมูถ้งการั 
ให้คำาแนะนำาท่ี่�จิำาเป็ีนเก่�ย์วักับรัาย์การัเก่�ย์วัโย์งกันหร่ัอรัาย์การัท่ี่�อาจิ
มู่ควัามูขั้ดแย์ง้ที่างผลปีรัะโย์ช่น์กับกองที่รััสต์์ CPNREIT และจุิดอ่อน
ด้านการัควับคุมูภูาย์ในและจุิดท่ี่�ต้์องมู่การัปีรัับปีรุังแก้ไข้เก่�ย์วักับ
รัะบบการัควับคุมูภูาย์ใน ในการัที่ำาหน้าท่ี่�ในฐ์านะผู้จัิดการักองที่รััสต์์
และควัามูค่บหน้าในการัแก้ไข้

ทัี่�งน่� ในการัคดัเล่อกกรัรัมูการัอสิรัะ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไดก้ำาหนดให้
กรัรัมูการัอิสรัะต้์องมู่คุณสมูบัติ์อย่์างน้อย์ดังต่์อไปีน่�

 1) ถ่อหุ้นไมู่เกินร้ัอย์ละ 1 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง 
  ทัี่�งหมูดข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ บริัษััที่ใหญ่ บริัษััที่ย์่อย์  
  บริัษััที่ร่ัวัมู ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้อง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอบุคคลท่ี่� เก่�ย์วัโย์งกัน ทัี่�งน่�  
  ให้นับรัวัมูการัถ่อหุ้นข้องผู้ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องต์ามูมูาต์รัา 258  
  ข้อง พื่.รั.บ.หลักที่รััพื่ย์์ ข้องกรัรัมูการัอิสรัะรัาย์นั�น ๆ  ด้วัย์
 2) ไมู่เป็ีนหร่ัอเคย์เป็ีนกรัรัมูการัท่ี่�มู่ส่วันร่ัวัมูบริัหารังาน  
  ลูกจ้ิาง พื่นักงาน ท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่�ได้เงินเด่อนปีรัะจิำา หร่ัอ 
  ผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ บริัษััที่ใหญ่  
  บริัษััที่ย์่อย์ บริัษััที่ร่ัวัมู บริัษััที่ย์่อย์ลำาดับเด่ย์วักัน ผู้ถ่อหุ้น 
  รัาย์ใหญ่ ผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์ หร่ัอ 
  เป็ีนบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน เว้ันแต่์จิะได้พ้ื่นจิากการัมู่ลักษัณะ 
  ดังกล่าวัมูาแล้วัไมู่น้อย์กว่ัา 2 ปีี ก่อนเข้้าดำารังต์ำาแหน่ง

 3) ไมู่เป็ีนบุคคลท่ี่�มู่ควัามูสัมูพัื่นธ์ัที่างสาย์โลหิต์ หร่ัอโดย์การั 
  จิดที่ะเบ่ย์นต์ามูกฎหมูาย์ ในลักษัณะท่ี่�เป็ีนบิดา มูารัดา  
  คู่สมูรัส พ่ื่� น้อง และบุต์รั รัวัมูทัี่�ง คู่สมูรัสข้องบุต์รั  
  ข้องกรัรัมูการัรัาย์อ่�น ผู้บริัหารั ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ ผู้มู่อำานาจิ 
  ควับคุมู หร่ัอบุคคลท่ี่�จิะได้รัับการัเสนอให้เป็ีนกรัรัมูการั  
  ผู้บริัหารั หร่ัอผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอ 
  บริัษััที่ย์่อย์
 4) ไมู่มู่หร่ัอเคย์มู่ควัามูสัมูพัื่นธ์ัที่างธุัรักิจิกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
  บริัษััที่ใหญ่ บริัษััที่ย์่อย์ บริัษััที่ร่ัวัมู ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ ผู้มู่ 
  อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอนิติ์บุคคลท่ี่� 
  อาจิเป็ีนบุคคลท่ี่�มู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง ในลักษัณะท่ี่�อาจิเป็ีนการั 
  ขั้ดข้วัางการัใช้่วิัจิารัณญาณอย่์างอิสรัะข้องต์น รัวัมูทัี่�ง 
  ไมู่เป็ีนหร่ัอเคย์เป็ีนผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มู่นัย์ กรัรัมูการัท่ี่�ไมู่ใช่่ 
  กรัรัมูการัอิสรัะ หร่ัอผู้บริัหารัข้องผู้ท่ี่�มู่ควัามูสัมูพัื่นธ์ั 
  ที่างธัุรักิจิกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ บรัิษััที่ใหญ่ บริัษััที่ย์่อย์  
  บริัษััที่ร่ัวัมู ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอนิติ์บุคคลท่ี่�อาจิเปีน็บุคคล 
  ท่ี่�มู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง เว้ันแต่์จิะได้พ้ื่นจิากการัมู่ลักษัณะ 
  ดังกล่าวัมูาแล้วัไมู่น้อย์กว่ัา 2 ปีีก่อนเข้้าดำารังต์ำาแหน่ง
 5) ไมู่เป็ีนหร่ัอเคย์เป็ีนผู้สอบบัญช่่ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
  บริัษััที่ใหญ่ บริัษััที่ย์่อย์ บริัษััที่ร่ัวัมู ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอ 
  ผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอนิติ์บุคคล 
  ท่ี่�อาจิมู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง และไมูเ่ป็ีนผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มู่นัย์ ผู้มู่อำานาจิ 
  ควับคุมู กรัรัมูการัท่ี่�ไมู่ใช่่กรัรัมูการัอิสรัะ ผู้บริัหารั หร่ัอ 
  หุ้นส่วันผู้จัิดการัข้องสำานักงานสอบบัญช่่ ซ้ี�งมู่ผู้สอบบัญช่่ 
  ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ บริัษััที่ใหญ่ บริัษััที่ย์่อย์ บริัษััที่ร่ัวัมู  
  ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ หร่ัอนิติ์บุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง สังกัดอย์ู่  
  เว้ันแต่์จิะได้ พ้ื่นจิากการัมู่ลักษัณะดังกล่าวัมูาแล้วั 
  ไมู่น้อย์กว่ัา 2 ปีี ก่อนเข้้าดำารังต์ำาแหน่ง
 6) ไมู่เป็ีนหร่ัอเคย์เป็ีนผู้ให้บริัการัที่างวิัช่าช่่พื่ใด ๆ ซ้ี�งรัวัมูถ้ง 
  การัให้บริัการัเป็ีนท่ี่�ปีร้ักษัากฎหมูาย์หร่ัอท่ี่�ปีร้ักษัาที่าง 
  การัเงินซ้ี�งได้รัับค่าบริัการัเกินกว่ัา 2 ล้านบาที่ต่์อปีีจิาก 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ บริัษััที่ใหญ่ บริัษััที่ย์่อย์ บริัษััที่ร่ัวัมู  
  ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ หร่ัอนิติ์บุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง และไมูเ่ป็ีน 
  ผู้ถ่อหุ้นท่ี่�มู่นัย์ ผู้มู่อำานาจิควับคุมู กรัรัมูการัท่ี่�ไมู่ใช่่ 
  กรัรัมูการัอิสรัะ ผู้บริัหารั หร่ัอหุ้นส่วันผู้จัิดการัข้อง 
  ผู้ให้บริัการัที่างวิัช่าช่่พื่นั�นด้วัย์ เว้ันแต่์จิะได้พ้ื่นจิากการั 
  มู่ลักษัณะดังกล่าวัมูาแล้วัไมู่น้อย์กว่ัา 2 ปีี ก่อนเข้้าดำารัง 
  ต์ำาแหน่ง 
 7) ไมู่เป็ีนกรัรัมูการัท่ี่�ได้รัับการัแต่์งตั์�งข้้�นเพ่ื่�อเป็ีนตั์วัแที่นข้อง 
  กรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอ 
  ผู้ถ่อหุ้นซ้ี�งเป็ีนผู้ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกับผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่
 8) ไมู่ปีรัะกอบกิจิการัท่ี่�มู่สภูาพื่อย่์างเด่ย์วักันและเป็ีนการั 
  แข่้งขั้นท่ี่�มู่นัย์กับกิจิการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอ 
  บริัษััที่ย์่อย์ หร่ัอไมู่เป็ีนหุ้นส่วันท่ี่�มู่นัย์ในห้างหุ้นส่วัน หร่ัอ 
  เป็ีนกรัรัมูการัท่ี่�มู่ส่วันร่ัวัมูบริัหารังาน ลูกจ้ิาง พื่นักงาน  
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  ท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่�รัับเงินเด่อนปีรัะจิำา หร่ัอถ่อหุ้นเกินร้ัอย์ละ 1  
  ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์งทัี่�งหมูดข้องบริัษััที่อ่�น  
  ซ้ี�งปีรัะกอบกิจิการัท่ี่�มู่สภูาพื่อย์่างเด่ย์วักันและเป็ีนการั 
  แข่้งขั้นท่ี่�มู่นัย์กับกิจิการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอ 
  บริัษััที่ย่์อย์
 9) ไมู่เป็ีนบุคคลท่ี่�ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ เห็นว่ัาไมู่สมูควัรัเป็ีน 
  ผู้บริัหารัต์ามูข้้อบังคับข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ และ/หร่ัอ  
  บุคคลท่ี่�มู่ลักษัณะต้์องห้ามูต์ามูปีรัะกาศคณะกรัรัมูการั 
  กำากับต์ลาดทีุ่นว่ัาด้วัย์ลักษัณะต์้องห้ามูข้องบุคลากรั 
  ในธุัรักิจิต์ลาดทุี่นโดย์อนุโลมู ต์ามูข้้อ 12(4) ข้องปีรัะกาศ 
  สำานักงาน ก.ล.ต์. ท่ี่� สช่. 29/2555 เร่ั�อง หลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้  
  และวิัธ่ัการัในการัให้ควัามูเห็นช่อบผู้จัิดการักองที่รััสต์์และ 
  มูาต์รัฐ์านการัปีฏิบัติ์งาน และท่ี่�จิะมู่แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูหร่ัอ 
  ต์ามูกฎเกณฑ์์อ่�น ๆ ท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์. อาจิเปีล่�ย์นแปีลง 
  ในอนาคต์
 10) ไมู่เคย์ต้์องคำาพิื่พื่ากษัาว่ัาด้วัย์กรัะที่ำาควัามูผิดต์ามูกฎหมูาย์ 
  หลักที่รััพื่ย์์ กฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์การัปีรัะกอบธุัรักิจิเงินทุี่น  
  ธุัรักิจิหลักที่รััพื่ย์์และธัุรักิจิเครัดิต์ฟองซิีเอร์ั กฎหมูาย์ 
  ว่ัาด้วัย์การัธันาคารัพื่าณิช่ย์์ กฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์การัปีรัะกัน 
  วิันาศภัูย์ กฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์การัป้ีองกันและปีรัาบปีรัามู 
  การัฟอกเงิน หร่ัอกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วักับธุัรักิจิการัเงิน 
  ในที่ำานองเด่ย์วักัน ไมู่ว่ัาจิะเป็ีนกฎหมูาย์ไที่ย์หร่ัอกฎหมูาย์ 
  ต่์างปีรัะเที่ศ โดย์หน่วัย์งานท่ี่�มู่อำานาจิต์ามูกฎหมูาย์นั�น  
  ทัี่�งน่� ในควัามูผิดเก่�ย์วักับการักรัะที่ำาอันไมู่เป็ีนธัรัรัมูท่ี่� 
  เก่�ย์วักับการัซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ หร่ัอการับริัหารังานท่ี่�มู่ 
  ลักษัณะเป็ีนการัหลอกลวังฉ้อฉลหร่ัอทุี่จิริัต์ 
 11) ไมู่มู่ลักษัณะอ่�นใดท่ี่�ที่ำาให้ไมู่สามูารัถให้ควัามูเห็นอย์า่งเป็ีน 
  อิสรัะเก่�ย์วักับการัดำาเนินงานข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์

ทัี่�งน่� ในส่วันน่� คำาว่ัา “บริัษััที่ใหญ่” “บริัษััที่ย่์อย์” “บริัษััที่ย่์อย์ลำาดับ
เด่ย์วักัน” “บริัษััที่ร่ัวัมู” “ผู้ท่ี่�เก่�ย์วัโย์ง” “ผู้บริัหารั” “ผู้ถ่อหุ้น 
รัาย์ใหญ่” “ผู้มู่อำานาจิควับคุมู” “บุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย์้ง” ให้มู่
ควัามูหมูาย์เช่่นเด่ย์วักับบที่นิย์ามูข้องคำาดังกล่าวัท่ี่�กำาหนดไว้ัใน
ปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่นว่ัาด้วัย์การัข้ออนุญาต์และ 
การัอนุญาต์ให้เสนอข้าย์หุ้นท่ี่�ออกใหมู่

คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์และกรัรัมูการัอิสรัะมู่หน้าท่ี่� 
ในการักำากับดูแลและให้คำาแนะนำาท่ี่�จิำาเป็ีนแก่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
ในข้ณะท่ี่�ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารัมู่อำานาจิ หน้าท่ี่�และควัามู 
รัับผิดช่อบในการัควับคุมู ติ์ดต์ามูและดูแลการัดำาเนินงานข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ในการัเป็ีนผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ท่ี่�กำาหนด สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญา
แต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน 
รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแลจัิดการักองที่รััสต์์  

4.  หน�าที�แลัะค่วัามูรัับผิู้ดชื่อบของปิรัะธานเจั�าหน�าที�บริัหารั 

ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารัมู่อำานาจิ หน้าท่ี่� และควัามูรัับผิดช่อบ 
ในการัควับคุมู ติ์ดต์ามูและดูแลการัดำาเนินงานข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
โดย์กำาหนดหนา้ท่ี่�และควัามูรัับผดิช่อบข้องปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บรัหิารั
ดังน่�
 1) กำาหนดแผนการัดำาเนินงานในการัจัิดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT การัจัิดโครังสร้ัางเงินทุี่น การัตั์ดสินใจิลงทุี่น  
  การัวัางกลยุ์ที่ธ์ัและนโย์บาย์ในการัคัดเล่อกและจัิดหา 
  ผลปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ภูาย์ใต้์นโย์บาย์ข้อง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 2) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์แผนการัต์รัวัจิสอบและสอบที่านการัปีฏิบัติ์ 
  งานปีรัะจิำาปีี
 3) พิื่จิารัณาคัดเล่อก อนุมัูติ์การัว่ัาจ้ิาง และอนุมัูติ์การัเลิกจ้ิาง  
  รัวัมูถ้งเร่ั�องอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัว่ัาจ้ิางบุคลากรัข้อง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
 4) ดูแลบริัหารัการัดำาเนินงาน และ/หร่ัอการับรัิหารังาน 
  ปีรัะจิำาวัันในฐ์านะผู้จัิดการักองที่รััสต์์ รัวัมูถ้งการักำากับดูแล 
  การัปีฏิบัติ์งานโดย์รัวัมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และปีรัะเมิูน 
  ผลงานบุคลากรัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ให้เป็ีนไปีต์ามู 
  นโย์บาย์การักำากับดูแลกิจิการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
  มูติ์คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�ง 
  ที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การั 
  ข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ มูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
  และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีฏิบัติ์งานข้องผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์
 5) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์การัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์และการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
 6) พิื่จิารัณาอนุมัูติ์วิัธ่ัการัดำาเนินการัที่างกฎหมูาย์สำาหรัับ 
  ข้้อพิื่พื่าที่ท่ี่�เกิดข้้�นท่ี่�มู่รัะดับควัามูมู่นัย์สำาคัญอย์ู่ภูาย์ใน 
  ข้อบเข้ต์อำานาจิการัอนุมัูติ์ข้องปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั
 7) เป็ีนตั์วัแที่นผู้จิัดการักองที่รััสต์์ ต์ลอดจินมู่อำานาจิ 
  มูอบหมูาย์ให้บุคคลดำาเนินการัในการัต์ิดต่์อกับหน่วัย์งาน 
  รัาช่การัและหน่วัย์งานกำากับดูแลท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
 8) มู่อำานาจิในการัออก แก้ไข้ เพิื่�มูเติ์มู หร่ัอปีรัับปีรุังรัะเบ่ย์บ  
  คำาสั�ง และข้้อบังคับท่ี่�เก่�ย์วักับการัที่ำางานข้องผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ ภูาย์ในกรัอบนโย์บาย์ท่ี่�ได้รัับจิากคณะกรัรัมูการั
 9) มู่อำานาจิ หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบใด ๆ ต์ามูท่ี่�ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์หร่ัอต์ามูนโย์บาย์ท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิาก 
  คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์
 10) มู่อำานาจิในการัมูอบอำานาจิช่่วัง และ/หร่ัอมูอบหมูาย์ให้ 
  บุคคลอ่�นปีฏิบัติ์งานเฉพื่าะอย์่างแที่นได้  โดย์การั 
  มูอบอำานาจิช่่วัง และ/หร่ัอการัมูอบหมูาย์ดังกล่าวัให้อย์ู่ 
  ภูาย์ในข้อบเข้ต์แห่งการัมูอบอำานาจิต์ามูหนังส่อมูอบ 
  อำานาจิท่ี่�ให้ไว้ั และ/หร่ัอ ให้เป็ีนไปีต์ามูรัะเบ่ย์บ ข้้อกำาหนด  
  หร่ัอคำาสั� งท่ี่�คณะกรัรัมูการัข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์ 
  ได้กำาหนดไว้ั ทัี่�งน่� การัมูอบหมูาย์อำานาจิหน้าท่ี่�และ 
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ควัามูรัับผิดช่อบข้องปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารันั�นจิะต้์องไมู่มู่ลักษัณะเป็ีนการัมูอบอำานาจิ หร่ัอมูอบอำานาจิช่่วังท่ี่�ที่ำาให้ปีรัะธัานเจ้ิา
หน้าท่ี่�บรัหิารั หร่ัอผู้รัับมูอบอำานาจิจิากปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บรัหิารัสามูารัถอนมัุูติ์รัาย์การัท่ี่�ต์นหร่ัอบุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูข้ดัแย์ง้ อาจิมู่สว่ัน
ได้เส่ย์หร่ัออาจิได้รัับปีรัะโย์ช่น์ในลักษัณะใด ๆ หร่ัออาจิมู่ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์อ่�นใดกับกองที่รััสต์์ CPNREIT

5. หน้าท่�และคัวามรัับัผิดชอบัข้องผู้ให้บัรัิการัภายนอกท่� ได้รัับัมอบัหมายให้เป็นผู้ดำาเนินการั 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจิากภูาย์นอกเป็ีนผู้รัับดำาเนินการัในเร่ั�องท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธุัรักิจิในบางส่วันงาน ซ้ี�งผู้
จัิดการักองที่รััสต์์จิะกำากับดูแลการัปีฏิบัติ์งานข้องผู้ให้บริัการัภูาย์นอกให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�งกองที่รััสต์์ 
สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ซ้ี�งหน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบข้อง
ผู้ให้บริัการัภูาย์นอกท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์ให้เป็ีนผู้ดำาเนินการั มู่ดังน่�
1) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเป็ีนผู้รัับดำาเนินการังานด้านการัต์รัวัจิสอบภูาย์ในซ้ี�งข้้�นต์รังต์่อกรัรัมูการัอิสรัะ โดย์เป็ีน 

ผู้ท่ี่�มู่ควัามูเป็ีนอิสรัะและถูกแย์กออกจิากฝ่ั่าย์งานต่์าง ๆ  โดย์มู่หน้าท่ี่�หลักในการัต์รัวัจิสอบและปีรัะเมิูนรัะบบการัปีฏิบัติ์งานภูาย์ในข้อง
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์  และรัาย์งานผลการัต์รัวัจิสอบต่์อกรัรัมูการัอิสรัะเพ่ื่�อให้มู่รัะบบควับคุมูภูาย์ในท่ี่�ด่ โดย์มู่การัต์รัวัจิสอบในเร่ั�องดังต่์อไปีน่�
(1) ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ ปีรัะสิที่ธิัผลข้องการัควับคุมูภูาย์ใน การักำากับดูแลกิจิการัท่ี่�ด่และการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง
(2) ควัามูถูกต้์องเช่่�อถ่อได้ข้องข้้อมููลที่างการัเงินและไมู่ใช่่ที่างการัเงินท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัจัิดการั CPNREIT
(3) การัต์รัวัจิสอบรัะบบการัควับคมุูภูาย์ในเพ่ื่�อป้ีองกันควัามูขั้ดแย์ง้ที่างผลปีรัะโย์ช่นแ์ละรัาย์การัท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย์ง้ที่างผลปีรัะโย์ช่น์
(4) ควัามูเพ่ื่ย์งพื่อและปีรัะสิที่ธิัผลข้องการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง

2) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเป็ีนผู้รัับดำาเนินการัในเร่ั�องท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธุัรักิจิเป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ในส่วัน
งานด้านเที่คโนโลย์ส่ารัสนเที่ศ กฎหมูาย์ ที่รััพื่ย์ากรับุคคล (ไมู่รัวัมูถ้งหน้าท่ี่�ข้องการัคัดเล่อกบุคลากรัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์) โดย์ให้ถ่อ
ปีฏิบัติ์ต์ามูกฎเกณฑ์์เช่่นเด่ย์วักันกับพื่นักงานภูาย์ในข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ อาทิี่เช่่น ในเร่ั�องการัเข้้าถ้งข้้อมููลภูาย์ในข้อง CPNREIT รัวัมู
ทัี่�งให้รัับที่รัาบถ้งนโย์บาย์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ กฎเกณฑ์์และปีรัะกาศท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีฏิบัติ์งาน

รัายช่�อและปรัะวัต์ิผู้บัรัิหารั

1 นางสาวัพิริันี พริั�งศุลักะ
ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั 
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign
• ปีริัญญาโที่ ศิลปีศาสต์ร์ัมูหาบัณฑิ์ต์ สาข้าเศรัษัฐ์ศาสต์ร์ัและการัเงินรัะหว่ัางปีรัะเที่ศ จุิฬาลงกรัณ์มูหาวิัที่ย์าลัย์
• ปีริัญญาต์ร่ั บริัหารัธุัรักิจิบัณฑิ์ต์ สาข้าการัจัิดการัธุัรักิจิรัะหว่ัางปีรัะเที่ศ จุิฬาลงกรัณ์มูหาวิัที่ย์าลัย์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2560 - ปัีจิจุิบัน  ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด
ปีี 2549 - 2560  ผู้อำานวัย์การัอาวุัโส ฝ่ั่าย์บริัหารัการัเงิน บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2548 - 2549 ผู้จัิดการั ฝ่ั่าย์วัาณิช่ธันกิจิ-ต์รัาสารัทุี่น บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์ ด่บ่เอส วิัคเคอร์ัส (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด

2 นางสาวัปัิทมิูกา พงศ์ส้รัย์มูาส
รัองปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั และรัักษัาการัหัวัหน้าฝ่ั่าย์งาน
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• MSc Investment Management, City University, London, UK
• MA International Financial Analysis, University of Newcastle upon Tyne, UK
• ปีริัญญาต์ร่ั บัญช่่บัณฑิ์ต์ สาข้าวิัช่ารัะบบสารัสนเที่ศที่างการับัญช่่ จุิฬาลงกรัณ์มูหาวิัที่ย์าลัย์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2562 - ปัีจิจุิบัน  รัองปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด
ปีี 2558 - 2562  ผู้อำานวัย์การั ฝ่ั่าย์บริัหารัการัเงิน บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2556 - 2557 ผู้จัิดการัอาวุัโส ฝ่ั่าย์นักลงทุี่นสัมูพัื่นธ์ั บริัษััที่ โที่ร่ัเซีนไที่ย์ เอเย์นต์์ซ่ีส์ จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2551 - 2556 ผู้อำานวัย์การั ฝ่ั่าย์นักลงทุี่นสัมูพัื่นธ์ั ธันาคารัเก่ย์รัติ์นาคิน จิำากัด (มูหาช่น)
ปีี 2548 - 2551 ผู้อำานวัย์การั ฝ่ั่าย์นักลงทุี่นสัมูพัื่นธ์ั ธันาคารัทิี่สโก้ จิำากัด (มูหาช่น)
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3 นางสาวัณัฐิญา พลัวัาริันทร์ั
ผู้อำานวัย์การัฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิ
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• MSc Accounting and Finance, Leicester University, UK
• ปีริัญญาต์ร่ั บริัหารัธุัรักิจิบัณฑิ์ต์ สาข้าวิัช่าการัเงิน มูหาวิัที่ย์าลัย์เกษัต์รัศาสต์ร์ั
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2560 – ปัีจิจุิบัน ผู้อำานวัย์การัฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิ บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด
ปีี 2554 – 2560 ผู้ช่่วัย์ผู้จัิดการั ฝ่ั่าย์บริัหารัการัเงิน  บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)

4 นายพงษ์พันธ์ุ กรัรัณส้ต์
ผู้อำานวัย์การัฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู
คุณวุัฒิที่างการัศ้กษัา
• ปีริัญญาโที่ บริัหารัธุัรักิจิมูหาบัณฑิ์ต์ สาข้าการับัญช่่ สถาบันบัณฑิ์ต์พัื่ฒนบริัหารัศาสต์ร์ั
• ปีริัญญาต์ร่ั วิัที่ย์ศาสต์ร์ับัฒฑิ์ต์ สาข้าเคมู่ สถาบันเที่คโนโลย์่พื่รัะจิอมูเกล้าเจ้ิาคุณที่หารัลาดกรัะบัง
ปีรัะสบการัณ์ที่ำางาน
ปีี 2563 - 2564  ผู้อำานวัย์การัฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด
ปีี 2561 - 2563 ผู้ช่่วัย์ผู้อำานวัย์การั ฝ่ั่าย์กำากับต์รัวัจิสอบ และบริัหารัจัิดการัควัามูเส่�ย์ง บริัษััที่ จ่ิแลนด์ ร่ัที่ แมูเนจิเมู้นท์ี่ จิำากัด
ปีี 2560 - 2561  ผู้จัิดการั ฝ่ั่าย์การัลงทุี่นกองทุี่นรัวัมูโครังสร้ัางพ่ื่�นฐ์านและอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
   บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์จัิดการักองทุี่น แลนด์ แอนด์ เฮ้ิาส์ จิำากัด
ปีี 2558 - 2560 ผู้จัิดการั กลุ่มูการัลงทุี่นอสังหาริัมูที่รััพื่ย์แ์ละโครังสร้ัางพ่ื่�นฐ์าน บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์จั์ิดการักองทุี่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์ ์จิำากัด

บัุคัลากรัข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่บุคคลากรัทัี่�งหมูด 6 คน โดย์แบ่งเป็ีนบุคลากรัในแต่์ละฝ่ั่าย์ดังน่�

หน่วัยงาน ผู้้�รัับผู้ิดชื่อบหลััก ปิรัะสบการัณ์ทำางาน

ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิ นางสาวัพิื่ริัน่ พื่ริั�งศุลกะ
ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั

ผู้อำานวัย์การัอาวุัโส ฝ่ั่าย์บริัหารัการัเงิน 
บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) (ปีี 2549 – 2560)
ผู้จัิดการั ฝ่ั่าย์วัาณิช่ธันกิจิ-ต์รัาสารัทุี่น 
บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์ ด่บ่เอส วิัคเคอร์ัส (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด  (ปีี 2548 – 2549) 

นางสาวัณัฐิ์ญา พื่ลวัาริันที่ร์ั
ผู้อำานวัย์การั

ผู้ช่่วัย์ผู้จัิดการั ฝ่ั่าย์บริัหารัการัเงิน 
บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) (ปีี 2554 – 2560)
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หน่วัยงาน ผู้้�รัับผู้ิดชื่อบหลััก ปิรัะสบการัณ์ทำางาน

ฝ่ั่าย์สนับสนุนการั
ปีฏิบัติ์งาน

นางสาวัปัีที่มิูกา พื่งศ์สูรัย์์มูาส
รัองปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารัและรัักษัา
การัหัวัหน้าฝ่ั่าย์งาน

ผู้อำานวัย์การั ฝ่ั่าย์บริัหารัการัเงิน 
บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) (ปีี 2558 – 2562)

นางสาวัพื่ลอย์ไพื่ลิน เท่ี่ย์นช่วัลิต์
รัองผู้อำานวัย์การั

ผู้ต์รัวัจิสอบบัญช่่อาวุัโส
บริัษัที่ เคพ่ื่เอ็มูจ่ิ ภููมิูไช่ย์ สอบบัญช่่ จิำากัด (ปีี 2561-2563)

นางสาวัอันธิักา โกดาร์ัต์
ผู้ช่่วัย์ผู้อำานวัย์การั

ผู้ช่่วัย์ผู้จัิดการัฝ่ั่าย์บัญช่่กองทุี่น 
บริัษััที่ ไที่คอน อินดัสเที่ร่ัย์ล คอนเน็คชั่�น จิำากัด (มูหาช่น) 
(ปีี 2556 – 2560) 
เจ้ิาหน้าท่ี่�บัญช่่อาวุัโส  
บริัษััที่ แผ่นดินที่อง พื่ร็ัอพื่เพื่อร์ัต่์� ด่เวัลลอปีเมู้นท์ี่ จิำากัด (มูหาช่น) 
(ปีี 2549 – 2556)

ฝ่ั่าย์บริัหารั 
ควัามูเส่�ย์งและ
กำากับควับคุมู

นาย์พื่งษ์ัพัื่นธ์ุั กรัรัณสูต์
ผู้อำานวัย์การั
(ลาออกเมู่�อวัันท่ี่� 15 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564)

ผู้ช่่วัย์ผู้อำานวัย์การั 
ฝ่ั่าย์กำากับต์รัวัจิสอบ และบริัหารัจัิดการัควัามูเส่�ย์ง
บริัษััที่ จ่ิแลนด์ ร่ัที่ แมูเนจิเมู้นท์ี่ จิำากัด (ปีี 2561 – 2563) 
ผู้จัิดการั ฝ่ั่าย์การัลงทุี่นกองทุี่นรัวัมูโครังสร้ัางพ่ื่�นฐ์าน และอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์จัิดการักองทุี่น แลนด์ แอนด์ เฮ้ิาส์ จิำากัด (ปีี 2560-2561)
ผู้จัิดการั กลุ่มูการัลงทุี่นอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และโครังสร้ัางพ่ื่�นฐ์าน
บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์จัิดการักองทุี่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด (ปีี 2558-2560)

หน้าท่�ข้องผู้จัดการักองทรััสต์์ 

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบหลักในการัดูแล
จัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินข้อง 
กองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ภูาย์ใต้์
การักำากับดูแลข้องที่รััสต่์ โดย์มู่หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ดังน่�

1.  หน้าท่�ต์่อกองทรััสต์์ CPNREIT

1.1 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักการัดำาเนิน 
 ธุัรักิจิดังต่์อไปีน่�

 1) ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�โดย์ใช้่ควัามูรู้ัควัามูสามูารัถเย่์�ย์งผู้ปีรัะกอบ 
  วิัช่าช่่พื่ ด้วัย์ควัามูรัับผิดช่อบ ควัามูรัะมัูดรัะวััง และควัามู 
  ซ่ี�อสัต์ย์์สุจิริัต์ โดย์ต้์องปีฏิบัติ์ต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย์่าง 
  เป็ีนธัรัรัมู เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
  โดย์รัวัมู รัวัมูทัี่�งต้์องปีฏบัิติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูสญัญากอ่ตั์�งที่รััสต์์  
  สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ วััต์ถุปีรัะสงค์ในการั 
  ก่อตั์�งกองที่รััสต์์ CPNREIT มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และ 
  กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

 2) ดำารังเงินทุี่นให้เพ่ื่ย์งพื่อต่์อการัดำาเนินธุัรักิจิและควัามู 
  รัับผิดช่อบอันอาจิเกิดข้้�นจิากการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ในฐ์านะ 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้อย์่างต่์อเน่�อง
 3) เปิีดเผย์ ให้ควัามูเห็น หร่ัอให้ข้้อมููลท่ี่�มู่ควัามูสำาคัญและ 
  เก่�ย์วัข้้องอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อในการัตั์ดสินใจิลงทุี่นข้องผู้ลงทุี่น  
  โดย์ข้้อมููลดังกล่าวัต้์องส่�อสารัได้อย์่างช่ัดเจิน ไมู่บิดเบ่อน  
  และไมู่ที่ำาให้สำาคัญผิด
 4) ไมู่นำาข้้อมููลจิากการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
  ไปีใช้่ปีรัะโย์ช่น์อย์า่งไมู่เหมูาะสมูเพ่ื่�อต์นเอง หร่ัอที่ำาให้เกิด 
  ควัามูเส่ย์หาย์ หร่ัอกรัะที่บต่์อผลปีรัะโย์ช่น์โดย์รัวัมูข้อง 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT
 5) ปีฏิบัติ์งานด้วัย์ควัามูรัะมัูดรัะวัังไมู่ให้เกิดควัามูขั้ดแย์้ง 
  ที่างผลปีรัะโย์ช่น์ และในกรัณ่ท่ี่� มู่ควัามูขั้ดแย์้งที่าง 
  ผลปีรัะโย์ช่น์เกิดข้้�น ต้์องดำาเนินการัให้มัู�นใจิได้ว่ัาผู้ลงทุี่น 
  ได้รัับการัปีฏิบัติ์ท่ี่�เป็ีนธัรัรัมูและเหมูาะสมู
 6) ปีฏิบัติ์ต์ามูกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์แ์ละกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
  กับการัดำาเนินการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ลอดจิน 
  จิรัรัย์าบรัรัณและมูาต์รัฐ์านในการัปีรัะกอบวัิช่าช่่พื่ 
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  ท่ี่�กำาหนดโดย์สมูาคมูท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับธุัรักิจิหลักที่รััพื่ย์ ์หร่ัอ 
  องค์กรัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับธุัรักิจิหลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์.  
  ย์อมูรัับโดย์อนุโลมู และไมู่สนับสนุน สั�งการั หร่ัอให้ 
  ควัามูรัว่ัมูมู่อแก่บุคคลใดในการัปีฏบัิติ์ฝ่ั่าฝ้ั่นกฎหมูาย์หร่ัอ 
  ข้้อกำาหนดดังกล่าวั
 7) ให้ควัามูร่ัวัมูมู่อในการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องที่รััสต่์ หร่ัอ 
  สำานักงาน ก.ล.ต์. ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�อาจิส่งผล 
  กรัะที่บต่์อการับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT อย่์างมู่ 
  นัย์สำาคัญ หร่ัอข้้อมููลอ่�นท่ี่�ควัรัแจ้ิงให้ที่รัาบ
1.2 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่รัะบบงานท่ี่�มู่คุณภูาพื่ มู่การั 
 ต์รัวัจิสอบและถ่วังดุลการัปีฏิบัติ์งานท่ี่�มู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ และ 
 สามูารัถรัองรัับงานในควัามูรัับผิดช่อบได้อย่์างครับถ้วัน โดย์ 
 อย์า่งน้อย์ต้์องครัอบคลมุูเร่ั�องดังต่์อไปีน่� เพ่ื่�อให้การัดูแลจัิดการั 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ 
 ให้เป็ีนไปีอย่์างเหมูาะสมูและมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่

 1) การักำาหนดนโย์บาย์ในการัจัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT  
  การัจัิดโครังสรั้างเงินทุี่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  การัตั์ดสินใจิลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลัก และการักำาหนด 
  นโย์บาย์และกลยุ์ที่ ธ์ั ในการั จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก 
  ที่รััพื่ย์์สินหลัก เพ่ื่�อให้การัจัิดการัลงทุี่นต์ามูท่ี่�ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์เป็ีนไปีด้วัย์ควัามูรัอบคอบ รัะมัูดรัะวััง  
  สอดคล้องกับนโย์บาย์การัลงทีุ่นต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์  
  และเปี็นไปีต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�น 
  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำาเนินการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  กำาหนด ต์ลอดจินเพ่ื่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์  
  CPNREIT และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู
 2) การับริัหารัและจัิดการัควัามูเส่�ย์งท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแล 
  จัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์  
  เพ่ื่�อให้สามูารัถป้ีองกันและจัิดการัควัามูเส่�ย์งได้อย์่าง 
  มู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่
 3) การัจัิดการัควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  โดย์เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งรัะหว่ัางกองที่รััสต์์ CPNREIT กับ 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้งมูาต์รัการัหร่ัอแนวัที่างดำาเนินการั 
  เพ่ื่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอ 
  ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู เมู่�อเกิดควัามูขั้ดแย์้งที่าง 
  ผลปีรัะโย์ช่น์ข้้�น
 4) การัคัดเล่อกบุคลากรัข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์และผู้รัับ 
  มูอบหมูาย์ในงานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำาเนินการัข้อง 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT (ถ้ามู่) เพ่ื่�อให้มู่ ผู้ท่ี่� มู่ควัามูรู้ั 
  ควัามูสามูารัถและมู่คุณสมูบัติ์ท่ี่�เหมูาะสมูกับงานท่ี่�จิะ 
  ปีฏิบัติ์

 5) การักำากับดูแลการัปีฏิบัติ์งานข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์และ 
  บุคลากรัข้องผู้จิดัการักองที่รััสต์์ รัวัมูทัี่�งการัต์รัวัจิสอบดแูล 
  ผู้รัับมูอบหมูาย์ในงานท่ี่�เก่�ย์วักับการัจัิดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์  
  กฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์กำาหนด 
 6) การัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ท่ี่�ครับถ้วัน 
  ถูกต้์องและเพ่ื่ย์งพื่อเพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญา 
  ก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์  
 7) การัปีฏิบัติ์การัด้านงานสนับสนุน (Back Office)
 8) การัต์รัวัจิสอบและควับคุมูภูาย์ใน

9) การัต์ดิต่์อส่�อสารักบัผู้ลงที่นุและการัจิดัการักบัข้้อร้ัองเร่ัย์น
ข้องผู้ลงทุี่น 

 10) การัจัิดการักับข้้อพิื่พื่าที่ที่างกฎหมูาย์
ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเป็ีนผู้รัับดำาเนิน
การัในเร่ั�องท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธัุรักิจิเป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ได้ โดย์ต้์องเป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนด
1.3 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเป็ีนผู้รัับดำาเนิน

การัในเร่ั�องท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธัุรักิจิเป็ีนผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ได้เท่ี่าท่ี่�จิำาเป็ีน เพ่ื่�อส่งเสริัมูให้การัปีรัะกอบธัรุักิจิเป็ีน
ไปีอย์่างคล่องตั์วัและมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่มูากย์ิ�งข้้�น ภูาย์ใต้์หลัก
เกณฑ์์ท่ี่�ได้กำาหนดไว้ั

1.4 ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดที่ำางบการัเงินข้องต์นให้เป็ีนไปีต์ามู 
 มูาต์รัฐ์านบญัช่่ท่ี่�กำาหนดต์ามูกฎหมูาย์วัา่ด้วัย์วิัช่าช่่พื่บญัช่่ และ 
 ส่งงบการัเงินดังกล่าวัต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ในสามูเด่อน 
 นับแต่์วัันสิ�นรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่
1.5 ไมู่ดำาเนินการัใด ๆ ท่ี่�จิะส่งผลให้ที่รััสต่์ไมู่สามูารัถปีฏิบัติ์หน้าท่ี่� 
 ได้อย์่างเป็ีนอิสรัะ เช่่น การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�มู่บุคคล 
 ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับที่รััสต่์เป็ีนผู้ที่รังกรัรัมูสิที่ธิั�หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัอง
1.6 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่การัปีรัะกันภัูย์ควัามูรัับผิดท่ี่�อาจิ 
 เกิดข้้�นจิากการัดำาเนินธุัรักิจิหร่ัอการัปีฏิบัติ์งานข้องต์นในฐ์านะ 
 เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ต์ลอดจินการัปีฏิบัติ์งานข้องกรัรัมูการั  
 ผู้บริัหารั และพื่นักงานข้องต์น ต์ลอดรัะย์ะเวัลาแห่งสัญญา 
 แต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูรัะบบงานข้องผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์
1.7 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์้องจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
 เพ่ื่�อพิื่จิารัณาลงมูติ์ในกรัณ่ต่์าง ๆ ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์ เช่่น การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์  
 การัเพิื่�มูทุี่นข้องกองที่รััสต์์ การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ เป็ีนต้์น
1.8 ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแต่์งตั์�งท่ี่�ปีร้ักษัาเพ่ื่�อให้คำาปีร้ักษัาหร่ัอคำาแนะนำา 
 เ ก่�ย์วักับการัลงทีุ่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และการัจิัดการั 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามู 
 หลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
 1) ดำาเนินการัให้ท่ี่�ปีร้ักษัาแจ้ิงการัมู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�อง 
  ท่ี่�พิื่จิารัณา
 2) มิูให้ท่ี่�ปีร้ักษัาผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�องท่ี่�พิื่จิารัณาไมู่ว่ัา 
  โดย์ที่างต์รังหร่ัอที่างอ้อมู เข้้าร่ัวัมูพิื่จิารัณาในเร่ั�องนั�น
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1.9 ในการัที่ำาธุัรักรัรัมูเก่�ย์วักับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อกองที่รััสต์์  
 CPNREIT ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามู 
 หลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�ด้วัย์

 1) ดำาเนินการัเพ่ื่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาการัจิำาหน่าย์ จ่ิาย์ โอน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอการัเข้้าที่ำาสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับ 
  อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อกองที่รััสต์์ CPNREIT เปี็นไปีอย์่าง 
  ถูกต้์องและมู่ผลใช้่บังคับได้ต์ามูกฎหมูาย์

 2) ดำาเนินการัเพ่ื่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาการัลงทีุ่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
  ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT เป็ีนไปีอย์่างเหมูาะสมู  
  โดย์อย์่างน้อย์ต้์องมู่การัดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

  ก) การัปีรัะเมูินควัามูพื่รั้อมูข้องต์นเองในการับรัิหารั 
   การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ ก่อนรัับเป็ีน 
   ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอก่อนลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูใน 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัเพ่ื่�อกองที่รััสต์์ CPNREIT  
   แล้วัแต่์กรัณ่

  ข้) การัวิัเครัาะห์และศ้กษัาควัามูเป็ีนไปีได้ และการั 
   ต์รัวัจิสอบและสอบที่าน (Due Di l igence)  
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ต์ลอดจินการัปีรัะเมูินควัามูเส่�ย์ง 
   ด้านต่์าง ๆ  ท่ี่�อาจิเกดิจิากการัลงที่นุในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
   นั�น ๆ  พื่ร้ัอมูทัี่�งจัิดให้มู่แนวัที่างการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง 
   ด้วัย์ ทัี่�งน่� ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้ง 
   ควัามูเส่�ย์งท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัพัื่ฒนาหร่ัอก่อสร้ัาง 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) เช่่น ควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดจิาก 
   การัก่อสร้ัางล่าช้่า และการัไมู่สามูารัถจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ 
   จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ เป็ีนต้์น
1.10 จัิดให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์ส์นิหลักท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 ลงทุี่น โดย์บริัษััที่ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ได้รัับควัามูเห็นช่อบ 
 จิากสำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ภูาย์ใต้์ 
 หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง เช่่น ก่อนการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT การัสอบที่านการัปีรัะเมูินมููลค่า 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT การัปีรัะเมิูนมููลค่า 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูรัะย์ะเวัลา 
 ท่ี่�กฎหมูาย์กำาหนด เป็ีนต้์น
1.11 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทีุ่น นอกจิาก 
 ต้์องจัิดให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กฎหมูาย์ 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด และจิัดให้มู่การัต์รัวัจิสอบและสอบที่าน 
 แล้วั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ย์ังต้์องดำาเนินการัต่์าง ๆ ในการั 
 ต์รัวัจิสอบอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�จิะลงทุี่นเย์่�ย์งผู้ปีรัะกอบวิัช่าช่่พื่  
 เช่่น สภูาพื่ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ควัามูสามูารัถข้องคู่สัญญา  
 ข้้อมููลด้านการัเงินและกฎหมูาย์ ควัามูเหมูาะสมูด้านอ่�น ๆ  
 เป็ีนต้์น เพ่ื่�อปีรัะกอบการัตั์ดสินใจิลงทุี่นและการัเปิีดเผย์ข้้อมููล  
 ไมู่ว่ัากรัณ่ใด ๆ หากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิบัติ์ 
 หน้าท่ี่�ได้ ให้ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูควัามู 
 จิำาเป็ีนเพ่ื่�อป้ีองกัน ย์ับย์ั�ง หร่ัอจิำากัดมิูให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์ 

 อย์่างร้ัาย์แรังต่์อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอ 
 ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทัี่�งปีวัง โดย์ที่รััสต่์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�น 
 จัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT แที่นในรัะหว่ัางน่�ได้
1.12 ดำา เ นินการัใด ๆ เพ่ื่�อให้ไ ด้มูาซ้ี� งที่รััพื่ย์์ สินหลักหร่ัอ 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู  
 ในกรัณ่การัเพิื่�มูทุี่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT เพ่ื่�อลงทุี่น 
 ในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพิื่�มูเติ์มู ภูาย์ใน 60 (หกสิบ) วััน นับแต่์ 
 วัันท่ี่�ก่อตั์�งกองที่รััสต์์ CPNREIT แล้วัเสร็ัจิ สำาหรัับการั 
 เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ครัั�งแรัก หร่ัอนับแต่์วัันท่ี่�ปิีดการั 
 เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่การัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ 
 เพ่ื่�อการัเพิื่�มูทุี่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
1.13 ในการัลงที่นุในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ต้์์องเป็ีนการัได้มูาซ้ี�งกรัรัมูสิที่ธิั� 
 หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัองในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เท่ี่านั�น เฉพื่าะกรัณ่ 
 การัได้มูาซ้ี�งสิที่ธิัครัอบครัองต์้องเป็ีนกรัณ่การัได้มูาซ้ี�ง 
 เอกสารัสิที่ธิัเป็ีน น.ส.3 ก. หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
 ท่ี่�มู่เอกสารัแสดงกรัรัมูสิที่ธิั�หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัองปีรัะเภูที่  
 น.ส.3 ก. เท่ี่านั�น
1.14 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�ได้มูาต้์องไมู่อย์ูใ่นบังคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธิัหร่ัอ 
 มู่ข้้อพิื่พื่าที่ใด ๆ เว้ันแต่์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และที่รััสต่์ 
 ได้พิื่จิารัณาโดย์มู่ควัามูเห็นเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรัว่ัาการัอยู์ ่
 ภูาย์ใต้์บงัคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธิัหร่ัอการัมู่ข้้อพิื่พื่าที่นั�นไมู่กรัะที่บ 
 ต่์อการัหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัอย์่างมู่ 
 นัย์สำาคัญ และเง่�อนไข้การัได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นย์ังเป็ีน 
 ปีรัะโย์ช่น์แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู
1.15 การัที่ำาสัญญาเพ่ื่�อให้ได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ต้์์องไมู่มู่ข้้อต์กลง 
 หร่ัอข้้อผูกพัื่นใด ๆ ท่ี่�อาจิมู่ผลให้กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 ไมู่สามูารัถจิำาหน่าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ใ์นรัาคายุ์ติ์ธัรัรัมู (ในข้ณะ 
 ท่ี่�มู่การัจิำาหนา่ย์) เช่่น ข้้อต์กลงท่ี่�ใหสิ้ที่ธิัแก่คู่สัญญาในการัซ่ี�อ 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอ่�น  
 โดย์มู่การักำาหนดรัาคาไว้ัแน่นอนล่วังหน้า เป็ีนต้์น หร่ัออาจิ 
 มู่ผลให้กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่หน้าท่ี่�มูากกว่ัาหน้าท่ี่�ปีกติ์ท่ี่� 
 ผู้เช่่าพ้ื่งมู่เมู่�อสัญญาเช่่าสิ�นสุดลง
1.16 จัิดให้มู่การัปีรัะกันวิันาศภัูย์หร่ัอการัปีรัะกันภัูย์ท่ี่�มู่ลักษัณะ 
 ควัามูคุ้มูครัองปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เสมู่อนหร่ัอ 
 ที่ดแที่นการัปีรัะกันวิันาศภัูย์ท่ี่�อาจิเกิดข้้�นกับที่รััพื่ย์์สินหลัก 
 ต์ามูท่ี่�คู่สัญญาต์กลงร่ัวัมูกันและไมู่ขั้ดกับกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
 การัปีรัะกันภัูย์ควัามูรัับผิดต่์อบุคคลภูาย์นอกท่ี่�อาจิได้รัับ 
 ควัามูเส่ย์หาย์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักหร่ัอจิากการัดำาเนินการั 
 ในที่รััพื่ย์์สินหลัก กับผู้รัับปีรัะกันภัูย์ท่ี่�เป็ีนท่ี่�ย์อมูรัับในวังเงิน 
 คุ้มูครัองควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�เพ่ื่ย์งพื่อและเหมูาะสมูกับการัจัิดหา 
 ผลปีรัะโย์ช่น์ในที่รััพื่ย์์สินหลักเป็ีนอย์่างน้อย์ 
1.17 ดำาเนินการัให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับลักษัณะธุัรักรัรัมู พื่ร้ัอมูทัี่�ง 
 เหตุ์ผลและข้้อมููลปีรัะกอบท่ี่�ชั่ดเจินท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัได้มูาซ้ี�ง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มูข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในเอกสารั 
 ข้อควัามูเห็นช่อบหร่ัอหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
 เพ่ื่�อพิื่จิารัณาการัเพิื่�มูทุี่นเพ่ื่�อลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มู 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
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1.18 การัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก ต้์องจัิดให้มู่การัปีรัะเมิูน 
 มููลค่าที่รััพื่ย์์สิน การัข้ออนุมัูติ์จิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัข้อ 
 ควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ และมู่การัเปิีดเผย์ข้้อมููลต์ามู 
 หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
1.19 ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ต้์องดำาเนินการั  
 ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ต์กลงท่ี่�จิะปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ให้เป็ีน 
 ไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง เว้ันแต่์เป็ีน 
 กรัณ่ท่ี่�ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูติ์อนุมัูติ์การัแต่์งตั์�ง 
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ต์ามูการัเสนอช่่�อข้องที่รััสต่์ 
 เน่�องจิากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถสรัรัหาบุคคลใด ๆ  
 มูาที่ำาหน้าท่ี่�แที่นต์นได้ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาท่ี่�กำาหนด ทัี่�งน่�  
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์เดิมูต้์องดำาเนินการัและให้ควัามู 
 ร่ัวัมูมู่อต์ามูท่ี่�จิำาเป็ีน เพ่ื่�อให้การัส่งมูอบงานแก่บุคคลท่ี่�จิะ 
 เข้้ามูาปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�แที่นต์นเองสำาเร็ัจิลุล่วังไปี
1.20 ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ต้์องดูแล 
 ให้การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูดังกล่าวัเป็ีนไปีต์ามูเง่�อนไข้และวิัธ่ัการั 
 ต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
 เมู่�อดำาเนินการัแก้ไข้แล้วัเสร็ัจิ ให้ดำาเนินการัจัิดส่งสำาเนา 
 สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับท่ี่�ได้แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูแล้วัให้สำานักงาน  
 ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 15 วัันนับแต่์วัันท่ี่�ลงนามูหร่ัอวัันท่ี่�มู่การัแก้ไข้ 
 เพิื่�มูเติ์มู (แล้วัแต่์กรัณ่)
1.21 ในกรัณ่ท่ี่� มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ ให้ดำาเนินการัแจ้ิง 
 การัเปีล่�ย์นแปีลงดังกล่าวัให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์และสำานักงาน  
 ก.ล.ต์. ที่รัาบ ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�ง 
 ที่รััสต์์ 
1.22 ย่์�นคำาข้ออนุญาต์เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์พื่ร้ัอมูทัี่�งเอกสารั 
 หลักฐ์านใดๆ ท่ี่� เก่�ย์วัข้้อง ในกรัณ่ท่ี่� มู่การัเพิื่�มูทุี่นข้อง 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT พื่ร้ัอมูทัี่�งลงนามูรัับรัองควัามูถูกต้์อง 
 ครับถ้วันข้องข้้อมููลในส่วันท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่� 
 ข้องต์น
1.23 ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับควัามูสามูารัถข้องผู้รัับปีรัะกันรัาย์ได้ 
 ในการัปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญารัับปีรัะกันรัาย์ได้ (ถ้ามู่)
1.24 ดำาเนินการัให้หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�เสนอข้าย์แล้วัหร่ัอท่ี่�ออกใหมู่  
 (กรัณ่เพิื่�มูทุี่นกองที่รััสต์์) สามูารัถเข้้าเป็ีนหลักที่รััพื่ย์์ 
 จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ได้ภูาย์ใน 45 วัันนับแต่์วััน 
 ปิีดการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
1.25 ดำาเนินการัใด ๆ เพ่ื่�อให้การัจัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์ให้แก่บุคคล 
 ใด ๆ หร่ัอกลุ่มูบุคคลเด่ย์วักันให้เป็ีนไปีต์ามูอัต์รัาและ 
 หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดโดย์กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

2. หน้าท่�ในการับัริัหารัจัดการักองทรััสต์์และทรััพย์สิน
ข้องกองทรััสต์์

2.1 ให้ควัามูเห็นต่์อเจ้ิาพื่นักงานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องเก่�ย์วักับคุณสมูบัติ์ 
 หร่ัอลักษัณะข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ลงที่นุ 
 ต์ามูท่ี่�ได้รัับการัร้ัองข้อจิากหน่วัย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
2.2 ควับคุมูและดูแลการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินหลัก และการั 
 จัิดหาผลปีรัะโย์ช่นจ์ิากที่รััพื่ย์สิ์นหลัก รัวัมูต์ลอดถ้งการับรัหิารั 
 จัิดการัในกรัณ่เกิดเหตุ์ฉุกเฉิน การัซี่อมูแซีมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
 ต์ามูท่ี่�จิำาเป็ีน กรัณ่การัซ่ีอมูแซีมูใหญ่จิะต้์องแจ้ิงให้ที่รััสต่์ 
 ที่รัาบก่อน 
2.3 จัิดให้มู่การัเปีล่�ย์นแปีลง ฟ้�นฟู และดัดแปีลงที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 ต์ามูควัามูจิำาเป็ีนและสมูควัรัเท่ี่าท่ี่�ไมู่ขั้ดหร่ัอแย์้งกับสัญญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูทัี่�งสัญญาเช่่าท่ี่�ดิน 
 กับเจ้ิาข้องท่ี่�ดินอันเป็ีนท่ี่�ตั์�งข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก และท่ี่�ได้มู่การั 
 แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู และสัญญาเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และสัญญา 
 เช่่าสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 โดย์จิะต้์องแจ้ิงให้ที่รััสต่์ที่รัาบก่อน
2.4 ควับคุมู ดูแล และติ์ดต์ามูให้ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักบริัหารั 
 จัิดการัที่รััพื่ย์์สินหลัก ซ่ีอมูแซีมู ปีรัับปีรุัง และบำารุังรัักษัา 
 ให้ที่รััพื่ย์์ สินหลัก อย์ู่ ในสภูาพื่ท่ี่� ด่และพื่รั้อมูท่ี่�จิะใช้่หา 
 ผลปีรัะโย์ช่น์ได้ต์ลอดเวัลาต์ามูท่ี่�กำาหนดในแผนการัดำาเนินงาน 
 ปีรัะจิำาปีี สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
2.5 บริัหารัและจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินอ่�น ๆ  ข้องกองที่รััสต์์  
 CPNREIT นอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูทัี่�งดำาเนินการัอ่�นใด 
 ท่ี่�จิำาเปี็นเพ่ื่�อให้การับรัิหารัที่รััพื่ย์์สินอ่�น ๆ ข้องกองที่รััสต์์  
 CPNREIT นอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลักเป็ีนไปีต์ามูแผนการั 
 ดำาเนินงานปีรัะจิำาปีี สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
2.6 อำานวัย์ควัามูสะดวักให้กับกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอบุคคลท่ี่� 
 ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ในการัต์รัวัจิต์รัาที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 ภูาย์ในวัันและเวัลาที่ำาการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ รัวัมูทัี่�ง 
 ให้ข้้อมููล ถ้อย์คำา และ/หร่ัอส่งมูอบเอกสารัใด ๆ  (ย์กเว้ันข้้อมููล  
 ถ้อย์คำา และ/หร่ัอเอกสารัอ่�นใดอันเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินที่าง 
 ปัีญญาข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์ หร่ัอข้องบรัิษััที่ในเคร่ัอข้อง 
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์) ต์ามูท่ี่�ที่รััสต่์ร้ัองข้อในกรัณ่ท่ี่�มู่ควัามูจิำาเป็ีน 
 และเหมูาะสมู
2.7 อำานวัย์ควัามูสะดวักให้กับบริัษััที่ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอบุคคลท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์ 
 จิากบริัษััที่ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัในการัสำารัวัจิ 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักเพ่ื่�อการัปีรัะเมิูนค่า รัวัมูทัี่�งให้ข้้อมููล ถ้อย์คำา  
 และ/หร่ัอส่งมูอบเอกสารัใด ๆ (ย์กเว้ันข้้อมููล ถ้อย์คำา และ/ 
 หร่ัอ เอกสารัอ่�นใดอันเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์สิ์นที่างปัีญญาข้องผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ หร่ัอข้องบรัิษััที่ในเคร่ัอข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์)  
 ต์ามูท่ี่�บริัษััที่ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์ สินร้ัองข้อในกรัณ่ท่ี่� มู่ 
 ควัามูจิำาเป็ีนและเหมูาะสมู



รายงานประจำาปี 256398

2.8 จัิดเต์ร่ัย์มูเอกสารัหลักฐ์านใด ๆ ท่ี่�อย์ู่ในควัามูครัอบครัอง 
 ข้องผู้ จัิดการักองที่รััสต์์อันเก่�ย์วักับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกับ 
 ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก และ/หร่ัอได้ครัอบครัองไว้ัในนามูข้องกองที่รััสต์์  
 CPNREIT รัวัมูทัี่�งเอกสารัหลักฐ์านที่างการับัญช่่ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอ 
 เก่�ย์วัเน่�องกับกองที่รััสต์์ CPNREIT เพ่ื่�อให้ที่รััสต่์หร่ัอบุคคล 
 ท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ และ/หร่ัอผู้สอบบัญช่่สามูารัถ 
 ต์รัวัจิสอบได้ภูาย์ในวัันและเวัลาที่ำาการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
 และหากได้รัับการัร้ัองข้อจิากที่รััสต่์ หร่ัอบุคคลท่ี่�ได้รัับ 
 มูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ และ/หร่ัอผู้สอบบญัช่่ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 ต้์องดำาเนินการัส่งมูอบบรัรัดาเอกสารัใด ๆ ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอ 
 เก่�ย์วัเน่�องกับกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูท่ี่�ได้รัับการัร้ัองข้อ 
 ให้แก่ที่รััสต่์ และ/หร่ัอผู้สอบบัญช่่ (แล้วัแต่์กรัณ่) ภูาย์ใน 15 วััน 
 ที่ำาการันับแต่์วัันท่ี่�ได้ที่รัาบถ้งหร่ัอควัรัที่รัาบถ้งการัรั้องข้อ 
 ดังกล่าวั เว้ันแต่์จิะมู่เหต์ุอันสมูควัรัหร่ัอคู่สัญญาต์กลง 
 เป็ีนอย์่างอ่�น
2.9 ควับ คุมู  ดูแล  และ ติ์ดต์ามู ผู้ เช่่ า ช่่ วั งที่ รััพื่ย์์ สินห ลัก  
 รัวัมูทัี่�งดำาเนินการัใด ๆ ร่ัวัมูกับที่รััสต่์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก เพ่ื่�อให้ที่รััสต่์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักนำาส่ง 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและภูาษ่ัโรังเร่ัอนและท่ี่�ดิน (หร่ัอภูาษ่ัอ่�นใด 
 ในที่ำานองเด่ย์วักนั) อันเกิดจิากที่รััพื่ย์สิ์นหลัก รัวัมูถ้งการัต์ดิต่์อ  
 ปีรัะสานงาน ให้ข้้อมููล ย์่�นเอกสารั และนำาส่งภูาษ่ัหัก ณ ท่ี่�จ่ิาย์ 
 ท่ี่�ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�หัก ณ ท่ี่�จ่ิาย์ และ/หร่ัอภูาษ่ัอ่�นใดอันเน่�องจิาก 
 การับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์สิ์นข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ต่์อพื่นักงาน 
 เจ้ิาหน้าท่ี่�ข้องหน่วัย์งานรัาช่การัท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
2.10 ควับคุมู ดูแล และต์ิดต์ามูผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ให้ปีฏิบัติ์ 
 หน้าท่ี่�ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 สัญญาเช่่าสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
 และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
2.11 แจ้ิงให้ที่รััสต่์ที่รัาบภูาย์ในรัะย์ะเวัลาอันสมูควัรัถ้ง (ก) ควัามู 
 ช่ำา รุัดบกพื่ร่ัองข้องที่รััพื่ย์์ สินหลัก รัวัมูถ้งอุปีกรัณ์และ 
 สิ�งอำานวัย์ควัามูสะดวักต่์าง ๆ หร่ัอเมู่�อเกิดเหตุ์การัณ์ใด ๆ  
 ท่ี่�จิะที่ำาให้มููลค่าข้องที่รััพื่ย์์สินหลักลดลงอย่์างมู่นัย์สำาคัญ และ  
 (ข้) กรัณ่ท่ี่�มู่การัผิดสัญญาใด ๆ ในสารัะสำาคัญ โดย์ผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก
2.12 ดำาเนินการัอ่�นใดต์ามูท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะพื่ิจิารัณา 

เห็นว่ัาจิำาเป็ีนและสมูควัรั เพ่ื่�อให้ที่รััพื่ย์์สินหลักอยู่์ในสภูาพื่ 
ท่ี่�ด่และพื่ร้ัอมูในการัใช้่เพ่ื่�อการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ หร่ัอเป็ีนไปี
ต์ามูเจิต์นารัมูณ์ข้องสัญญาแต่์งตั์� ง ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์ 
ทุี่กปีรัะการั รัวัมูทัี่�งให้คำาแนะนำาเก่�ย์วักับสภูาวัะต์ลาดในกรัณ่
ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ปีรัะสงค์จิะข้าย์ หร่ัอโอนสิที่ธิัการัเช่่า
หร่ัอเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก

3. การัจัดทำาบััญช่และรัายงาน เอกสารัการัจัดการั
และการัต์รัวจสอบัภายใน

3.1 จัิดที่ำาและเปีดิเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูท่ี่�สัญญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์กำาหนดต่์อสำานักงาน  
 ก.ล.ต์. ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ที่รััสต่์ และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้ง 
 การัจัิดส่งรัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้แก่ 
 ที่รััสต่์และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ พื่ร้ัอมูกับหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูสามัูญ 
 ปีรัะจิำาปีี
3.2 จัิดให้มู่บัญช่่และรัาย์งานต่์าง ๆ ต์ามูท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิาก 
 ที่รััสต่์หร่ัอต์ามูท่ี่�เห็นว่ัาจิำาเป็ีนและสมูควัรัในการับริัหารัจัิดการั 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT และที่รััพื่ย์สิ์นหลัก เพ่ื่�อจัิดส่งบัญช่่รัาย์งาน  
 และเอกสารัดังกล่าวัให้แก่สำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์  
 ที่รััสต่์ และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาต์ามูท่ี่�ที่รััสต่์ 
 กำาหนด เพ่ื่�อให้สอดคล้องกับกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และ 
 กฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถ้งคำาสั�งข้องเจ้ิาหน้าท่ี่�ข้อง 
 ที่างรัาช่การัใด ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
3.3 ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจัิดที่ำาบัญช่่ดังกล่าวัต์ามูหลักการั 
 บัญช่่ท่ี่�เป็ีนท่ี่�รัับรัองโดย์ทัี่�วัไปี โดย์จิะแบ่งแย์กที่รััพื่ย์์สิน  
 และ/หร่ัอดอกผลใด ๆ  ท่ี่�เกิดจิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 ลงทุี่น และ/หร่ัอที่รััพื่ย์์สินใด ๆ ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้รัับไว้ั  
 และ/หร่ัอพ้ื่งรัับไว้ัในนามูกองที่รััสต์์ CPNREIT ออกจิาก 
 ที่รััพื่ย์์สินข้องต์น และผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัจัิดเก็บ 
 เอกสารัหลักฐ์านปีรัะกอบการับัญช่่และการับันท้ี่กบัญช่่เป็ีน 
 รัะย์ะเวัลาอย์า่งน้อย์ 1 ปีี ให้อย์ูใ่นสภูาพื่สมูบูรัณ์ ครับถ้วัน และ 
 พื่ร้ัอมูให้ที่รััสต่์เข้้าต์รัวัจิสอบ
3.4 ส่งมูอบเอกสารัดังต่์อไปีน่�ให้แก่ที่รััสต่์ ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาท่ี่�ได้ 
 รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์เพ่ื่�อให้สอดคล้องกับกฎหมูาย์ 
 หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถ้งคำาสั�งข้อง 
 เจ้ิาหน้าท่ี่�ข้องที่างรัาช่การัใด ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

 1) รัาย์งานปีรัะเมิูนมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ฉ์บับเต็์มู โดย์จัิดส่ง 
  ให้แก่ที่รััสต่์ไมู่น้อย์กว่ัา 7 วััน ล่วังหน้าก่อนวัันครับกำาหนด 
  วัันปีรัะกาศมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  ต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
 2) รัาย์งานมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT และ 
  มููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ ณ วัันที่ำาการัสุดท้ี่าย์ข้องแต่์ละไต์รัมูาส 
  โดย์จัิดส่งให้แก่ที่รััสต่์เพ่ื่�อพิื่จิารัณารัับรัอง แล้วันำาส่ง 
  สำานักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 45 วัันนับแต่์วัันสุดท้ี่าย์ 
  ข้องแต่์ละไต์รัมูาสนั�น ซ้ี�งรัวัมูถ้งที่ำาการัคำานวัณมููลค่า 
  ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก ณ วัันที่ำาการัสุดท้ี่าย์ 
  ข้องแต่์ละไต์รัมูาสให้แก่ที่รััสต่์เพ่ื่�อปีรัะกอบการัคำานวัณ 
  มููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT และมููลค่า 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ดังกล่าวั
 3) ข้้อมููลปัีจิจุิบันเก่�ย์วักับรัาย์ช่่�อบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับ 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และสารัะข้องรัาย์การัท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมู 
  รัะหว่ัางกองที่รััสต์์ CPNREIT กับผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอ 
  บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ โดย์จัิดส่งให้แก่ 
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  ที่รััสต่์ภูาย์ใน 30 วัันนับจิากวัันท่ี่� 30 มิูถุนาย์น และวัันท่ี่�  
  31 ธัันวัาคมู และจัิดส่งให้ที่รััสต่์เพ่ื่�อพิื่จิารัณาก่อน 
  วัันเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู
 4) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธุัรักรัรัมูรัะหวั่างกองที่รััสต์์ CPNREIT กับ 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ก่อนและรัอบรัะย์ะ 
  เวัลาบัญช่่ปัีจิจุิบัน โดย์ดำาเนินการัเปิีดเผย์ในรัาย์งาน 
  ปีรัะจิำาปีีและงบการัเงินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
 5) ข้้อมููลเก่�ย์วักับควัามูข้ัดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์รัะหวั่าง 
  เจ้ิาข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ลงทุี่นและ 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ลอดจินมูาต์รัการัท่ี่�ใช้่ในการัป้ีองกัน 
  ควัามูข้ัดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวั โดย์ดำาเนินการั 
  เปิีดเผย์ข้้อมููลให้ผู้ลงทุี่นที่รัาบโดย์ชั่ดแจ้ิงตั์�งแต่์วัันเริั�มู 
  การัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต่์อปีรัะช่าช่นเปี็นครัั�งแรักและ 
  ทุี่กครัั�งเมู่�อเกิดควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์
 6) ข้้อมููลเก่�ย์วักับส่วันได้เส่ย์หร่ัอการัได้รัับปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการั 
  กองที่รััสต์์ จิากบริัษััที่หร่ัอบุคคลท่ี่�เป็ีนคู่ค้ากับกองที่รััสต์์  
  CPNREIT โดย์ดำาเนินการัเปิีดเผย์ข้้อมููลในแบบแสดง  
  รัาย์การัข้้อมููล สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ หร่ัอในหนังส่อ 
  เชิ่ญปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อข้ออนุมัูติ์ที่ำารัาย์การั 
  ต่์าง ๆ และรัาย์งานปีรัะจิำาปีีข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  เ พ่ื่� อ ผู้ ถ่อหน่วัย์ที่รััส ต์์และที่รััส ต่์จิะใช้่ เ ป็ีน ข้้อ มููล 
  ปีรัะกอบการัพื่ิจิารัณาควัามูเปี็นอิสรัะข้องผู้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูต่์าง ๆ เพ่ื่�อกองที่รััสต์์  
  CPNREIT และควัามูสมูเหตุ์สมูผลข้องธุัรักรัรัมูนั�น  
  ส่วันได้เส่ย์หร่ัอการัได้รัับปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ต้์องพิื่จิารัณาเปิีดเผย์  
  เช่่น เจ้ิาหน่� ลูกหน่� ผู้คำ�าปีรัะกันหร่ัอได้รัับการัคำ�าปีรัะกัน  
  การัถ่อหุ้นรัะหว่ัางกัน หร่ัอมู่ผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่หร่ัอผู้บริัหารั 
  เป็ีนกลุ่มูเด่ย์วักัน การัให้หร่ัอรัับบริัการั การัซ่ี�อข้าย์ 
  รัะหว่ัางกัน และการัออกค่าใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ  ให้แก่กัน เป็ีนต้์น

7) ข้้อมููลปัีจิจุิบันเก่�ย์วักับรัาย์การัท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูการัได้มูาหร่ัอ
จิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  โดย์
ดำาเนนิการัจิดัส่งให้แก่ที่รััสต่์และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ล่วังหนา้
ไมู่น้อย์กว่ัา 30 วัันก่อนวัันเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู และดำาเนินการั
เปิีดเผย์ต่์อปีรัะช่าช่นและสำานักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 15 วััน
นับแต่์วัันท่ี่�ได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก

8) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธุัรักรัรัมูการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สิน
หลักและอุปีกรัณ์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในรัอบรัะย์ะ
เวัลาบัญช่่ก่อนและรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ปัีจิจุิบัน โดย์ดำาเนิน
การัเปิีดเผย์ในรัาย์งานปีรัะจิำาปีีและงบการัเงินข้องกอง
ที่รััสต์์ CPNREIT

9) ข้้อมููลปัีจิจุิบันเก่�ย์วักับรัาย์การัท่ี่�เป็ีนการักู้ย์่มูเงินและก่อ
ภูารัะผูกพัื่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์ดำาเนินการัจัิด
ส่งให้แก่ที่รััสต่์เพ่ื่�อรัับที่รัาบ ก่อนวัันเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูพื่ร้ัอมู
กับสัญญากู้ย์่มู

10) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธุัรักรัรัมูการักู้ย์่มูเงินและก่อภูารัะผูกพัื่น
ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ก่อนและ
รัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ปัีจิจุิบัน โดย์ดำาเนินการัเปิีดเผย์ใน
รัาย์งานปีรัะจิำาปีีและงบการัเงินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

11) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธุัรักรัรัมูท่ี่�ที่รััสต่์เห็นว่ัามู่ผลกรัะที่บอย์่างมู่
นัย์สำาคัญต่์อที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์ได้รัับ
การัร้ัองข้อจิากที่รััสต่์ โดย์ดำาเนินการัจัิดส่งให้แก่ที่รััสต่์เพ่ื่�อ
พิื่จิารัณาล่วังหน้าไมู่น้อย์กว่ัา 14 วัันก่อนวัันเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู

12) งบการัเงนิข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์และข้้อมููลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ
การัจิดัที่ำางบการัเงนิ โดย์ดำาเนนิการัจิดัส่งให้แก่ที่รััสต่์ล่วัง
หน้าไมู่น้อย์กว่ัา 3 วัันก่อนวัันครับกำาหนดการัส่งงบการั
เงินต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์.

อน้�ง รัาย์งานดังกล่าวัข้้างต้์นเป็ีนเพ่ื่ย์งรูัปีแบบและตั์วัอย์่างข้อง
รัาย์งานท่ี่�ต้์องใช้่ในเบ่�องต้์น คู่สัญญาอาจิจิะปีรัับปีรุัง เพิื่�มูหร่ัอลด 
จิำานวันและช่นิดข้องรัาย์งาน หร่ัอเปีล่�ย์นแปีลงรัูปีแบบข้องรัาย์งาน
ได้ต์ามูท่ี่�คู่สัญญาร่ัวัมูกันกำาหนด เพ่ื่�อให้สอดคล้องกับกฎหมูาย์ 
หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถ้งคำาสั�งข้องเจ้ิาหน้าท่ี่�
ข้องที่างรัาช่การัใด ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

4.  หน้าท่�ในการัทำาสัญญาในการัจัดหาผลปรัะโยชน์
ในอสังหารัิมทรััพย์ข้องกองทรััสต์์ CPNREIT

4.1 ควับคุมู ดูแล รัวัมูทัี่�งสร้ัางมูาต์รัการัในการัควับคุมูดูแล และ 
 ดำาเนินการัใด ๆ ท่ี่�จิำาเปี็นและเหมูาะสมูในฐ์านะผู้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้ผู้เช่่าช่่วัง และ/หร่ัอบุคคลภูาย์นอก 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินหลัก ปีฏิบัติ์ต์ามู 
 หน้าท่ี่� เง่�อนไข้ และ/หร่ัอข้้อต์กลงท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา 
 เช่่าช่่วัง และ/หร่ัอสัญญาอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 รัวัมูถ้งรัะเบ่ย์บ กฎเกณฑ์์ ข้้อบังคับหร่ัอข้้อกำาหนดอ่�นใด 
 ข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก หร่ัอนโย์บาย์ท่ี่�เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินหลัก 
4.2 จัิดที่ำาสัญญาเช่่าพ่ื่�นท่ี่�  สัญญาบรัิการั สัญญาให้บริัการั 
 สาธัารัณูปีโภูค สัญญาว่ัาจ้ิางกับผู้ให้บริัการัภูาย์นอก และ 
 สัญญาอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลัก (ถ้ามู่) 
4.3 ดำาเนินการั และ/หร่ัอจัิดให้มู่การัสำารัองเงินสดจิากเงินปีรัะกัน 
 การัเช่่าท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิากผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ภูาย์ในศูนย์์การัค้าซ้ี�งเป็ีน 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์จิะต์้องคงรัะดับ 
 เงินสำารัองดังกล่าวัให้เพ่ื่ย์งพื่อต่์อปีรัะมูาณการัสัญญาท่ี่� 
 หมูดอายุ์และเงินมัูดจิำาท่ี่�ต้์องจ่ิาย์ค่นในแต่์ละงวัด

5. การับัรัิหารัจัดการั

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้แบ่งฝ่ั่าย์งานภูาย์ในบริัษััที่ฯ ออกเป็ีน 3 ฝ่ั่าย์  
เพ่ื่�อให้การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องบริัษััที่ฯ สัญญา 
ก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การั
ข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแล
จัิดการักองที่รััสต์์ โดย์หน้าท่ี่�ควัามูรัับผิดช่อบข้องแต่์ละฝ่ั่าย์งาน
สามูารัถสรุัปีได้ดังน่�
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5.1 ฝ่ายพัฒนาธุรักิจั 

ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิมู่หน้าท่ี่�หลักในการัจัิดที่ำาแผนงานและกลย์ทุี่ธ์ัในการั
จัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
วัางแผนการัต์ลาด การัส่งเสริัมูการัข้าย์ การัปีรัะช่าสัมูพัื่นธ์ัและ
กลย์ุที่ธ์ัการัแข่้งขั้น เพ่ื่�อให้ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
สามูารัถสร้ัางผลต์อบแที่นได้ต์ามูเป้ีาหมูาย์ ต์รัวัจิสอบและสอบที่าน
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะเข้้าลงทุี่น จัิดที่ำาแผนและ
นำาเสนอโครังสร้ัางและแหล่งเงินทุี่นท่ี่�เหมูาะสมูในการัเข้้าลงทุี่น 
ในที่รััพื่ย์์สินหลักโดย์กองที่รััสต์์ CPNREIT จัิดให้มู่การัสรัรัหาและ 
คัดเล่อกเมู่�อมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอ  
ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นหลัก รัวัมูถ้งติ์ดต์ามูและปีรัะเมิูนผลการัดำาเนินงาน
ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูทัี่�ง 
การับริัหารัจัิดการัและดูแลที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้
อย์ูใ่นสภูาพื่ท่ี่�เหมูาะสมูและพื่ร้ัอมูสำาหรัับการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ 

5.2 ฝ่ายสนับสนุนการัปิฏิิบัติ์งาน

ฝ่ั่าย์สนับสนุนการัปีฏิบัติ์งานมู่หน้าท่ี่�หลักในการัจิัดที่ำางบปีรัะมูาณ
ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT จัิดที่ำาและเปีิดเผย์ข้้อมููลท่ี่�สำาคัญข้อง 
กองที่รััสต์์ CPNREIT ซ้ี�งรัวัมูถ้งแต์่ไมู่จิำากัดแค่เพ่ื่ย์งงบการัเงิน 
รัาย์ไต์รัมูาสและรัาย์ปีี มููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิั และข้้อมููลเก่�ย์วักับ
ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก ให้เป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ติ์ดต์ามูและดูแล
การัจัิดที่ำาปีรัะกันภัูย์ท่ี่�เก่�ย์วักับการัดำาเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก
ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
เสนอพื่จิิารัณาเพ่ื่�ออนมัุูติ์การัว่ัาจ้ิางให้ผู้ให้บริัการัภูาย์นอกใหเ้ป็ีนผู้รัับ
ดำาเนินการั (Outsource) ทัี่�งข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT และ 
ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ เพ่ื่�อเสนอไปียั์งปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั 

5.3 ฝ่ายบริัหารัค่วัามูเสี�ยงแลัะการักำากับค่วับคุ่มู

ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูมู่หน้าท่ี่�หลักในการั 
ต์รัวัจิสอบและติ์ดต์ามูควัามูเส่�ย์งท่ี่�เก่�ย์วักับการัดำาเนินงานและ 
การัลงทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถ้งการักำาหนดมูาต์รัการั 
ท่ี่�เหมูาะสมูในการัจัิดการัควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั ดูแลและติ์ดต์ามู 
การัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เป็ีนไปีต์ามูกฏเกณฑ์์ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องและคู่มู่อการัปีฏิบัติ์งาน ดูแลและต์ิดต์ามูให้บุคลากรั 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำาเนินการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เป็ีนผู้ท่ี่�มู่
คุณสมูบัติ์เหมูาะสมูต์ามูลักษัณะงานท่ี่�ปีฏิบัติ์และข้้อกำาหนด 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ดูแลและป้ีองกันมิูให้เกิดควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์
รัะหว่ัางกองที่รััสต์์ CPNREIT กับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน รัวัมูถ้งกำาหนด
มูาต์รัการัท่ี่� เหมูาะสมูในการับริัหารัจัิดการัควัามูขั้ดแย์้งที่าง 
ผลปีรัะโย์ช่น์ และต์รัวัจิสอบการัจิดัที่ำารัาย์งานและการัเปิีดเผย์ข้้อมููล
ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

วิ ธ่การัและเงื�อนไข้ในการัเปล่�ยนต์ัวผู้จัดการั 
กองทรััสต์์

1. เหต์ุในการัเปล่�ยนแปลงผู้จัดการักองทรััสต์์
1) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้แจ้ิงต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. เป็ีนหนังส่อ

ถ้งควัามูปีรัะสงค์ท่ี่�จิะยุ์ติ์การัปีฏิบัติ์งานเป็ีนผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ท่ี่�ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน ก.ล.ต์. 
และสำานักงาน ก.ล.ต์. อนุญาต์แล้วั  

2) สำานักงาน ก.ล.ต์. สั�งเพิื่กถอนการัให้ควัามูเห็นช่อบเป็ีน 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอสั�งพัื่กการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนเวัลาเกิน 90 วััน

3) กรัณ่การัใหค้วัามูเห็นช่อบเป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์สิ�นอาย์ุ 
และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่ย์่�นคำาข้อต่์ออายุ์การัให้ 
ควัามูเห็นช่อบต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์.

4) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ถูกศาลสั�งพิื่ทัี่กษ์ัที่รััพื่ย์ ์ศาลมู่คำาสั�งให้
ฟ้�นฟูกิจิการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์สิ�นสภูาพื่ควัามูเป็ีนนิติ์บุคคล  

5) ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูติ์ให้ถอดถอนผู้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ เน่�องจิากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ฝ่ั่าฝ้ั่นหร่ัอไมู่
ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่� หร่ัอมู่ลักษัณะไมู่เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้้องต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
และที่รััสต่์ได้ที่ำาหนังส่อแจ้ิงการับอกเลิกสัญญาแต่์งตั์�ง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์แก่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์แล้วั

6) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ใช้่สิที่ธิับอกเลิกสัญญาต์ามูท่ี่�กำาหนด
ไว้ัในสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์
จิงใจิฝ่ั่าฝ้ั่นหร่ัอไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูหน้าท่ี่� ข้้อต์กลงท่ี่�เป็ีน 
สารัะสำาคัญใด ๆ หร่ัอผิดคำารัับรัองท่ี่�เป็ีนสารัะสำาคัญ 
ใด ๆ ต์ามูท่ี่�ให้ไว้ัในสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 

2. การัลาออกจากการัเป็นผู้จัดการักองทรััสต์์

หากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ปีรัะสงค์ท่ี่�จิะลาออก ให้แจ้ิงการัลาออกเป็ีน
หนังส่อให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์การัเผย์แพื่ร่ัข่้าวัผ่านรัะบบสารัสนเที่ศ
ข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ฯ์ และที่ำาหนังส่อแจ้ิงต่์อที่รััสต่์ให้ที่รัาบล่วังหน้า
ไมู่น้อย์กว่ัา 90 วััน ก่อนวัันท่ี่�กำาหนดให้การัลาออกมู่ผลใช้่บังคับ ทัี่�งน่� 
ต้์องไมู่ก่อให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์แก่ผู้รัับปีรัะโย์ช่น์และที่รััสต่์ โดย์ใน
รัะหว่ัางท่ี่�ที่รััสต่์ย์งัไมู่สามูารัถแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ได้นั�น 
ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์เดิมูที่ำาหน้าท่ี่�ต์่อไปีจินกว่ัาผู้จิัดการั 
กองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่จิะสามูารัถเข้้ามูาปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�แที่นผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ได้อย์า่งสมูบูรัณ์ต์ามูสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ทัี่�งน่� 
รัะย์ะเวัลาการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ดังกล่าวัจิะไมู่เกินกว่ัา 90 วััน นับจิาก 
วัันท่ี่�มู่ผลเป็ีนการัเลิกสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์
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3. การัดำาเนินการักรัณ่์ท่�ผู้จัดการักองทรััสต์์ ไม่
สามารัถืปฏิิบััต์ิหน้าท่� ได้

ไมู่ว่ัากรัณ่ใด ๆ หากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ได้  
ให้ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูควัามูจิำาเป็ีนเพ่ื่�อป้ีองกัน ย์ับย์ั�ง หร่ัอ
จิำากัดมิูให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์อย์่างร้ัาย์แรังต่์อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์
หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทัี่�งปีวัง โดย์ที่รััสต่์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�น
จัิดการักองที่รััสต์์แที่นในรัะหว่ัางน่�ได้ ทัี่�งน่� ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์
ท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

4. หนา้ท่�ข้องผูจั้ดการักองทรัสัต์์ภายหลงัการัลาออก

ภูาย์หลังผู้จัิดการักองที่รััสต์์ลาออกจิากการัที่ำาหน้าท่ี่� ให้ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ย์ังคงมู่หน้าท่ี่�ดังต่์อไปีน่�

1) ส่งมูอบงาน รัะบบงาน รัาย์ช่่�อลูกค้า บัญช่่ เอกสารั และ
ข้้อมููลใด ๆ ท่ี่�เก่�ย์วักับการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�เป็ีนผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ ไมู่ว่ัาจิะเป็ีนข้้อมููลควัามูลับที่างการัค้าหร่ัอไมู่
ก็ต์ามูให้แก่ที่รััสต่์ และ/หร่ัอผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ 
ต์ลอดจินดำาเนินการัใด ๆ ต์ามูท่ี่�ที่รััสต่์ร้ัองข้อต์ามูสมูควัรั 
เพ่ื่�อให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่สามูารัถเข้้าปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�
เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้อย่์างต่์อเน่�อง เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์สูงสุด
ข้อง CPNREIT และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู

2) เก็บรัักษัาควัามูลับที่างการัค้าข้อง CPNREIT โดย์ไมู่เผย์
แพื่ร่ัข้้อมููล แบบร่ัาง รัาย์ช่่�อลูกค้าและเอกสารัอ่�นท่ี่�มู่สารัะ
สำาคัญเป็ีนควัามูลับที่างการัค้าข้อง CPNREIT ต่์อบุคคล
ภูาย์นอก โดย์ไมู่ได้รัับควัามูย์ินย์อมูเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั
จิากที่รััสต่์ก่อน เว้ันแต่์เป็ีนการัเปิีดเผย์ข้้อมููลต่์อหน่วัย์งาน
รัาช่การัต์ามูข้้อกำาหนดข้องกฎหมูาย์ หร่ัอการัเปิีดเผย์
ข้้อมููลท่ี่�เปี็นสาธัารัณะอย์ู่ในข้ณะท่ี่�มู่การัเปีิดเผย์หร่ัอเผย์
แพื่ร่ั

3) ดำาเนินการัอ่�นใดต์ามูสมูควัรัเพ่ื่�อให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
รัาย์ใหมู่สามูารัถปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ได้อย่์างต่์อเน่�องต์ามูสัญญา
แต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ซ้ี�งการัดำาเนินการัดังกล่าวั 
รัวัมูถ้งการัลงลาย์มู่อช่่�อในหนังส่อเพ่ื่�อรัับรัองควัามูถูกต้์อง
ครับถ้วันข้องสิ�งท่ี่�ส่งมูอบให้ที่รััสต่์หร่ัอผู้จัิดการักองที่รััสต์์
รัาย์ใหมู่ด้วัย์ 

5. วิธ่การัแต์่งต์ั�งผู้จัดการักองทรััสต์์รัายใหม่

ให้ที่รััสต่์ข้อมูต์ผู้ิถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อแต์ง่ตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่
ภูาย์ใน 60 วัันนับแต่์วัันท่ี่�ปีรัากฏเหต์ุแห่งการัเปีล่�ย์นแปีลงผู้จิัดการั
กองที่รััสต์์ และดำาเนินการัแต่์งตั์�งบุคคลท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูติ์เห็น
ช่อบภูาย์ใน 30 วัันนับแต่์วัันท่ี่�ได้รัับมูติ์หร่ัอรัะย์ะเวัลาอ่�นใดต์ามูท่ี่�
สำานักงาน ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนด ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัข้อมูติ์แล้วั  
แต่์ไมู่ได้รัับมูติ์ ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการัแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่
ได้เอง โดย์คำาน้งถ้งปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู

ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�ไมู่สามูารัถดำาเนินการัแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ 
เพื่รัาะไมู่มู่ผู้มู่คุณสมูบัติ์เหมูาะสมูหร่ัอไมู่มู่ผู้สนใจิเป็ีนผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�แที่นผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�
รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และภูาย์ใต้์กฏเกณฑ์์ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัใน
กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

การับัรัิหารัจัดการักองทรััสต์์อ่�น

ปัีจิจุิบัน ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ (ซ้ี�งเป็ีนผู้จิัดการักองที่รััสต์์ข้อง 
CPNREIT) ไมู่ได้มู่การับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์อ่�นแต่์อย์่างใด โดย์ใน
การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องที่รััสต่์และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์และสัญญาอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ที่รััสต่์และผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่ 
หน้าท่ี่�ใช้่ควัามูรัะมัูดรัะวัังต์ามูสมูควัรัในการัดำาเนินการัเพ่ื่�อป้ีองกัน
ควัามูขั้ดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัาง CPNREIT กับที่รััสต่์หร่ัอ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ โดย์ให้มู่การัดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

1) ที่รััสต่์และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องไมู่มู่ผลปีรัะโย์ช่น์อ่�นใด
ท่ี่�อาจิขั้ดแย้์งกับผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้อง CPNREIT และ
หากมู่กรัณ่ท่ี่�อาจิก่อให้เกิดควัามูขั้ดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ 
ต้์องสามูารัถแสดงไดว่้ัามู่กลไกท่ี่�จิะที่ำาใหเ้ช่่�อมัู�นได้ว่ัาการั
บริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์จิะเป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุด
ข้อง CPNREIT และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู

2) ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่การับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์
อ่�นอย์ูด้่วัย์ ที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�ข้ออนุญาต์เสนอ
ข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องไมู่เป็ีนปีรัะเภูที่เด่ย์วักับที่รััพื่ย์์สิน
หลักข้องกองที่รััสต์์อ่�นนั�น

3) CPNREIT จิะไมู่เข้้าที่ำารัาย์การัใดท่ี่�อาจิส่งผลให้ที่รััสต่์ 
ไมู่สามูารัถที่ำาหน้าท่ี่�ได้อย่์างเป็ีนอิสรัะ เช่่น การัซ่ี�อ
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์จ์ิากบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับที่รััสต่์ ซ้ี�งอาจิ
ที่ำาให้ที่รััสต่์ไมู่สามูารัถให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัที่ำาหน้าท่ี่�
ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้อย่์างเป็ีนอิสรัะ
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• ผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

1. ข้้อมูลผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

1.1  บัรัิษัท เซ็็นทรััลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำากัด (มูหาช่น)

ที�ต์ั�งสำานักงานใหญ่ เลข้ที่่� 999/9 อาคารัสำานักงาน ดิ ออฟฟิเศส แอที่ เซี็นที่รััลเวัิลด์
ถนนพื่รัะรัามู 1 แข้วังปีทีุ่มูวััน เข้ต์ปีทีุ่มูวััน กรัุงเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบียนบรัิษัท 0107537002443

วัันที�จัดทะเบียนบรัิษัทมูหาชื่นจัำากัด 19 กรักฎาคมู 2537

ทุนจัดทะเบียน ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำารัะแล้วั 2,244,000,000 บาที่ ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามูัญจิำานวัน 
4,488,000,000 หุ้น มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 0.50 บาที่

โทรัศัพท์ 0-2667-5555 

โทรัสารั 0-2664-5593

เวั็บไซต์์ www.centralpattana.co.th

• โค่รังสรั�างผู้้�ถ่่อหุ�น

สามูารัถศ้กษัารัาย์ละเอ่ย์ดโครังสร้ัางผู้ถ่อหุ้นหร่ัอโครังสร้ัางองค์กรัข้องบริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) (“เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา”) ได้จิากในเว็ับไซีต์์  
www.centralpattana.co.th

• รัายช่ื่�อกรัรัมูการับริัษัท แลัะผู้้�บริัหารั ข�อมู้ลั ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563

กรัรัมูการับริัษัท

1. ดรั.ศุภูชั่ย์ พื่านิช่ภัูกดิ� ปีรัะธัานกรัรัมูการักิต์ติ์มูศักดิ�

2.  นาย์สุที่ธิัชั่ย์ จิิรัาธิัวััฒน์ ปีรัะธัานกรัรัมูการั

3 นาย์การุัณ กิต์ติ์สถาพื่รั ปีรัะธัานกรัรัมูการัอิสรัะ 
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล 
ปีรัะธัานกรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

4. นาย์ไพื่ฑู์รัย์์ ที่ว่ัผล กรัรัมูการัอิสรัะ
ปีรัะธัานกรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล 
ปีรัะธัานกรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง

5.  นางโช่ติ์กา สวันานนท์ี่ กรัรัมูการัอิสรัะ
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล 
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

6.  นาย์ว่ัรัวััฒน์ ชุ่ติ์เช่ษัฐ์พื่งศ์ กรัรัมูการัอิสรัะ
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล 

7.  นาย์สุที่ธิัเก่ย์รัติ์ จิิรัาธิัวััฒน์ กรัรัมูการั

8.  นาย์สุที่ธิัศักดิ� จิิรัาธิัวััฒน์ กรัรัมูการั
ท่ี่�ปีร้ักษัาคณะกรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

9.  นาย์สุที่ธิัธัรัรัมู จิิรัาธิัวััฒน์ กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่)
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

10.  นาย์กอบชั่ย์ จิิรัาธิัวััฒน์ กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่)
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง
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ผู้้�บริัหารั

1. นาย์ปีร่ัช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่)
กรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่และปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง

2.  นางสาวัวััลย์า จิิรัาธิัวััฒน์ รัองปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั

3.  นาย์สุที่ธิัภัูค จิิรัาธิัวััฒน์ รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สำานักกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่

4.  นางสาวันภูารััต์น์ ศร่ัวัรัรัณวิัที่ย์์ รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สาย์งานการัเงิน บัญช่่ และบริัหารัควัามูเส่�ย์ง

5.  นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ สาย์งานพัื่ฒนาธุัรักิจิและโครังการั

6.  นาย์เลิศวิัที่ย์์  ภููมิูพิื่ทัี่กษ์ั รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ ฝ่ั่าย์บริัหารัที่รััพื่ย์์สิน

1.2 GLAND 

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ บรัิษััที่ แกรันด์ คาแนล แลนด์ จิำากัด (มูหาช่น) (“GLAND”)

ที�ต์ั�งสำานักงานใหญ่ 33/4 ถนนพื่รัะรัามู 9 แข้วังห้วัย์ข้วัาง เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรัุงเที่พื่มูหานครั 10310

เลัขทะเบียนบรัิษัท 0107538000118

วัันที�จัดทะเบียนบรัิษัทมูหาชื่นจัำากัด 3 มู่นาคมู 2538

ทุนจัดทะเบียน ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์น 6,535,484,202 บาที่ 
ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำารัะแล้วั 6,499,829,661 ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามูัญจิำานวัน 
6,499,829,661 หุ้น มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 1.00 บาที่

โทรัศัพท์ 0-2246-2323

โทรัสารั 0-2247-1082

เวั็บไซต์์ www.grandcanalland.com

กรัรัมูการับริัษัท

11.  นาย์ปีริัญญ์ จิิรัาธิัวััฒน์ กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่)
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง
ท่ี่�ปีร้ักษัาคณะกรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

12.  นาย์ปีร่ัช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่)
กรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่และปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง
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• โค่รังสรั�างผู้้�ถ่่อหุ�น

สามูารัถศ้กษัารัาย์ละเอ่ย์ดโครังสร้ัางผู้ถ่อหุ้นหร่ัอโครังสร้ัางองค์กรัข้อง GLAND และสเต์อร์ัลิง และรัาย์ละเอ่ย์ดเพิื่�มูเติ์มูได้จิากรัาย์งานปีรัะจิำาปีี
ข้อง GLAND ท่ี่�เว็ับไซีต์์ www.grandcanalland.com

• รัายช่ื่�อกรัรัมูการัแลัะผู้้�บริัหารั GLAND ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563 

กรัรัมูการับริัษัท

1. นาย์สุที่ธิัธัรัรัมู จิิรัาธิัวััฒน์              ปีรัะธัานกรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่)

2. รัศ.ปีรัะพัื่นธ์ัพื่งศ์  เวัช่ช่าช่่วัะ            รัองปีรัะธัานกรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่) และ  
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

3. นาย์จิรััล มูงคลจัินที่ร์ั กรัรัมูการัอิสรัะ และปีรัะธัานกรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล 

4. นางจิิต์รัมูณ่ สุวัรัรัณพูื่ล กรัรัมูการัอิสรัะ กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล
ปีรัะธัานกรัรัมูการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง และกรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

5. นาย์วิัที่ย์า ช่วันะนันท์ี่ กรัรัมูการัอิสรัะ
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภิูบาล และ
ปีรัะธัานกรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

6. นาย์ปีร่ัช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่) และปีรัะธัานกรัรัมูการัจัิดการั 

7. นาย์ปัีณฑิ์ต์ มูงคลกุล กรัรัมูการั (มู่อำานาจิลงนามูผูกพัื่นบริัษััที่) และ  
ท่ี่�ปีร้ักษัากรัรัมูการัสรัรัหาและกำาหนดค่าต์อบแที่น

8. นางสาวันพื่พื่รั ติ์รัวััฒนกุล กรัรัมูการั

9. นาย์สรัรัสฤษัดิ� เย์็นบำารุัง กรัรัมูการั

ผู้้�บริัหารั

1. นางสาวันภูารััต์น์ ศร่ัวัรัรัณวิัที่ย์์ รัักษัาการัปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั กรัรัมูการับริัหารัควัามูเส่�ย์งและกรัรัมูการัจัิดการั

2. นางปีณิดา สุข้ศร่ัดากุล รัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ กรัรัมูการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง และกรัรัมูการัจัิดการั

3. เร่ัออากาศเอกกร่ั เดช่ชั่ย์ รัักษัาการัรัองกรัรัมูการัผู้จัิดการัใหญ่ และกรัรัมูการัจัิดการั

4. นาย์สุรักิจิ  ธัารัธันานนท์ี่ ผู้ช่่วัย์กรัรัมูการัผู้จัิดการัอาวุัโส กลุ่มูงานสนับสนุน

5. นางสาวัทัี่ต์ย์ากรัณ์ เบญจิภัูที่รัเศรัษัฐ์์ ผู้ช่่วัย์กรัรัมูการัผู้จัิดการั กลุ่มูงานข้าย์และการัต์ลาดพ่ื่�นท่ี่�สำานักงาน
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1.3 สเต์อรั์ลิง

ผู้้�บรัิหารัอสังหารัิมูทรััพย์ บรัิษััที่ สเต์อรั์ลิง อ่ควัิต์่� จิำากัด (“สเต์อรั์ลิง”)

ที�ต์ั�งสำานักงานใหญ่ 33/4 ถนนพื่รัะรัามู 9 แข้วังห้วัย์ข้วัาง เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรัุงเที่พื่มูหานครั 10310

เลัขทะเบียนบรัิษัท 0105539047078

วัันที�จัดทะเบียนบรัิษัทมูหาชื่นจัำากัด 22 เมูษัาย์น 2539

ทุนจัดทะเบียน ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำารัะแล้วัจิำานวัน 1,800,000,000 บาที่ ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามูัญ
จิำานวัน 18,000,000  หุ้น มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 100 บาที่

โทรัศัพท์ 0-2354-2301-4

โทรัสารั 0-2354-2300

• รัายช่ื่�อกรัรัมูการั สเต์อร์ัลิัง ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563 

กรัรัมูการับริัษัท

1. นาย์ปีร่ัช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั

2. นาย์ปัีณฑิ์ต์ มูงคลกุล กรัรัมูการั

3. นางสาวันภูารััต์น์ ศร่ัวัรัรัณวิัที่ย์์ กรัรัมูการั

4. รัศ.ปีรัะพัื่นธ์ัพื่งศ์ เวัช่ช่าช่่วัะ กรัรัมูการั

5. นางปีณิดา สุข้ศร่ัดากุล กรัรัมูการั

2. หน้าท่�และคัวามรัับัผิดชอบัข้องผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์ 
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ม่์ูสิที่ธิัได้รัับค่าต์อบแที่นในการัที่ำาหน้าท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์จ์ิากกองที่รััสต์์ต์ามูสัญญาการัจ้ิางท่ี่�ที่ำาข้้�นรัะหว่ัางกอง
ที่รััสต์์กับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์มู่สิที่ธิั หน้าท่ี่� และควัามูรัับผิดช่อบในโครังการั ดังต่์อไปีน่�
1) ได้รัับค่าต์อบแที่นในการัที่ำาหน้าท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิากกองที่รััสต์์ต์ามูสัญญาการัจ้ิางท่ี่�ที่ำาข้้�นรัะหว่ัางกองที่รััสต์์กับผู้บริัหารั

อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
2) ดูแลรัักษัาและจัิดการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ในแต่์ละวัันให้อย์ูใ่น สภูาพื่ท่ี่�ด่และพื่ร้ัอมูท่ี่�จิะหาผลปีรัะโย์ช่น์ต์ลอดเวัลา 
3) จัิดเก็บรัาย์รัับและจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
4) ปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญาหร่ัอหน้าท่ี่�อ่�นท่ี่�รัะบุต์ามูสัญญาว่ัาจ้ิางผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
5) ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�อ่�นๆ ต์ามูท่ี่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น หร่ัอสำานักงานคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนดให้

เป็ีนหน้าท่ี่�ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�อ่�นใดต์ามูท่ี่�บริัษััที่จัิดการัมูอบหมูาย์
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• ผู้เช่าช่วง (ผู้บัรัิหารัโรังแรัม)

1. ข้้อมูลผู้เช่า

ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ซ้ี�งเป็ีนผู้เช่่าช่่วังสำาหรัับที่รััพื่ย์สิ์นหลักส่วันท่ี่�เปีน็โรังแรัมูฮิิลต์นั พัื่ที่ย์า โดย์เป็ีนบริัษััที่ย์อ่ย์ร้ัอย์ละ 99.99 ข้องบรัษัิัที่ เซ็ีนที่รััล
พัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น)  ท่ี่�มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นจัิดตั์�งข้้�นเมู่�อวัันท่ี่� 25 กันย์าย์น 2560 โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดที่างธุัรักิจิท่ี่�สำาคัญข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิ
เที่ล ดังต่์อไปีน่�

ช่ื่�อบริัษัท บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล จิำากัด

วััต์ถุ่ปิรัะสงค์่ เพ่ื่�อเป็ีนผู้เช่่าช่่วังและปีรัะกอบธุัรักิจิโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ท่ี่�จิะอย์ูภู่าย์ใต้์กองที่รััสต์์ CPNREIT

ทุนจัดทะเบียน 200,000,000 บาที่ (สองร้ัอย์ล้านบาที่) ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามัูญจิำานวัน 20,000,000 หุ้น 
(ย์่�สิบล้านหุ้น) มููลค่าท่ี่�ต์รัาไว้ัหุ้นละ 10 บาที่ (สิบบาที่)

ค่ณะกรัรัมูการับริัษัท นาย์สุที่ธิัธัรัรัมู จิิรัาธิัวััฒน์
นาย์กอบชั่ย์ จิิรัาธิัวััฒน์
นางสาวัวััลย์า จิิรัาธิัวััฒน์
นาย์สุที่ธิัภัูค จิิรัาธิัวััฒน์
นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล
นาย์ปีร่ัช่า เอกคุณากูล

ผู้้�ถ่่อหุ�นรัายใหญ่ บริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) ถ่อหุ้นสัดส่วันร้ัอย์ละ 99.99

2. หน้าท่�และคัวามรัับัผิดชอบัข้องผู้เช่าช่วงทรััพย์สินหลัก

(1) คัดเล่อกและว่ัาจ้ิางบุคคลใดเพ่ื่�อเข้้าบริัหารักิจิการัโรังแรัมู หร่ัอเพ่ื่�อเข้้าปีฎิบัติ์งานหร่ัอหน้าท่ี่�ใด ๆ  ภูาย์ใต้์วััต์ถุปีรัะสงค์ข้องการัเช่่าช่่วังต์ามู
ท่ี่�รัะบุในสัญญาเช่่าช่่วัง

(2) ดูแลรัักษัาและจัิดการัที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ให้อย์ูใ่นสภูาพื่ท่ี่�ด่และพื่ร้ัอมูท่ี่�จิะหาผลปีรัะโย์ช่น์ต์ลอดเวัลา 
(3) ปีฏิบัติ์ต์ามูสัญญา ข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ หร่ัอหน้าท่ี่�อ่�นท่ี่�รัะบุต์ามูสัญญาเช่่าช่่วัง
(4) ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�อ่�น ๆ ต์ามูท่ี่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น หร่ัอสำานักงานคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนดให้

เป็ีนหน้าท่ี่�ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�อ่�นใดต์ามูท่ี่�บริัษััที่จัิดการัมูอบหมูาย์
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ชื่่�อทรััสต์ี บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด

ที�ต์ั�งสำานักงานใหญ่ เลข้ที่่� 18 อาคารั 1 ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ ปีารั์ค พื่ลาซี่า ช่ั�น 7-8 ถนนรััช่ดาภูิเษัก 
แข้วังจิต์ุจิักรั เข้ต์จิต์ุจิักรั กรัุงเที่พื่มูหานครั 10900

เลัขทะเบียนบรัิษัท 0105535048398

โทรัศัพท์ 0-2949-1500

โทรัสารั 0-2949-1501

เวั็ปิไซต์์ www.scbam.com

ทุนจัดทะเบียน 200,000,000 บาที่

ทุนชื่ำารัะแลั�วั 100,000,000 บาที่

ใบอนุญาต์ที�เกี�ยวัข�อง           ที่รััสต์่ได้รัับใบอนุญาต์ปีรัะกอบธัุรักิจิที่รััสต์่จิากสำานักงาน ก.ล.ต์. 
ในวัันที่่� 18 กันย์าย์น 2556

• ทรััสต์่

1. ข้้อมูลทั�วไป

3. หน้าท่�และคัวามรัับัผิดชอบัในการัเป็นทรััสต์่

1. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�จัิดการักองที่รััสต์์ด้วัย์ควัามูซี่�อสัต์ย์์สุจิริัต์ และ 
 รัะมัูดรัะวัังเย์่�ย์งผู้มู่วิัช่าช่่พื่ รัวัมูทัี่�งด้วัย์ควัามูช่ำานาญ โดย์ 
 ปีฏิบัติ์ต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างเป็ีนธัรัรัมู เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์สูงสุด 
 ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู รัวัมูทัี่�งต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามู 
 กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ วััต์ถุปีรัะสงค์ในการั 
 จัิดตั์�งกองที่รััสต์์ มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และข้้อผูกพัื่นท่ี่�ได้ 
 ให้ไว้ัเพิื่�มูเติ์มูแก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่)

2. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�เข้้าร่ัวัมูในการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กครัั�ง  
 โดย์หากมู่การัข้อมูติ์จิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อดำาเนินการั 
 อย์่างใดอย์่างหน้�ง ที่รััสต่์ต้์องปีฏิบัติ์ดังต่์อไปีน่�

 (2.1) ต์อบข้้อซัีกถามูและให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัดำาเนินการั 
  ดังกล่าวัหร่ัอเร่ั�องท่ี่�ข้อมูติ์ว่ัาเป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�ง 
  ที่รััสต์์หร่ัอกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องหร่ัอไมู่

2. โคัรังสรั้างการัถื่อหุ้น

 (2.2) ทัี่กท้ี่วังและแจ้ิงให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบว่ัาการั 
  ดำาเนินการัดังกล่าวัหร่ัอเร่ั�องท่ี่�ข้อมูติ์ไมู่สามูารัถ 
  กรัะที่ำาได้ หากไมู่เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอ 
  กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

3. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�บังคับช่ำารัะหน่�หร่ัอดูแลให้มู่การับังคับช่ำารัะหน่� 
 เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูข้้อสัญญารัะหว่ัางกองที่รััสต์์กับบุคคลอ่�น 

4. ในกรัณ่ท่ี่�ไมู่มู่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอมู่เหตุ์ท่ี่�ที่ำาให้ผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ได้ ให้ที่รััสต่์เข้้าจัิดการั 
 กองที่รััสต์์ไปีพื่ลางก่อนจินกว่ัาจิะมู่การัแต่์งตั์�งผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ ทัี่�งน่� ภูาย์ใต้์หลักเกณฑ์์ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัใน 
 ปีรัะกาศท่ี่� กรั. 14/2555 โดย์ให้ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ต์ามูควัามูจิำาเป็ีนเพ่ื่�อป้ีองกัน ย์ับย์ั�ง หร่ัอจิำากัดมิูให้ 
 เกิดควัามูเส่ย์หาย์ร้ัาย์แรังต่์อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์หร่ัอ 
 ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมูและดำาเนินการัต์ามูอำานาจิหน้าท่ี่� 

ธนาค่ารัไทยพาณิชื่ย์ จัำากัด (มูหาชื่น)
(รั�อยลัะ 99.99)

บรัิษัทหลัักทรััพย์จััดการักองทุน  
ไทยพาณิชื่ย์ จัำากัด

ผู้้�ถ่่อหุ�นรัายย่อย
(รั�อยลัะ 0.01)
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 ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ ในการั 
 ดำาเนินการัดังกล่าวั ที่รััสต่์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจัิดการั 
 กองที่รััสต์์แที่นในรัะหว่ัางนั�นก็ได้ ทัี่�งน่� ภูาย์ในข้อบเข้ต์  
 หลักเกณฑ์์ และเง่�อนไข้ท่ี่�สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ได้รัะบุไว้ั รัวัมูทัี่�ง 
 มู่อำานาจิในการัจัิดให้มู่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ต์ามูอำานาจิ 
 หน้าท่ี่�ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ หร่ัอปีรัะกาศ 
 หร่ัอข้้อกำาหนดอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และท่ี่�ได้แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู

5. ที่รััสต่์มู่สิที่ธิั หน้าท่ี่� และควัามูรัับผิดช่อบในการัจัิดการั 
 กองที่รััสต์์ต์ามูข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ข้องกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ 
 และกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

6. ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่นโย์บาย์การัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�มิูใช่่ 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก การัจัิดการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นดังกล่าวั 
 อาจิดำาเนินการัโดย์ที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอบุคคลอ่�น 
 ท่ี่�ที่รััสต่์หร่ัอผู้จัิดการักองที่รััสต์์มูอบหมูาย์โดย์จิะเป็ีนไปี 
 ต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ โดย์ในกรัณ่ท่ี่�มูอบหมูาย์ 
 ให้บุคคลอ่�นท่ี่�มิูใช่่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนผู้รัับดำาเนินการั  
 ต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศ 
 คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่นว่ัาด้วัย์การัใหบุ้คคลอ่�นเป็ีนผู้รัับ 
 ดำาเนินการัในงานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธัุรักิจิ ในส่วัน 
 ท่ี่�เก่�ย์วักับการัให้บุคคลอ่�นเป็ีนผู้รัับดำาเนินการัในงานท่ี่� 
 เก่�ย์วักับการัลงทุี่นข้องกองทุี่นโดย์อนุโลมู 

7. ในกรัณ่ท่ี่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หร่ัอสำานักงาน ก.ล.ต์. หร่ัอ 
 หน่วัย์งานอ่�นใดท่ี่� มู่อำานาจิต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่� เ ก่� ย์วั ข้้อง  
 ออกกฎหมูาย์ รัะเบ่ย์บ ปีรัะกาศ ข้้อบังคับ คำาสั�ง หนังส่อเว่ัย์น  
 คำาผ่อนผัน ย์กเลิก หร่ัอเปีล่�ย์นแปีลง แก้ไข้ หร่ัอเพิื่�มูเติ์มู 
 กฎหมูาย์ รัะเบ่ย์บ ปีรัะกาศ ข้้อบังคับ คำาสั�งท่ี่�ใช้่อย์ูใ่นปัีจิจุิบัน  
 อันที่ำาให้ต้์องมู่การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์  
 ที่รััสต่์จิะต์้องดำาเนินการัต์ามูท่ี่�สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์กำาหนด 
 เพ่ื่�อแก้ไข้ เปีล่�ย์นแปีลง เพิื่�มูเติ์มูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ได้เพ่ื่�อให้ 
 เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์ รัะเบ่ย์บ ปีรัะกาศ ข้้อบังคับ คำาสั�งท่ี่� 
 เปีล่�ย์นแปีลงหร่ัอแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูดังกล่าวัโดย์ไมู่ต้์องข้อมูติ์จิาก 
 ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

8. ห้ามูมิูให้ที่รััสต่์นำาหน่�ท่ี่�ต์นเปี็นลูกหน่�บุคคลภูาย์นอกอันมิูได้ 
 เกิดจิากการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�เป็ีนที่รััสต่์ไปีหักกลบลบหน่�กับหน่� 
 ท่ี่�บุคคลภูาย์นอกเป็ีนลูกหน่�ที่รััสต่์อันส่บเน่�องมูาจิากการั 
 จัิดการักองที่รััสต์์ ทัี่�งน่� การักรัะที่ำาท่ี่�ฝ่ั่าฝ้ั่นข้้อห้ามูน่� ให้การั 
 กรัะที่ำาเช่่นนั�นต์กเป็ีนโมูฆะ

9. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์เข้้าที่ำานิติ์กรัรัมูหร่ัอที่ำาธุัรักรัรัมูต่์าง ๆ  กับบุคคล 
 ภูาย์นอกเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ ให้ที่รััสต่์แจ้ิงต่์อบุคคล 
 ภูาย์นอกที่รัาบเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัเมู่�อเข้้าที่ำานิติ์กรัรัมูหร่ัอ 
 ธุัรักรัรัมูกับบุคคลภูาย์นอกว่ัาเป็ีนการักรัะที่ำาในฐ์านะที่รััสต่์ 

10. ให้ที่รััสต่์จัิดที่ำาบัญช่่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์แย์กต่์างหาก 
 จิากที่รััพื่ย์์สินและบัญช่่อ่�น ๆ  ข้องที่รััสต่์ ในกรัณ่ที่รััสต่์จัิดการั 
 กองที่รััสต์์หลาย์กอง ต้์องจัิดที่ำาบัญช่่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ 
 แต่์ละกองแย์กต่์างหากออกจิากกัน และบันท้ี่กบัญช่่ให้ถูกต้์อง 
 ครับถ้วันและเปี็นปัีจิจุิบัน รัวัมูทัี่�งแย์กกองที่รััสต์์ไว้ัต่์างหาก 
 จิากที่รััพื่ย์์สินส่วันตั์วัข้องที่รััสต่์และที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�ที่รััสต่์ 
 ครัอบครัองอย์ู ่ 

11. ในกรัณ่ท่ี่�ที่ รััสต่์ มิูไ ด้ดำา เ นินการัให้ เ ป็ีนไปีต์ามูข้้อ 10  
 จินเป็ีนเหตุ์ให้กองที่รััสต์์ปีะปีนอย์ู่กับที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วั 
 ข้องที่รััสต่์จินมูิอาจิแย์กได้ว่ัาที่รััพื่ย์์สินใดเปี็นข้องกองที่รััสต์์ 
 และที่รััพื่ย์์สินใดเป็ีนที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วัข้องที่รััสต่์เอง  
 ให้สันนิษัฐ์านว่ัา

 (11.1)  ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นเป็ีนข้องกองที่รััสต์์
 (11.2)  ควัามูเส่ย์หาย์และหน่�ท่ี่�เกิดจิากการัจิัดการัที่รััพื่ย์์สิน 
  ท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นเป็ีนควัามูเส่ย์หาย์และหน่�ท่ี่�เป็ีน 
  ส่วันตั์วัข้องที่รััสต่์
 (11.3) ผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�เกิดจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีน 
  กันอย์ู่นั�นเป็ีนข้องกองที่รััสต์์

 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่ต์ามูวัรัรัคหน้�ง ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้ง 
 ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�ถูกเปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีจิากที่รััพื่ย์สิ์น 
 ท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นด้วัย์

12. ในกรัณ่ท่ี่�ที่ รััสต่์ มิูไ ด้ดำา เ นินการัให้ เ ป็ีนไปีต์ามูข้้อ 10  
 จินเป็ีนเหตุ์ให้กองที่รััสต์์แต่์ละกองปีะปีนกันจินมิูอาจิแย์ก 
 ได้ว่ัาที่รััพื่ย์์สินใดเป็ีนข้องกองที่รััสต์์ใด ให้สันนิษัฐ์านวั่า 
 ที่รััพื่ย์์สินนั�น รัวัมูทัี่�งที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ถูกเปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอถูกเปีล่�ย์น 
 สภูาพื่ไปีจิากที่รััพื่ย์์สินนั�นและปีรัะโย์ช่น์ใด ๆ หร่ัอหน่�สินท่ี่� 
 เกิดข้้�นจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั เป็ีนข้องกองที่รััสต์์ 
 แต่์ละกองต์ามูสัดส่วันข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�นำามูาเปี็นต้์นทุี่นท่ี่� 
 ปีะปีนกัน

13. การัใช้่อำานาจิและการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องที่รััสต่์ในการัจัิดการั 
 กองที่รััสต์์เป็ีนเร่ั�องเฉพื่าะตั์วัข้องที่รััสต่์ ที่รััสต่์จิะมูอบหมูาย์ 
 ให้ผู้อ่�นจัิดการักองที่รััสต์์มิูได้ เว้ันแต่์

 (13.1) สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์กำาหนดไว้ัเป็ีนอย์่างอ่�น
 (13.2) การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�มิูใช่่เร่ั�องท่ี่�ต้์องที่ำาเฉพื่าะตั์วัและ 
  ไมู่จิำาเป็ีนต้์องใช้่วิัช่าช่่พื่เย่์�ย์งที่รััสต่์
 (13.3) การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�โดย์ทัี่�วัไปีผู้เป็ีนเจ้ิาข้องที่รััพื่ย์์สิน 
  ซ้ี�งมู่ที่รััพื่ย์์สินและวััต์ถุปีรัะสงค์ข้องการัจัิดการั 
  ในลักษัณะที่ำานองเด่ย์วักันกับกองที่รััสต์์จิะพ้ื่งกรัะที่ำา 
  ในการัมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจัิดการัแที่น
 (13.4) การัเก็บรัักษัาที่รััพื่ย์์สิน การัจัิดที่ำาสมุูดที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ รัวัมูถ้งการัติ์ดต์ามูการัจ่ิาย์เงินปัีนผล  
  หร่ัอการัปีฏิบัติ์งานด้านการัสนับสนุนให้บริัษััที่ 
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  ใน เค ร่ัอข้องที่ รััส ต่์  ห ร่ัอ ผู้ จัิดการักองที่ รััส ต์์ 
  หร่ัอนาย์ที่ะเบ่ย์นรัาย์อ่�นท่ี่� ไ ด้ รัับอนุญาต์จิาก 
  ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ดำาเนินการัได้ 

 (13.5) เร่ั�องอ่�นใดท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนผู้รัับผิดช่อบและ 
  ดำาเนนิการัต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�ง ที่รััสต์์ หร่ัอ 
  หลักเกณฑ์์ในปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555 ปีรัะกาศท่ี่�  
  กรั. 14/2555 และปีรัะกาศท่ี่� สช่. 29/2555 หร่ัอ 
  ปีรัะกาศหร่ัอข้้อกำาหนดอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และท่ี่�ได้ 
  แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู

 ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์ฝ่ั่าฝ้ั่นบที่บัญญัติ์ต์ามูวัรัรัคหน้�ง ให้การัท่ี่�ที่ำา 
 ไปีนั�นผูกพัื่นที่รััสต่์เป็ีนการัส่วันตั์วัไมู่ผูกพัื่นกองที่รััสต์์

14. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์มูอบหมูาย์ให้ผู้อ่�นจัิดการักองที่รััสต์์โดย์ช่อบ 
 ต์ามูข้้อ (13) ที่รััสต่์ต้์องเล่อกผู้รัับมูอบหมูาย์ด้วัย์ควัามู 
 รัอบคอบและรัะมูัดรัะวััง รัวัมูทัี่�งต้์องกำากับและต์รัวัจิสอบ 
 การัจิัดการัแที่นอย์่างเพ่ื่ย์งพื่อ และต์้องกำากับดูแล โดย์จิะ 
 กำาหนดมูาต์รัการัในการัดำาเนินงานเก่�ย์วักับการัมูอบหมูาย์งาน 
 ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์.  
 ท่ี่� กข้. 1/2553 เร่ั�อง รัะบบงาน การัต์ิดต่์อผู้ลงทุี่น และ 
 การัปีรัะกอบธุัรักิจิโดย์ทัี่�วัไปีข้องที่รััสต่์ หร่ัอปีรัะกาศหร่ัอ 
 ข้้อกำาหนดอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และท่ี่�ได้แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู ดังน่�

 (14.1) การัคัดเล่อกผู้ท่ี่�สมูควัรัได้รัับมูอบหมูาย์โดย์พิื่จิารัณา 
  ถ้งควัามูพื่ร้ัอมูด้านรัะบบงานและบุคลากรัข้องผู้ท่ี่� 
  ได้รัับมูอบหมูาย์ต์ลอดจินการัขั้ดกันที่างผลปีรัะโย์ช่น์ 
  ข้องผู้รัับมูอบหมูาย์งานและกองที่รััสต์์
 (14.2) การัควับคุมูและปีรัะเมิูนผลการัปีฏิบัติ์ข้องผู้ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์งาน
 (14.3) การัดำาเนินการัข้องที่รััสต่์เมู่�อปีรัากฏวั่าผู้ท่ี่�ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์ไมู่เหมูาะสมูท่ี่�จิะได้รัับมูอบหมูาย์งาน 
  อ่กต่์อไปี
 ทัี่�งน่� คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. อาจิปีรัะกาศกำาหนดรัาย์ละเอ่ย์ด 
 ในการัปีฏิบัติ์ข้องที่รััสต่์ในกรัณ่ดังกล่าวัได้

15. ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ หากที่รััสต่์รัาย์ใหมู่พื่บว่ัา 
 ก่อนท่ี่�ที่รััสต่์รัาย์ใหมู่เข้้ารัับหน้าท่ี่� มู่การัจิัดการักองที่รััสต์์ 
 ท่ี่�ไมู่เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอ พื่.รั.บ.  
 ที่รััสต์์ฯ จินเป็ีนเหตุ์ให้กองที่รััสต์์เส่ย์หาย์ ให้ที่รััสต่์รัาย์ใหมู่ 
 ดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

 (15.1) เร่ัย์กร้ัองค่าเส่ย์หาย์จิากที่รััสต่์รัาย์ท่ี่�ต้์องรัับผิด
 (15.2) ติ์ดต์ามูเอาที่รััพื่ย์์สินค่นจิากบุคคลภูาย์นอก ไมู่ว่ัา 
  บุคคลนั�นจิะได้ที่รััพื่ย์สิ์นมูาโดย์ต์รังจิากที่รััสต่์รัาย์เดิมู 
  หร่ัอไมู่ และไมู่ว่ัาที่รััพื่ย์์สินในกองที่รััสต์์จิะถูก 
  เปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีเป็ีนที่รััพื่ย์์สิน 
  อย่์างอ่�นก็ต์ามู เว้ันแต่์บุคคลดังกล่าวัจิะได้มูา
  โดย์สุจิริัต์ เส่ย์ค่าต์อบแที่นและไมู่รู้ัหร่ัอไมู่มู่เหตุ์ 
  อันควัรัรู้ั ว่ัาที่รััพื่ย์์ สินนั�นได้มูาจิากการัจิัดการั 
  กองที่รััสต์์โดย์มิูช่อบ

16. ในการัจัิดการักองที่รััสต์์และการัมูอบหมูาย์ให้ผู้อ่�นจัิดการั 
 กองที่รััสต์์โดย์ช่อบต์ามูข้้อ 13 หากมู่ค่าใช้่จ่ิาย์หร่ัอที่รััสต่์ 
 ต้์องช่ำารัะเงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินอ่�นให้กับบุคคลภูาย์นอกด้วัย์เงิน 
 หร่ัอที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วัข้องที่รััสต่์เองโดย์ช่อบต์ามู 
 ควัามูจิำาเป็ีนอันสมูควัรั ให้ที่รััสต่์มู่สิที่ธิัได้รัับเงินหร่ัอที่รััพื่ย์สิ์น 
 ค่นจิากกองที่รััสต์์ได้ เว้ันแต่์สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์จิะกำาหนดไว้ั 
 เป็ีนอย์่างอ่�น

 สิที่ธิัท่ี่�จิะได้รัับเงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินค่นต์ามูวัรัรัคหน้�ง ย์่อมูเป็ีน 
 บุริัมูสิที่ธิัท่ี่�ที่รััสต่์มู่อย์ูก่่อนผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์และบคุคลภูาย์นอก 
 ท่ี่�มู่ที่รััพื่ย์สิที่ธิัหร่ัอสิที่ธิัใด ๆ เหน่อกองที่รััสต์์ และเปี็นสิที่ธิั 
 ท่ี่�อาจิบังคับได้ในทัี่นท่ี่โดย์ไมู่จิำาต้์องรัอให้มู่การัเลกิที่รััสต์์ และ 
 ในกรัณ่ท่ี่�มู่ควัามูจิำาเป็ีนต้์องเปีล่�ย์นรูัปี หร่ัอเปีล่�ย์นสภูาพื่ 
 ที่รััพื่ย์์สินในกองที่รััสต์์เพ่ื่�อให้มู่เงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินค่นแก่ที่รััสต่์  
 ให้ที่รััสต่์มู่อำานาจิดำาเนินการัดังกล่าวัได้แต่์ต้์องกรัะที่ำา 
 โดย์สุจิริัต์ และเป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้และวิัธ่ัการัท่ี่�  
 คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หร่ัอสำานักงาน ก.ล.ต์. กำาหนด

17. ห้ามูมิูให้ที่รััสต่์ใช้่สิที่ธิัต์ามูข้้อ 16 จินกว่ัาที่รััสต่์จิะได้ช่ำารัะ 
 หน่�ท่ี่�มู่อย์ู่ต่์อกองที่รััสต์์จินครับถ้วันแล้วั เว้ันแต่์เป็ีนหน่�ท่ี่�อาจิ 
 หักกลบลบหน่�กันได้ต์ามูปีรัะมูวัลกฎหมูาย์แพ่ื่งและพื่าณิช่ย์์

18. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กำาหนด 
 ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ ที่รััสต่์ต้์องรัับผิดต่์อ 
 ควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�เกิดข้้�นแก่กองที่รััสต์์

 ในกรัณ่ท่ี่�มู่ควัามูจิำาเปีน็และมู่เหต์ผุลอันสมูควัรัเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ 
 ข้องกองที่รััสต์์ ที่รััสต่์อาจิข้อควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน  
 ก.ล.ต์. ก่อนท่ี่�จิะจิัดการักองที่รััสต์์เปี็นอย์่างอ่�นให้ต่์างไปีจิาก 
 ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�ง ที่รััสต์์ได้ และหากที่รััสต่์ได้จัิดการั 
 ต์ามูท่ี่�ได้ รัับควัามูเห็นช่อบนั�นด้วัย์ควัามูสุจิริัต์และเพ่ื่�อ 
 ปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องกองที่รััสต์์แล้วั ที่รััสต่์ไมู่จิำาต้์องรัับ 
 ผิดต์ามูวัรัรัคหน้�ง

19. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�ดูแลให้สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์มู่สารัะสำาคัญเป็ีนไปี 
 ต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลง 
 สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการัต์ามูหลักเกณฑ์์ 
 ดังต่์อไปีน่�

 (19.1) ดูแลให้การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
  เป็ีนไปีต์ามูวิัธ่ัการัและเง่�อนไข้ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา 
  ก่อตั์�งที่รััสต์์ และเป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ั 
  ในกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
 (19.2) ในกรัณ่ท่ี่�การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
  ไมู่เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 19 (19.1) ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการั 
  ให้เป็ีนไปีต์ามูอำานาจิหน้าท่ี่� ท่ี่� รัะบุไว้ัในสัญญา 
  ก่อตั์�งที่รััสต์์ และต์ามู พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ เพ่ื่�อดูแลรัักษัา 
  สิที่ธิัปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู
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 (19.3) ในกรัณ่ ท่ี่� ห ลัก เกณฑ์์ เ ก่� ย์ วั กับการั เสนอข้าย์ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์หร่ัอการัจัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�ออกต์ามู  
  พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ฯ และ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ มู่การัแก้ไข้ 
  เปีล่�ย์นแปีลงในภูาย์หลัง และสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
  มู่ข้้อกำาหนดท่ี่�ไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวั  
  ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการัเพ่ื่�อแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญา 
  ก่อตั์�งที่รััสต์์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์นั�น ต์ามูวิัธ่ัการั 
  ท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ หร่ัอต์ามูท่ี่�สำานักงาน  
  ก.ล.ต์. มู่คำาสั�งต์ามูมูาต์รัา 21 แห่ง พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ

20. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�ติ์ดต์ามู ดูแล และต์รัวัจิสอบให้ผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์หร่ัอผู้ได้รัับมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) ดำาเนินการั 
 ในงานท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์ให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์  
 สัญญาอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และปีรัะกาศอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องต์ามูท่ี่� 
 คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หร่ัอสำานักงาน ก.ล.ต์. กำาหนด  
 การัติ์ดต์ามู ดูแล และต์รัวัจิสอบข้้างต้์น ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้ง 
 การัที่ำาหน้าท่ี่�ดังต่์อไปีน่�ด้วัย์

 (20.1) ดูแลให้การับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์กรัะที่ำาโดย์ 
  ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่� ได้ รัับควัามูเห็นช่อบจิาก 
  สำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ลอดรัะย์ะเวัลาท่ี่�กองที่รััสต์์ตั์�งอย์ู่
 (20.2) ติ์ดต์ามูดูแลและดำาเนินการัต์ามูท่ี่�จิำาเป็ีนเพ่ื่�อให้ 
  ผู้รัับมูอบหมูาย์มู่ลักษัณะและปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามู 
  หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ 
  กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัถอดถอนผู้รัับ 
  มูอบหมูาย์รัาย์เดิมู และการัแต่์งตั์�งผู้รัับมูอบหมูาย์ 
  รัาย์ใหมู่ 
 (20.3) ควับคุมูดูแลให้การัลงทุี่นข้องกองที่รััสต์์เป็ีนไปีต์ามูท่ี่� 
  รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  รัวัมูถ้งหนังส่อช่่�ช่วัน
 (20.4) ควับคุมูดูแลให้มู่การัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ 
  อย์่างถูกต้์องครับถ้วันต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญา 
  ก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
 (20.5) แสดงควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัดำาเนินการัหร่ัอการัที่ำา 
  ธุัรักรัรัมูเพ่ื่�อกองที่รััสต์์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และ 
  ผู้รัับมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) เพ่ื่�อปีรัะกอบการัข้อมูติ์ 
  ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้อง 
  กองที่รััสต์์ต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หร่ัอเมู่�อสำานักงาน  
  ก.ล.ต์. ร้ัองข้อ

21. ในกรัณ่ท่ี่�ปีรัากฏว่ัาผู้จัิดการักองที่รััสต์์กรัะที่ำาการั หร่ัองดเว้ัน 
 กรัะที่ำาการั จินก่อให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์แก่กองที่รััสต์์หร่ัอไมู่ 
 ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
 ให้ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่� ดังน่�

 (21.1) รัาย์งานต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 5 (ห้า) วัันที่ำาการั 
  นับแต่์รู้ัหร่ัอพ้ื่งรู้ัถ้งเหตุ์การัณ์ดังกล่าวั
 (21.2) ดำาเนินการัแก้ไข้ ย์ับย์ั�ง หร่ัอเย่์ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ 
  ท่ี่�เกิดข้้�นแก่กองที่รััสต์์ ต์ามูท่ี่�เห็นสมูควัรั 

22. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์เป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกองที่รััสต์์ หากต้์อง 
 มู่การัออกเส่ย์งหร่ัอดำาเนินการัใด ๆ  ในฐ์านะผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
 ให้ที่รััสต่์คำาน้งถ้งและรัักษัาผลปีรัะโย์ช่น์สูงสุดข้องผู้ถ่อ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู และตั์�งอย์ูบ่นหลักแห่งควัามูซ่ี�อสัต์ย์สุ์จิริัต์  
 และควัามูรัอบคอบรัะมูัดรัะวััง รัวัมูถ้งไมู่ก่อให้เกิดควัามู 
 ขั้ดแย้์งหร่ัอกรัะที่บต่์อการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ในฐ์านะที่รััสต่์ข้อง 
 กองที่รััสต์์

23. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�จัิดที่ำาสมุูดที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์ที่รััสต่์ 
 อาจิมูอบหมูาย์ให้ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์หร่ัอผู้ได้รัับใบอนุญาต์ 
 ให้บริัการัเป็ีนนาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์ต์์ามูพื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์ฯ์  
 ดำาเนินการัแที่นได้ โดย์เมู่�อมู่การัมูอบหมูาย์ผู้อ่�นเป็ีน 
 นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�กำากับดูแลให้ผู้ท่ี่� 
 ได้รัับมูอบหมูาย์ดังกล่าวัปีฏิบัติ์ต์ามูหลักเกณฑ์์ในสัญญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์ และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ เว้ันแต่์มู่การัจัิดที่ำา 
 หลักฐ์านต์ามูรัะบบและรัะเบ่ย์บข้้อบังคับข้องศูนย์์รัับฝั่าก 
 หลักที่รััพื่ย์์ในส่วันท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับนาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์์

24. ที่รััสต่์ต้์องจัิดที่ำาหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์ หร่ัอ 
 ใบหน่วัย์ที่รััสต์์มูอบให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูหลักเกณฑ์์ 
 ท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์

25. ในกรัณ่ท่ี่� ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อให้ที่รััสต่์หร่ัอนาย์ที่ะเบ่ย์น 
 หลักที่รััพื่ย์์ออกหลักฐ์านสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่หร่ัอใบ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่แที่นหลักฐ์านเก่าท่ี่�สูญหาย์ลบเล่อน หร่ัอ 
 ช่ำารุัดในสารัะสำาคัญ ให้ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�ออกหร่ัอดำาเนินการั 
 ให้มู่การัออกหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์หร่ัอใบ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ในเวัลาอันควัรั 

ทัี่�งน่� ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถดรูัาย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วักับข้อบเข้ต์อำานาจิ
หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบข้องที่รััสต่์ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์
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• บุค่ค่ลัอ่�น
ชีื่�อ ที�อย่้ แลัะหมูายเลัขโทรัศัพท์ ของบุค่ค่ลัอ�างอิงมีูดังต่์อไปินี�

1. ผู้สอบับััญช่ข้องกองทรััสต์์

ช่่�อ บรัิษััที่ เคพื่่เอ็มูจิ่ ภููมูิไช่ย์ สอบบัญช่่ จิำากัด 

ที่่�ต์ั�งสำานักงาน เลข้ที่่� 1 อาคารัเอ็มูไพื่รั์ ที่าวัเวัอรั์ ช่ั�น 50 ถนนสาที่รัใต์้
แข้วังย์านนาวัา เข้ต์สาที่รั กรัุงเที่พื่ฯ 

โที่รัศัพื่ที่์ 0-2677-2000

 คั่าต์อบัแทนข้องผู้สอบับััญช่
 ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 กองที่รััสต์์ต์กลงช่ำารัะค่าต์อบแที่นข้องผู้สอบบัญช่่ รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�
 (1) ค่าต์อบแที่นข้องผู้สอบบัญช่่จิำานวัน 1.23 ล้านบาที่
 (2) ค่าบริัการัอ่�นจิำานวัน 0.05 ล้านบาที่

สำาหรัับรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2564 ค่าต์อบแที่นข้องผู้สอบบัญช่่ท่ี่�ได้รัับการัอนุมัูติ์จิากท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
ข้องบริัษััที่ฯ มู่จิำานวัน 1.23 ล้านบาที่

ช่่�อ บรัิษััที่ ศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์ (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด

ที่่�ต์ั�งสำานักงาน เลข้ที่่� 93 ช่ั�น 14 ถนนรััช่ดาภูิเษัก แข้วังดินแดง เข้ต์ดินแดง กรัุงเที่พื่ฯ

โที่รัศัพื่ที่์ 0-2009-9999

2. นายทะเบั่ยนหน่วยทรััสต์์ข้องกองทรััสต์์

3. ผู้ปรัะเมินมูลคั่าทรััพย์สินข้องกองทรััสต์์

1) ช่่�อ บรัิษััที่ ควัอลิต์่� แอพื่ไพื่รัซีัล จิำากัด

 ที่่�ต์ั�งสำานักงาน สำานักงานใหญ่ เลข้ที่่� 110/52 หมูู่บ้าน อัญมูณ่ ซีอย์ลาดพื่รั้าวั 18 แย์ก 8  
ถนนลาดพื่รั้าวั แข้วังจิอมูพื่ล เข้ต์จิต์ุจิักรั กรัุงเที่พื่ฯ

 โที่รัศัพื่ที่์ 0-2513-1674-5

2) ช่่�อ บรัิษััที่ กรัุงสย์ามูปีรัะเมูินค่าที่รััพื่ย์์สิน จิำากัด

 ที่่�ต์ั�งสำานักงาน เลข้ที่่� 731 อาคารัพื่่เอ็มู ที่าวัเวัอรั์ ช่ั�น 4  ถนนอโศก-ดินแดง  แข้วังดินแดง  
เข้ต์ดินแดง กรัุงเที่พื่ฯ

 โที่รัศัพื่ที่์ 0-2247-4715-6, 0-2248-0116-7

4. ท่�ปรั้กษาข้องกองทรััสต์์
ที�ปิรัึกษาทางการัเงินของกองทรััสต์์

1) ช่่�อ ธันาคารัไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด (มูหาช่น)

 ที่่�ต์ั�งสำานักงาน เลข้ที่่� 9 ถนนรััช่ดาภูิเษัก เข้ต์จิต์ุจิักรั กรัุงเที่พื่ฯ

 โที่รัศัพื่ที่์ 0-2777-77777

2) ช่่�อ บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์ เมูย์์แบงก์ กิมูเอ็ง (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด (มูหาช่น)

 ที่่�ต์ั�งสำานักงาน เลข้ที่่� 999/9 อาคารั ดิ ออฟฟิศเศส แอที่ เซี็นที่รััลเวัิลด์ ช่ั�น 20-21 และ 25  
ถนนพื่รัะรัามู 1 แข้วังปีทีุ่มูวััน เข้ต์ปีทีุ่มูวััน กรัุงเที่พื่ฯ

 โที่รัศัพื่ที่์ 0-2658-6300

ที�ปิรัึกษากฎหมูายของกองทรััสต์์

 ช่่�อ บรัิษััที่ แอลเอส ฮิอไรัซีัน จิำากัด

 ที่่�ต์ั�งสำานักงาน เลข้ที่่� 93/1 ถนนวัิที่ย์ุ แข้วังลุมูพื่ิน่ เข้ต์ปีทีุ่มูวััน กรัุงเที่พื่ฯ

 โที่รัศัพื่ที่์ 0-2627-3443



รายงานประจำาปี 2563112

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์รัะหนักถ้งควัามูสำาคัญข้องการักำากับดูแล 
กองที่รััสต์์ เน่�องจิากเห็นว่ัาเป็ีนสิ�งท่ี่�มู่ควัามูจิำาเปี็นต่์อการับรัิหารั 
กองที่รััสต์์และเป็ีนการัสร้ัางควัามูเช่่�อมัู�นให้กับผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ปีรัะกอบกับเป็ีนการัช่่วัย์ให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ นักลงทุี่น รัวัมูถ้ง
สาธัารัณช่นได้รัับที่รัาบและสามูารัถต์รัวัจิสอบการับรัิหารังานข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ดำาเนินการับริัหารักอง
ที่รััสต์์ให้เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์และสัญญาการัก่อตั์�งที่รััสต์์และ 
หลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถ้งการัปีฏิบัติ์ต์ามูหลักการักำากับดูแล
กิจิการัท่ี่�ด่ เพ่ื่�อเป็ีนแนวัที่างในการันำานโย์บาย์ดังกล่าวัไปีใช้่เพ่ื่�อให้
เกิดผลอย์่างเป็ีนรูัปีธัรัรัมู

1. การัปรัะชุมข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

1.1 การัปรัะชุมคัณ์ะกรัรัมการั

บริัษััที่ฯ ได้กำาหนดให้มู่การัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัเพ่ื่�อพิื่จิารัณากิจิการั
ทัี่�วัไปีข้องบริัษััที่ฯ และกองที่รััสต์์อย่์างน้อย์ไต์รัมูาสละ 1 ครัั�ง โดย์มู่
กรัะบวันการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัดังต่์อไปีน่�

1. บริัษััที่ฯ จิะจัิดส่งหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มู รัะเบ่ย์บวัารัะการัปีรัะชุ่มู 
 พื่ร้ัอมูเอกสารัปีรัะกอบการัปีรัะชุ่มูท่ี่�มู่เน่�อหาจิำาเป็ีนเพ่ื่ย์งพื่อ 
 สำาหรัับปีรัะกอบการัพิื่จิารัณาให้กรัรัมูการัแต่์ละท่ี่านล่วังหน้า 
 ก่อนการัปีรัะชุ่มู เพ่ื่�อให้กรัรัมูการัมู่เวัลาเพ่ื่ย์งพื่อในการัศ้กษัา 
 ข้้อมููลก่อนการัปีรัะชุ่มูทุี่กครัั�ง
2. ในการันำาเสนอเร่ั�องท่ี่�เปี็นวัารัะต์่อท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
 เป็ีนเร่ั�องเก่�ย์วักับให้คณะกรัรัมูการับริัษััที่ พิื่จิารัณารัับที่รัาบ 

 หร่ัออนุมัูติ์การัดำาเนินการัในการัดำาเนินงานต่์างๆ ได้แก่  
 ผลปีรัะกอบการัข้องบริัษััที่ฯ และกองที่รััสต์์ งบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี 
 ข้องกองที่รััสต์์ การัจ่ิาย์ผลปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นแก่ ผู้ ถ่อ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์ การัจัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัลงทุี่นใน 
 ที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มู การัเข้้าที่ำารัาย์การัท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน การัที่ำาแผน 
 ธุัรักิจิและการัลงทุี่น ต์ลอดจินควัามูค่บหน้าในการัดำาเนินการั 
 ต์ามูแผนธุัรักิจิ เป็ีนต้์น 

3. ในการัปีรัะชุ่มูทุี่กครัั�งต้์องมู่กรัรัมูการัเข้้ารั่วัมูปีรัะชุ่มูเกินกว่ัา 
 ก้�งหน้�งข้องจิำานวันกรัรัมูการัทัี่�งหมูด  โดย์กรัรัมูการัแต่์ละท่ี่าน 
 สามูารัถลงคะแนนเส่ย์งและมูต์ิทัี่�งปีวังข้องคณะกรัรัมูการั 
 จิะช่่�ข้าดต์ามูเส่ย์งข้้างมูากข้องกรัรัมูการัท่ี่�เข้้าร่ัวัมูปีรัะชุ่มู โดย์ 
 กรัรัมูการัท่ี่�มู่ควัามูขั้ดแย์ง้ที่างผลปีรัะโย์ช่น์ในเร่ั�องใดจิะไมู่มู่สิที่ธิั 
 ออกเส่ย์งในเร่ั�องนั�น ๆ  

4. ในการัปีรัะชุ่มู ปีรัะธัานกรัรัมูการัจิะที่ำาหน้าท่ี่�ดูแลจัิดสรัรัเวัลา 
 อย์่างเพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�ฝ่ั่าย์บริัหารัจิะนำาเสนอเอกสารัและข้้อมููล 
 เพ่ื่�ออภิูปีรัาย์ปัีญหาสำาคัญ และให้มู่เวัลาเพ่ื่ย์งพื่อสำาหรัับ 
 คณะกรัรัมูการัท่ี่�จิะอภูปิีรัาย์ปีรัะเดน็สำาคัญ โดย์กรัรัมูการัที่กุท่ี่าน 
 มู่อิสรัะในการัแสดงควัามูคิดเห็นและเสนอวัารัะการัปีรัะชุ่มู

5. บริัษััที่ฯ จัิดให้มู่การับันท้ี่กรัาย์งานการัปีรัะชุ่มู การัจัิดเก็บเอกสารั 
 เก่�ย์วักับการัปีรัะช่มุูใหถู้กต้์องครับถว้ันและสามูารัถต์รัวัจิสอบได้  
 และดำาเนินการัจิัดเก็บรัาย์งานการัปีรัะชุ่มูท่ี่�ผ่านการัรัับรัองจิาก 
 ท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัเพ่ื่�อเป็ีนหลักฐ์านต่์อไปี

ก�รกำ�กับดูแล
กองทรัสต์์

1.2  ธุรักรัรัมสำาคััญท่�เสนอต์่อท่�ปรัะชุมคัณ์ะกรัรัมการัในรัอบัปีบััญช่ท่�ผ่านมา

ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 คณะกรัรัมูการัข้องบรัิษััที่ฯ มู่การัพิื่จิารัณาธุัรักรัรัมูสำาคัญเพ่ื่�อกิจิการัข้องกองที่รััสต์์  
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต่์อไปีน่�

ค่รัั�งที� วัันที�ปิรัะชืุ่มู
เรั่�อง / วัารัะที� 

พิจัารัณาธุรักรัรัมูที�สำาค่ัญ
มูต์ิที�ปิรัะชืุ่มู เหต์ุผู้ลัในการัพิจัารัณา

1/2563 26 ก.พื่. 2563 กำาหนดวัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์น 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อกำาหนด
รัาย์ช่่�อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมู
ท่ี่�มู่สิที่ธิัจิองซ่ี�อหน่วัย์ลงทุี่น
ใหมู่  

อนุมัูติ์กำาหนดวัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นเพ่ื่�อ
กำาหนดรัาย์ช่่�อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง 
CPNREIT ท่ี่�มู่สิที่ธิัการัจิอง ซ่ี�อหน่วัย์ 
ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มู (Book Close) เป็ีนวัันท่ี่�  
27 ก.พื่. 2563

เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์ ต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์กำาหนด
และหลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
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2. การัดูแลเรัื�องการัใช้ข้้อมูลภายใน

2.1 นโยบัายกำากับัดูแลกิจการั

บริัษััที่ฯ มู่นโย์บาย์ปีฏิบัติ์ต์ามูกฎหมูาย์ ปีรัะกาศ กฎเกณฑ์์ คำาสั�ง 
หร่ัอหนังส่อเว่ัย์นต์ามูท่ี่�ได้แก้ไข้หร่ัอออกโดย์สำานักงานคณะกรัรัมูการั
กำากับหลักที่รััพื่ย์แ์ละต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ ์(ก.ล.ต์.) และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ (ต์.ล.ที่.) อย่์างเคร่ังครััด โดย์บริัษััที่ฯ ได้กำาหนด
นโย์บาย์ให้กรัรัมูการัและผู้บริัหารั จัิดที่ำารัาย์งานควัามูขั้ดแย้์งที่างผล
ปีรัะโย์ช่น์ รัวัมูถ้งรัาย์งานการัซ่ี�อข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์มูาย์ังฝ่ั่าย์บริัหารั
ควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู เพ่ื่�อนำาส่งรัาย์งานการัถ่อหลักที่รััพื่ย์์ให้
กับสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ 

2.2  การัดูแลเรัื�องการัใช้ข้้อมูลภายใน

ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู จิะดำาเนินการัจัิดให้มู่
มูาต์รัการัและแนวัที่างดำาเนินการัในการัป้ีองกันควัามูขั้ดแย้์งที่าง 

ผลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัางกองที่รััสต์์กับบุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย์้ง ทัี่�งน่� 
เพ่ื่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องกองที่รััสต์์ และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์
รัวัมู ซ้ี�งจิะมู่การัดำาเนินการัในด้านต่์าง ๆ ดังน่�

1) การัเปิิดเผู้ยข�อมู้ลัการัมีูส่วันได� เ สียของกรัรัมูการัแลัะ 
 ผู้้�บริัหารั

1. ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูมู่หน้าท่ี่�จัิดส่งแบบ 
 แสดงข้้อมููลการัเปิีดเผย์ส่วันได้เส่ย์ให้กรัรัมูการัและผู้บริัหารั 
 เพ่ื่�อเปิีดเผย์ส่วันได้เส่ย์ข้องต์นก่อนเข้้ารัับต์ำาแหน่ง และใน 
 ทุี่ก ๆ  ครัั�งท่ี่�มู่การัเปีล่�ย์นกรัรัมูการัหร่ัอผู้บริัหารั เพ่ื่�อให้ที่รัาบถ้ง 
 บุคคลท่ี่�อาจิเก่�ย์วัโย์งกับกองที่รััสต์์ทัี่�งหมูด รัวัมูถ้งรัาย์งาน 
 การัถ่อหลักที่รััพื่ย์์ข้องต์นและข้องคู่สมูรัส รัวัมูทัี่�งบุต์รัท่ี่�ย์ัง 
 ไมู่บรัรัลุนิติ์ภูาวัะ ซ้ี�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�บรัิษััที่ฯ เป็ีนผู้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์อย์ู่  ต์ลอดจินรัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถ่อ 
 หลักที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั

ค่รัั�งที� วัันที�ปิรัะชืุ่มู
เรั่�อง / วัารัะที� 

พิจัารัณาธุรักรัรัมูที�สำาค่ัญ
มูต์ิที�ปิรัะชืุ่มู เหต์ุผู้ลัในการัพิจัารัณา

2/2563 21 ก.พื่. 2563 • การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่น

• การัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ปีรัะจิำาปีี 2563/1

• ให้จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในอัต์รัาหน่วัย์ละ 
0.4060 บาที่ กำาหนดจ่ิาย์วัันท่ี่�  
20 มู่.ค. 2563 

• ให้จัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ปีรัะจิำาปีี 2563 ในวัันท่ี่�  
23 เมู.ย์. 2563

• เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์
การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ข้องกองที่รััสต์์ และเกณฑ์์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง

• เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อ
ตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
ท่ี่�กำาหนด

3/2563 13 พื่.ค. 2563 การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น ให้จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้ผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์ในอัต์รัาหน่วัย์ละ 0.2707 บาที่ 
กำาหนดจ่ิาย์วัันท่ี่� 10 มิู.ย์. 2563

เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์
การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ข้องกองที่รััสต์์ และเกณฑ์์ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

4/2563 14 ส.ค.2563 การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น เล่�อนการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิาก 
ผลปีรัะกอบการัไต์รัมูาส 2 ปีี 2563 และ
นำาไปีคำานวัณรัวัมูพื่ร้ัอมูกับผลปีรัะกอบ
การัไต์รัมูาส 3 ปีี 2563 แที่น เน่�องจิาก
มููลค่าปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นท่ี่�ต์ำ�ากว่ัา 0.10 
บาที่ต่์อหน่วัย์

เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์
กำาหนด

5/2563 10 พื่.ย์. 2563 การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในรูัปีแบบการั
ลดทุี่น ในอัต์รัา 0.2100 บาที่/หน่วัย์ 
กำาหนดจ่ิาย์วัันท่ี่� 8 ธัันวัาคมู 2563

เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์
การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ข้องกองที่รััสต์์ และเกณฑ์์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง

หมูาย์เหตุ์ :  /1 บริัษััที่ฯ ได้แจ้ิงผ่านข่้าวัต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ เมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 เร่ั�องแจ้ิงย์กเลิกการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ปีรัะจิำาปีี 2563 เน่�องจิาก
สถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ย์กรัะดับควัามูรุันแรังข้้�น สำานักงาน ก.ล.ต์. ได้ออกปีรัะกาศท่ี่� สรั.27/2563 ฉบับลงวัันท่ี่� 20 มู่นาคมู 2563 
เร่ั�องการัดำาเนินการัเก่�ย์วักับการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีีท่ี่�จัิดข้้�นในปีี พื่.ศ. 2563 ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์กำาหนดว่ัาในกรัณ่
ท่ี่�วัารัะการัปีรัะชุ่มูเป็ีนการัรัาย์งานให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบเท่ี่านั�น โดย์ไมู่มู่การัข้อมูติ์จิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิดำาเนินการัด้วัย์วิัธ่ัการั
อ่�นแที่นการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี 2563 ได้
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2. กรัรัมูการัและผู้บริัหารัข้องบรัิษััที่ฯ มู่หน้าท่ี่�รัาย์งานให้ฝ่ั่าย์
บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูที่รัาบถ้งการัมู่ส่วันได้เส่ย์
ข้องต์นและข้องผู้ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง อันเน่�องมูาจิากการับรัหิารัจัิดการั
กองที่รััสต์์โดย์ไมู่ชั่กช้่า เมู่�อได้รัับแบบแสดงรัาย์การัหร่ัอเมู่�อ
ต์นเองได้ที่รัาบถ้งการัมู่ส่วันได้ส่วันเส่ย์นั�น ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามู
เส่�ย์งและกำากับควับคุมูกำาหนดให้กรัรัมูการัและผู้บริัหารั
รัาย์งานการัซ่ี�อข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต่์อฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและ
กำากับควับคุมู ภูาย์ใน 3 วัันที่ำาการัภูาย์หลังการัซ่ี�อ ข้าย์ โอน
หน่วัย์ที่รััสต์์ 

3. เมู่�อได้รัับข้้อมููล ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู 
 มู่หน้าท่ี่�ต์รัวัจิสอบข้้อมููลท่ี่�กรัรัมูการัและผู้บริัหารัเปิีดเผย์ และ 
 ต์รัวัจิสอบการัเปีล่�ย์นแปีลงในส่วันได้เส่ย์ ซ้ี�งการัต์รัวัจิสอบ 
 รัวัมูถ้งการัสอบถามูและต์รัวัจิสอบกับเว็ับไซีต์์ข้องหน่วัย์งาน 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องหร่ัอแหล่งข้้อมููลสาธัารัณะท่ี่�เช่่�อถ่อได้เพ่ื่�อย์่นย์ัน 
 ควัามูครับถ้วันถูกต้์องข้องข้้อมููลท่ี่�กรัรัมูการัและผู้บริัหารั 
 เปิีดเผย์ในแบบแสดงข้้อมููลการัเปิีดเผย์ส่วันได้เส่ย์

4. เมู่�อต์รัวัจิสอบกับแหล่งข้้อมููลสาธัารัณะท่ี่�เช่่�อถ่อได้แล้วั  
 ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูจิะบันท้ี่กหร่ัอพิื่มูพ์ื่ 
 ผลการัต์รัวัจิสอบออกมูาจิัดเก็บไว้ัเป็ีนหลักฐ์านคู่กับแบบ 
 แสดงข้้อมููลการัเปีิดเผย์ส่วันได้เส่ย์ท่ี่�กรัรัมูการัและผู้บริัหารั 
 เปิีดเผย์ด้วัย์ต์นเอง เพ่ื่�อปีรัะกอบการัต์รัวัจิสอบ

2) รัะบบแนวัทางการัป้ิองกันการัล่ัวังร้ั�แลัะการัใชื่�ปิรัะโยชื่น์จัาก 
 ข�อมู้ลัภายใน

บริัษััที่ฯ กำาหนดแนวัที่างการัป้ีองกันการัล่วังรู้ัและการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์
จิากข้้อมููลภูาย์ในดังต่์อไปีน่�

1. มู่การักำาหนดนโย์บาย์จิรัรัย์าบรัรัณ และหลักปีฏิบัติ์ข้องพื่นักงาน 
  โดย์เฉพื่าะในเร่ั�องการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลภูาย์ในไว้ัเป็ีน 
 ลาย์ลักษัณ์อักษัรั มู่การัส่�อสารัให้แก่บุคลากรัท่ี่�เข้้าใหมู่ 
 ข้องบริัษััที่ฯ ได้อ่าน รัับที่รัาบและลงนามูในวัันแรักท่ี่�เริั�มู 
 ปีฏิบัติ์งาน และลงนามูใหมู่ทุี่กครัั�งเมู่�อมู่การัเปีล่�ย์นแปีลง

2. จิำากัดการัล่วังรู้ัและใช้่ข้้อมููลภูาย์ใน โดย์บริัษััที่ฯ มู่นโย์บาย์ 
 ให้บุคลากรัข้องบริัษััที่ฯ รัับที่รัาบข้้อมููลเฉพื่าะท่ี่�จิำาเป็ีนต่์อการั 
 ปีฏิบัติ์งาน (Need to Know Basis) โดย์กำาหนดให้ข้้อมููล 
 ท่ี่�บุคลากรัหร่ัอหน่วัย์งานล่วังรู้ัมูา เป็ีนข้้อมููลท่ี่�เป็ีนควัามูลับ 
 ซ้ี�งต้์องไมู่นำาไปีเปิีดเผย์ต่์อบุคคลอ่�นใดท่ี่�ไมู่มู่ส่วันเก่�ย์วัข้้อง

3. จัิดให้มู่รัะบบการัควับคุมูท่ี่�มู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ในการัปี้องกัน 
 มิูให้บุคคลท่ี่�ไมู่มู่ส่วันเก่�ย์วัข้้องล่วังรู้ัข้้อมููลภูาย์ในโดย์
 ก. ข้้อมููลในรัะบบอิเล็กที่รัอนิกส์ จัิดให้มู่การัใช้่รัหัสผ่าน 
  ในการัเข้้าถ้งข้้อมููลในคอมูพิื่วัเต์อร์ัและให้มู่การัเปีล่�ย์น 
  รัหัสผ่านเป็ีนปีรัะจิำา

 ข้. กำาหนดรัะดับขั้�นการัเข้้าถ้งข้้อมููลอิเล็กที่รัอนิกส์ข้อง 
  แต่์ละบุคคล (Access Control Matrix) ว่ัาพื่นักงานคนใด 
  สามูารัถเข้้าถ้งข้้อมููลในแฟ้มูใดได้บ้าง โดย์ฝั่่าย์บริัหารั 
  ควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูจิะต้์องที่ำาการัสอบที่านและ
  ปีรัับปีรัุงสิที่ธิัการัเข้้าให้เป็ีนปัีจิจุิบันเสมูอในกรัณ่ท่ี่� 
  พื่นักงานลาออก หร่ัอเปีล่�ย์นหน้าท่ี่�ควัามูรัับผิดช่อบ 
 ค. ข้้อมููลท่ี่�เป็ีนเอกสารั ให้มู่การัจัิดเก็บสถานท่ี่�ปีลอดภัูย์  
  ในตู้์หร่ัอห้องท่ี่�ล็อกกุญแจิ และมู่การัที่ำาลาย์เอกสารั 
  ท่ี่�ไมู่ใช้่งานแล้วั
 ง. สถานท่ี่�ที่ำางานมู่รัะบบรัักษัาควัามูปีลอดภูัย์เพ่ื่�อป้ีองกัน 
  มิูให้บุคคลภูาย์นอกเข้้าได้ เช่่น เป็ีนห้องท่ี่�ล็อคกุญแจิ  
  หร่ัอต้์องมู่บัต์รัพื่นักงานหร่ัอสแกนลาย์นิ�วัมู่อ

4. ให้บุคลากรัข้องบรัิษััที่ฯ ท่ี่�สามูารัถล่วังรู้ัข้้อมููลภูาย์ใน รัวัมูถ้ง 
 กรัรัมูการัและผู้บริัหารั รัาย์งานการัซ่ี�อ/ข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ 
 ต่์อฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูทุี่กครัั�งท่ี่�มู่การั 
 เปีล่�ย์นแปีลงการัถ่อครัองภูาย์ใน 3 วัันที่ำาการั โดย์ฝ่ั่าย์บริัหารั 
 ควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู อาจิที่ำาการัสุ่มูต์รัวัจิสอบควัามู 
 ถูกต้์องครับถ้วันข้องการัรัาย์งานกับแหล่งข้้อมููลสาธัารัณะ 
 ท่ี่�เช่่�อถ่อได้

5. ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูจิะมู่การัดำาเนินการั 
 ดังต่์อไปีน่� เพ่ื่�อให้แน่ใจิว่ัาผู้บริัหารัและบุคลากรัท่ี่�ที่รัาบข้้อมููล 
 ภูาย์ในไมู่มู่โอกาสใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลภูาย์ในในกรัณ่ท่ี่�มู่ 
 การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�อาจิส่งผลต่์อรัาคาหน่วัย์ที่รััสต์์ หร่ัอรัาคา 
 หลักที่รััพื่ย์์อ่�น เช่่น การัซ่ี�อข้าย์ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์
 ก. ข้้�นบัญช่่รัาย์ช่่�อหลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�ต้์องติ์ดต์ามูการัที่ำาธุัรักรัรัมู 
  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับหลักที่รััพื่ย์์ในบัญช่่ดังกล่าวั (Watch List) 
 ข้. ส่งอ่เมูลล์แจ้ิงผู้บริัหารัและพื่นักงานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องถ้งรัาย์ช่่�อ 
  หลักที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั
 ค. เมู่�อรัาย์การัดังกล่าวัได้มู่การัเปิีดเผย์ต่์อสาธัารัณช่นแล้วั  
  ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมู จิะย้์าย์รัาย์ช่่�อ 
  หลักที่รััพื่ย์์เหล่านั�นไปีอย์ู่ในบัญช่่ท่ี่�บริัษััที่ต้์องจิำากัด 
  การัที่ำาธุัรักรัรัมู (Restricted List) และส่งอ่เมูลล์แจ้ิง 
  ผู้บริัหารัและพื่นักงานท่ี่�เก่�ย์วัข้้องต์ามูข้้อ ข้ รัวัมูถ้ง 
  พื่นักงานรัาย์อ่�นท่ี่�มู่โอกาสใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลภูาย์ใน  
  (ถ้ามู่) 
 ง. เมู่�อบุคลากรัท่ี่�รัับรู้ัข้้อมููลภูาย์ในข้องบรัิษััที่ฯ ไมู่มู่โอกาส 
  ใช้่ข้้อมููลภูาย์ในเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์  
  ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำากับควับคุมูแจ้ิงผู้บริัหารัและ 
  พื่นักงานต์ามูข้้อ ค ถ้งการัเพิื่กถอนรัาย์ช่่�อหลักที่รััพื่ย์ ์
  ออกจิากบัญช่่ Restricted List 
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3. กรัะบัวนการัและปัจจัยท่�ใช้พิจารัณ์าต์ัดสินใจ
ลงทุน รัวมทั�งการับัรัิหารัจัดการักองทรััสต์์

ในการัตั์ดสินใจิลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ใด ๆ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
จิะมู่การัคัดเล่อกและต์รัวัจิสอบ (Due Diligence) อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น ด้วัย์ควัามูรัอบคอบและ
รัะมูัดรัะวััง สอดคล้องกับนโย์บาย์การัลงทีุ่นต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน วััต์ถุปีรัะสงค์ในการัจิัดตั์�ง 
กองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถ้งรัะเบ่ย์บและกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
โดย์จิะมู่การับันท้ี่กและจัิดเก็บข้้อมููลรัวัมูทัี่�งเอกสารัหลักฐ์านเก่�ย์วักับ
การัคัดเล่อก การัต์รัวัจิสอบและการัตั์ดสินใจิท่ี่�จิะลงทุี่นหร่ัอไมู่ลงทุี่น
ในที่รััพื่ย์์สินใดที่รััพื่ย์์สินหน้�งไว้ัเป็ีนหลักฐ์านอ้างอิง โดย์มู่ขั้�นต์อน 
ในการัดำาเนินงานดังน่�

3.1 ขั�นต์อนการัดำาเนินงาน

1) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะที่ำาการัคัดเล่อกที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�จิะลงทุี่น  
 โดย์พิื่จิารัณาถ้งโอกาสและควัามูเป็ีนไปีได้ในการัลงทุี่นและ 
 การัดำาเนนิธุัรักิจิ ควัามูเส่�ย์งในการัลงที่นุหร่ัอไดมู้าซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์น 
 หลักนั�น รัวัมูทัี่�งรัาย์ละเอ่ย์ดในเบ่�องต้์นเก่�ย์วักับท่ี่�ตั์�งและ 
 ปีรัะเภูที่ข้องที่รััพื่ย์์สิน และการัจัิดโครังสร้ัางเงินทุี่นข้อง 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ในการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินนั�น โดย์ให้ 
 เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์และขั้�นต์อนดังต่์อไปีน่�

 1.1) เป็ีนการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อให้ได้มูาซ้ี�ง 
  กรัรัมูสิที่ธิั�หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัอง ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีน 
  การัได้มูาซ้ี�งสิที่ธิัครัอบครัอง ต้์องเป็ีนกรัณ่ใดกรัณ่หน้�ง 
  ดังต่์อไปีน่�
  ก) เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่� มู่การัออก  
   น.ส. 3 ก.
  ข้) เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งสิที่ธิัการัเช่่าในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�มู่ 
   การัออกต์รัาสารัแสดงกรัรัมูสิที่ ธิั�ห ร่ัอ สิที่ ธิั 
   ครัอบครัองปีรัะเภูที่ น.ส. 3 ก. อน้�ง ในกรัณ่ท่ี่� 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ท่ี่� มู่ ลักษัณะเป็ีนการัเช่่าช่่วัง  
   ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่มูาต์รัการัป้ีองกัน 
   ควัามูเส่�ย์ง หร่ัอการัเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�อาจิ 
   เกิดข้้�นจิากการัผิดสัญญาเช่่าหร่ัอการัไมู่สามูารัถ 
   บังคับต์ามูสิที่ธิัในสัญญาเช่่า

 1.2) อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�ได้มูาต้์องไมู่อย์ูใ่นบังคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธิั 
  หร่ัอมู่ข้้อพิื่พื่าที่ใด ๆ เว้ันแต่์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และ 
  ที่รััสต่์ได้พิื่จิารัณา โดย์มู่ควัามูเห็นเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั 
  ว่ัาการัอย์ู่ภูาย์ใต้์บังคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธิัหร่ัอการัมู่ 
  ข้้อพิื่พื่าที่นั�นไมู่กรัะที่บต์่อการัหาปีรัะโย์ช่น์จิาก 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ดังกล่าวัอย่์างมู่นัย์สำา คัญ และ 
  เง่�อนไข้การัได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์นั์�นยั์งเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ 
  แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู 

 1.3) การัที่ำาสัญญาเพ่ื่�อให้ได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต้์องไมู่มู่ 
  ข้้อต์กลงหร่ัอข้้อผูกพัื่นใด ๆ ท่ี่�อาจิส่งผลให้กองที่รััสต์์  
  CPNREIT ไมู่สามูารัถจิำาหน่าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในรัาคา 
  ย์ุติ์ธัรัรัมู (ในข้ณะท่ี่�มู่การัจิำาหน่าย์) เช่่น ข้้อต์กลงท่ี่�ให้ 
  สิที่ธิัแก่คู่สัญญาในการัซ่ี�ออสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องกองที่รััสต์์  
  CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอ่�น โดย์มู่การักำาหนดรัาคาไว้ั 
  แน่นอนล่วังหนา้แล้วั เป็ีนต้์น หร่ัออาจิมู่ผลใหก้องที่รััสต์์  
  CPNREIT มู่หน้าท่ี่�มูากกวั่าปีกต์ิท่ี่�ผู้เช่่าพ้ื่งมู่เมู่�อสัญญา 
  เช่่าสิ�นสุดลง

 1.4) อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ได้มูา เมู่�อรัวัมูกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
  ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT เป็ีนเจ้ิาข้องอย์ู่แล้วั ต้์องพื่ร้ัอมู 
  จิะนำาไปีจิดัหาปีรัะโย์ช่น ์โดย์คิดเป็ีนมููลค่ารัวัมูกนัไมู่น้อย์ 
  กว่ัาร้ัอย์ละ 75 ข้องมููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ข้ออนุญาต์ 
  เสนอข้าย์รัวัมูทัี่�งจิำานวันเงินกู้ย์่มู (ถ้ามู่) ทัี่�งน่� กองที่รััสต์์  
  CPNREIT อาจิลงทุี่นในโครังการัท่ี่�ย์งัก่อสร้ัางไมู่แล้วัเสร็ัจิ 
  ได้ โดย์มููลค่าข้องเงินลงทุี่นท่ี่�จิะที่ำาให้ได้มูาและใช้่พัื่ฒนา 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้แล้วัเสร็ัจิเพ่ื่�อนำาไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ 
  ต้์องไมู่เกินร้ัอย์ละ10 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้อง 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT (ภูาย์หลังการัเสนอข้าย์ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์)  และต้์องแสดงได้ว่ัาจิะมู่เงินทุี่นหมุูนเว่ัย์น 
  เพ่ื่ย์งพื่อเพ่ื่�อการัพัื่ฒนาดังกล่าวั โดย์ไมู่สง่ผลกรัะที่บกับ 
  ควัามูอย์ู่รัอดข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

2) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมู่การัว่ัาจ้ิางท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่�มู่ควัามูเช่่�ย์วัช่าญ 
 เฉพื่าะที่าง เช่่น ท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงิน ผู้สอบบัญช่่ ท่ี่�ปีร้ักษัา 
 กฎหมูาย์ หร่ัอท่ี่�ปีร้ักษัาที่างวิัศวักรัรัมู เป็ีนต้์น เพ่ื่�อมูาดำาเนินการั 
 ศ้กษัาในปีรัะเด็นต่์าง ๆ ท่ี่�มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้องกับการัพิื่จิารัณา 
 ตั์ดสินใจิลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์และต์รัวัจิสอบหร่ัอสอบที่าน  
 (Due Diligence) อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 จิะลงทุี่น ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในข้้อ 3.2 และผู้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์จิะปีรัะเมิูนควัามูเส่�ย์งด้านต่์าง ๆ ท่ี่�อาจิเกิดจิาก 
 การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ พื่ร้ัอมูทัี่�งจัิดให้มู่แนวัที่าง 
 การับรัิหารัควัามูเส่�ย์งด้วัย์ ทัี่�งน่� ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัให้ 
 หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้งควัามูเส่�ย์งท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัพัื่ฒนาหร่ัอ 
 ก่อสร้ัางอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) เพ่ื่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ได้มู่การัศ้กษัาและพิื่จิารัณาข้้อมููลและปัีจิจัิย์ต์่าง ๆ  
 ท่ี่�สำาคัญเก่�ย์วักับการัตั์ดสินใจิลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
 อย์่างครับถ้วัน ถูกต้์องและเพ่ื่ย์งพื่อ

3) เมู่�อพิื่จิารัณาได้ข้้อมููลผลการัศ้กษัาต์ามูข้้อ 2) แล้วั และ 
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาว่ัาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นผ่านเกณฑ์์ 
 ท่ี่�กำาหนด ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ดำาเนินการัต์ามูกรัะบวันการั 
 การัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มูต์ามูข้้อ 3.3 ซ้ี�งรัวัมูถ้ง 
 การัดำาเนินการัข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาการัลงทุี่น  
 และ/หร่ัอ ได้มูาในที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวัเป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดข้อง 
 สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
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 และการัดำาเนินการัข้ออนุมัูติ์ต์ามูเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดต์ามูสัญญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 

4) ในกรัณ่ท่ี่� เป็ีนการัพิื่จิารัณาจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะปีรัะเมูินที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�จิะจิำาหน่าย์ไปี  
 โดย์พิื่จิารัณาถ้งข้้อด่ ข้้อเส่ย์และโอกาสในการัสรั้างกำาไรั  
 รัวัมูถ้งควัามูเส่�ย์งในการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น โดย์ 
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัต์ามูกรัะบวันการัจิำาหน่าย์ไปี 
 ซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์นหลักต์ามูข้้อ 3.4 ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัดำาเนินการัข้อควัามู 
 เห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์นหลักดังกล่าวั 
 เป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดข้องสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
 และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และการัดำาเนินการัข้ออนุมัูติ์ 
 ต์ามูเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

3.2 การัต์รัวัจัสอบแลัะสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริัมูทรััพย์ 
 ที�กองทรััสต์์ CPNREIT จัะลังทุน 

เมู่�อผู้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาคัดเล่อกที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�จิะลงทุี่น 
ต์ามูขั้�นต์อนท่ี่�กำาหนดแล้วั ก่อนการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักและ
อุปีกรัณ์ (ถ้ามู่) ในแต์่ละครัั�ง ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการั 
ต์รัวัจิสอบหร่ัอสอบที่าน (Due Diligence) ข้้อมููลและสัญญาต่์าง ๆ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลักและอุปีกรัณ์ (ถ้ามู่) เช่่น ข้้อมููลด้าน 
การัเงินและกฎหมูาย์ เป็ีนต้์น เพ่ื่�อปีรัะกอบการัตั์ดสินใจิลงทุี่นและ
การัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�ถูกต้์อง ทัี่�งน่� ในการัดำาเนินการัต์รัวัจิสอบและ
สอบที่าน (Due Diligence) ดังกล่าวั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่
การัต์รัวัจิสอบและสอบที่านในเร่ั�องต่์าง ๆ ดังต่์อไปีน่�

1) การัต์รัวัจัสอบเกี�ยวักับอสังหาริัมูทรััพย์แลัะค่้่สัญญา

1.1) ศ้กษัาควัามูสามูารัถข้องคู่สัญญาในการัเข้้าที่ำานิติ์กรัรัมู  
 ต์ลอดจินควัามูครับถ้วัน ถูกต้์องและบังคับได้ต์ามูกฎหมูาย์ข้อง 
 เอกสารัสิที่ธิัหร่ัอเอกสารัสัญญาท่ี่� เ ก่�ย์วัข้้อง ในกรัณ่ท่ี่� 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�จิะลงทุี่นอย์ู่ในต่์างปีรัะเที่ศ ต้์องต์รัวัจิสอบ 
 และสอบที่านควัามูสามูารัถข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในการั 
 ได้มูาและถ่อครัองอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์ามูกฎหมูาย์ข้องปีรัะเที่ศ 
 ดังกล่าวั โดย์ต้์องจัิดให้มู่ควัามูเห็นข้องท่ี่�ปีร้ักษัาที่างกฎหมูาย์ 
 ท่ี่�เช่่�ย์วัช่าญในกฎหมูาย์ข้องปีรัะเที่ศนั�น ๆ ปีรัะกอบการั 
 ต์รัวัจิสอบและสอบที่านด้วัย์ ทัี่�งน่�  เ พ่ื่�อให้มัู�นใจิได้วั่า 
 การัจิำาหน่าย์ จ่ิาย์ โอนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอการัเข้้าที่ำาสัญญา 
 ท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อกองที่รััสต์์ CPNREIT  
 เป็ีนไปีอย์่างถูกต้์องและมู่ผลใช้่บังคับได้ต์ามูกฎหมูาย์

1.2) ศ้กษัาสภูาพื่ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 จิะลงทุี่น โดย์อย์า่งน้อย์ต้์องมู่การัศ้กษัารัาย์ละเอ่ย์ดในปีรัะเดน็ 
 ดังน่�

 1. พิื่จิารัณาที่ำาเลท่ี่�ตั์�ง สภูาพื่เศรัษัฐ์กิจิ และสภูาวัะการั 
  แข่้งขั้นข้องต์ลาดอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่นั�นในช่่วังท่ี่� 
  ผ่านมูา รัวัมูทัี่�งแนวัโน้มู ควัามูต่์อเน่�องและควัามูสมูำ�าเสมูอ 
  ข้องรัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ป์ีรัะเภูที่นั�นในอนาคต์ เช่่น

  ก) พิื่จิารัณาอัต์รัาพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ปีล่อย์เช่่าได้ย์้อนหลังอย่์างน้อย์  
   3 ปีี (กรัณ่เป็ีนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เริั�มูเปีิดดำาเนินการั 
   มูาแล้วัน้อย์กว่ัา 3 ปีี ให้ใช้่ข้้อมููลตั์�งแต่์เริั�มูเปิีด 
   ดำาเนินการั) เพ่ื่�อปีรัะเมิูนควัามูสามูารัถในการัแข่้งขั้น 
   เปีร่ัย์บเท่ี่ย์บกับคู่แข่้ง

  ข้) พิื่จิารัณาอัต์รัาหร่ัอรัาคาเช่่าข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น 
   ในช่่วังท่ี่�ผ่านมูาเปีร่ัย์บเท่ี่ย์บกับคู่แข่้ง เพ่ื่�อปีรัะเมูิน 
   โอกาสในการัสร้ัางรัาย์ได้และเพิื่�มูผลต์อบแที่น 
   ในอนาคต์

  ค) วิัเครัาะห์ข้้อมููลอ่�น ๆ  ท่ี่�มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้องกับสภูาพื่ต์ลาด 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น เช่่น การัข้ย์าย์ตั์วัที่างเศรัษัฐ์กิจิ 
   ซ้ี�งจิะมู่ผลต่์ออุปีสงค์ (Demand) และอุปีที่าน  
   (Supply) ในต์ลาด

 2. พิื่จิารัณามููลค่าข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งต้์องมู่ข้นาดใหญ่ 
  เพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�จิะที่ำาให้เกิดการัปีรัะหยั์ดข้นาดการัลงทุี่น  
  (Economy of Scale) ในการับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT

 3. วิั เครัาะห์ฐ์านะการัเ งิน ผลการัดำา เ นินงาน และ 
  ควัามูสามูารัถในการัก่อให้เ กิดปีรัะโย์ช่น์สุที่ธิัข้อง 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ ในอด่ต์ (Track Record) อย่์างน้อย์ 
  ในช่่วัง 3 ปีีท่ี่�ผ่านมูา และในช่่วัง 2 ปีีล่าสุด ต้์องพิื่จิารัณา 
  ผลการัดำาเนนิงานในแต์ล่ะเด่อน เพ่ื่�อปีรัะเมูนิควัามูผนัผวัน 
  ข้องรัาย์ได้ต์ามูฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรัณ่เป็ีน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เริั�มูเปิีดดำาเนินการัมูาแล้วัน้อย์กว่ัา 3 ปีี  
  ให้ใช้่ข้้อมููลตั์�งแต่์เริั�มูเปิีดดำาเนินการั) เช่่น

  ก) วิัเครัาะห์ค่าใช้่จ่ิาย์และกำาไรัจิากการัปีล่อย์เช่่าในอด่ต์ 
   ว่ัาอย์ู่ในรัะดับสูงกว่ัาหร่ัอต์ำ�ากว่ัาหร่ัอใกล้เค่ย์งกับ 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่เด่ย์วักันหร่ัอใกล้เค่ย์งกัน  
   เพ่ื่�อพิื่จิารัณาแนวัที่างในการัควับคุมูและปีรัับปีรุัง 
   ค่าใช้่จ่ิาย์เพ่ื่�อสร้ัางผลต์อบแที่นท่ี่�ด่ให้แก่กองที่รััสต์์  
   CPNREIT

  ข้) กรัณ่เป็ีนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�สร้ัางข้้�นใหมู่และไมู่มู่ 
   ผลการัดำาเนินงานในอด่ต์ (Track Record) หร่ัอเป็ีน 
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เริั�มูเปิีดดำาเนินการัมูาแล้วัน้อย์กว่ัา  
   3 ปีี การัศ้กษัาจิะพื่ิจิารัณาผลปีรัะกอบการัข้อง 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ใกล้เค่ย์งท่ี่�อย์ู่ในที่ำาเลท่ี่�ตั์�ง 
   ใกล้เค่ย์งกัน รัวัมูถ้งวิัเครัาะห์อุปีสงค์ (Demand)  
   และอุปีที่าน (Supply) ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่นั�น 
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    เพ่ื่�อปีรัะเมิูนควัามูเส่�ย์งและควัามูผันผวันข้องรัาย์ได้ 
   และควัามูเหมูาะสมูในการัลงทุี่นรัะย์ะย์าวั

  ค) กรัณ่อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์อย์ู่ในที่ำาเลท่ี่�ตั์�งซ้ี�งมู่ศักย์ภูาพื่ 
   ท่ี่�จิะเพิื่�มูรัาย์ได้ค่าเช่่าให้มูากข้้�นกว่ัาผลการัดำาเนินงาน 
   ในอด่ต์ (Track Record) ท่ี่�ผ่านมูา ปีรัะกอบกบัอาคารั 
   ย์ังอย์ู่ในสภูาพื่ด่และสามูารัถใช้่จัิดหาปีรัะโย์ช่น์ได้ 
   โดย์ไมู่จิำาเป็ีนต้์องลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูเป็ีนจิำานวันมูาก  
   หากกองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
   นั�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะมู่การักำาหนดแผนงาน 
   ท่ี่�ชั่ดเจินเก่�ย์วักับการัปีรัับปีรัุงการับรัิหารัจิัดการัหร่ัอ 
   แผนการัต์ลาดท่ี่�จิะที่ำาให้อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นจัิดหา 
   ผลปีรัะโย์ช่น์ได้มูากข้้�นในอนาคต์

 4. วิัเครัาะห์และปีรัะเมิูนผู้เช่่าในช่่วังท่ี่�ผ่านมูา เช่่น ปีรัะวััติ์ 
  การัจ่ิาย์ช่ำารัะค่าเช่่า ข้้อมููลการัต่์อสัญญาเช่่าข้องผู้เช่่า 
  รัาย์เดิมู การัปีรัับเพิื่�มูค่าเช่่า ปีรัะเภูที่ธุัรักิจิและสัญช่าติ์ 
  ข้องผู้เช่่า สัดส่วันผู้เช่่ารัาย์ใหญ่ เป็ีนต้์น เพ่ื่�อรัะบุควัามูเส่�ย์ง 
  ท่ี่�อาจิเกิดข้้�นจิากการัปีล่อย์เช่่า และวัางแผนป้ีองกัน 
  ควัามูเส่�ย์ง รัวัมูทัี่�งเปิีดเผย์เป็ีนปัีจิจัิย์ควัามูเส่�ย์งไว้ัใน 
  แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วันข้องกองที่รััสต์์  
  CPNREIT ให้ผู้ลงทุี่นได้ที่รัาบโดย์ชั่ดเจิน

 5. จัิดให้มู่การัต์รัวัจิสอบควัามูแข็้งแรังข้องอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัาง 
  และสภูาพื่ข้องที่รััพื่ย์สิ์นภูาย์ในอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัาง เพ่ื่�อให้ 
  มัู�นใจิได้ว่ัาอย์ู่ในสภูาพื่ด่พื่รั้อมูจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ได้ทัี่นท่ี่  
  ต์รัวัจิสอบปีรัะวััติ์การัซ่ีอมูแซีมูหร่ัอต่์อเติ์มูอาคารั 
  สิ�งปีลูกสร้ัางว่ัากรัะที่ำาได้โดย์ถูกต้์องต์ามูหลักวิัศวักรัรัมู  
  ต์รัวัจิสอบปีรัะวััติ์การัต์รัวัจิเช็่คและซ่ีอมูบำารุังข้อง 
  สาธัารัณูปีโภูคและอุปีกรัณ์ต่์าง ๆ ภูาย์ในอาคารัว่ัามู่การั 
  ดำาเนินการัโดย์ครับถ้วันต์ามูรัอบรัะย์ะเวัลาท่ี่�เหมูาะสมู  
  เพ่ื่�อให้สามูารัถใช้่ปีรัะโย์ช่น์ได้เป็ีนรัะย์ะเวัลานาน 

 6. ต์รัวัจิสอบการัปีฏิบัติ์ต์ามูกฎหมูาย์เก่�ย์วักับการัควับคุมู 
  อาคารัสิ�งปีลูกสร้ัาง ดังน่�

  ก) ต์รัวัจิสอบว่ัามู่เอกสารัหลักฐ์านซ้ี�งบ่งช่่�ว่ัามู่การัก่อสร้ัาง 
   ถูกต้์องต์ามูมูาต์รัฐ์านควัามูปีลอดภูยั์ท่ี่�ย์อมูรัับกันทัี่�วัไปี

  ข้) ต์รัวัจิสอบการัซ่ีอมูแซีมูหร่ัอ ต่์อ เ ติ์มู ดัดแปีลง 
   สิ�งปีลูกสร้ัางท่ี่�ผ่านมูาว่ัามู่การัปีฏิบัติ์เป็ีนไปีต์ามู 
   มูาต์รัฐ์านควัามูปีลอดภัูย์ท่ี่�หน่วัย์งานที่างการักำาหนด 
   หร่ัอไมู่

  ค) กรัณ่มู่เหตุ์แผ่นดินไหวัในพ่ื่�นท่ี่�บริัเวัณนั�น หร่ัออาคารั 
   สิ�งปีลูกสร้ัางเคย์มู่เหต์ุเพื่ลิงไหมู้ ต้์องต์รัวัจิสอบ 
   เป็ีนพิื่เศษัในเร่ั�องควัามูแข็้งแรังข้องโครังสร้ัางอาคารั  
   รัะบบสาธัารัณูปีโภูคภูาย์ในอาคารั (เช่่น รัะบบป้ีองกัน 

   อัคค่ภัูย์ ที่างหน่ไฟ ลิฟท์ี่ บันไดเล่�อน รัะบบปีรัับอากาศ 
   ภูาย์ในอาคารั เปี็นต้์น) ว่ัาได้รัับการัต์รัวัจิเช็่คและ 
   ซ่ีอมูบำารุังต์ามูรัอบรัะย์ะเวัลาท่ี่�เหมูาะสมูหร่ัอไมู่

ทัี่�งน่� ภูาย์หลังการัซ่ี�ออสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
จิะจัิดให้มู่การัต์รัวัจิสอบเป็ีนปีรัะจิำาทุี่กปีี เพ่ื่�อให้มัู�นใจิว่ัา
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ลงทุี่น มู่การั
ปีฏิบัติ์โดย์ถูกต้์องครับถ้วันต์ามูข้้อกำาหนดต่์าง ๆ ใน
กฎหมูาย์ควับคุมูอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัางด้วัย์

 7. ต์รัวัจิสอบการัปีฏิบัติ์ต์ามูกฎหมูาย์สิ�งแวัดล้อมู เช่่น  
  ต์รัวัจิสอบว่ัาอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัางปีรัะเภูที่ท่ี่�จิะไปีลงทุี่นนั�น  
  กฎหมูาย์กำาหนดให้ต้์องมู่การัจิัดที่ำารัาย์งานวัิเครัาะห์ 
  ผลกรัะที่บต่์อสิ�งแวัดล้อมูเสนอต่์อหน่วัย์งานที่างการั 
  ก่อนท่ี่�จิะก่อสร้ัางหร่ัอไมู่ และปีัจิจุิบันได้มู่การัปีฏิบัติ์แล้วั 
  หร่ัอไมู่ 

 8. ต์รัวัจิสอบกรัรัมูสิที่ธิั�  และ/หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัองใน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สิ�งปีลูกสร้ัาง หร่ัอที่รััพื่ย์์สินใดๆ บน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นว่ัา ผู้จิำาหน่าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้ 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT เป็ีนผู้ถ่อกรัรัมูสิที่ธิั� โดย์ถูกต้์อง 
  ต์ามูกฎหมูาย์ และเอกสารัต่์าง ๆ ท่ี่�ใช้่ในการัจิดที่ะเบ่ย์น 
  การัโอนและรัับโอน หร่ัอเอกสารัให้ควัามูยิ์นย์อมูในการั 
  ซ่ี�อข้าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ นั�นมู่การัจัิดที่ำาโดย์ถูกต้์อง 
  ต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

 9. ต์รัวัจิสอบข้อบเข้ต์ข้องท่ี่�ดินท่ี่�จิะซ่ี�อหร่ัอเช่่าว่ัามู่การัรัังวััด 
  ท่ี่�ดินเพ่ื่�อที่ำาหมุูดแบ่งเข้ต์ท่ี่�ดินโดย์ช่ัดเจิน เพ่ื่�อปี้องกัน 
  ปัีญหาการัรุักลำ�า พ่ื่�นท่ี่�  ห ร่ัอปัีญหาได้ รัับมูอบท่ี่� ดิน 
  ไมู่ครับถ้วันต์ามูโฉนดท่ี่�ดิน กรัณ่การัลงทุี่นในกรัรัมูสิที่ธิั�  
  และ/หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัองในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

 10. ต์รัวัจิสอบว่ัาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ไมู่ได้ติ์ดภูารัะผูกพัื่น 
  ต์ามูกฎหมูาย์หร่ัอสัญญา หร่ัอมู่ข้้อพิื่พื่าที่ใด ๆ ท่ี่�จิะเป็ีน 
  ข้้อจิำากัดในการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ในรัะย์ะต่์อไปี เช่่น

  ก) หากหน่วัย์งานรััฐ์ไมู่ต่์อสัญญาเช่่าท่ี่�ดินให้แก่เจ้ิาข้อง 
   สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�จิะจิำาหน่าย์ให้แก่ 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะที่ำาให้การัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ 
   บนสิที่ธิัการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์นั�นต้์องสิ�นสุด หร่ัอ 
   ต้์องเปีล่�ย์นแปีลงรัปูีแบบการัจิดัหาผลปีรัะโย์ช่นใ์หมู่ 
   เป็ีนแบบอ่�น 

  ข้) มู่ข้้อร้ัองเร่ัย์นจิากผู้เช่่าหร่ัอผู้พัื่กอาศัย์ในบริัเวัณ 
   ใกล้เค่ย์ง อันจิะมู่ผลต์่อการัปีล่อย์เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ข้อง 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT ในรัะย์ะต่์อไปี เป็ีนต้์น
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 11. ต์รัวัจิสอบว่ัาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�จิะซ่ี�อนั�นมู่ที่างเข้้าออก 
  หร่ัอไมู่ หากไมู่มู่และต้์องใช้่ที่างเข้้าออกซ้ี�งเป็ีนข้อง 
  บุคคลอ่�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์น 
  ภูารัะจิำาย์อมู ภูารัะติ์ดพัื่น หร่ัอสิที่ธิัอ่�นใดท่ี่�ที่ำาให้ 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์นั์�นใช้่ที่างเข้้าออกข้องบุคคลอ่�นได้ ให้แก่ 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้รัับ 
  ข้้อมููลว่ัาที่างเข้้าออกเปี็นท่ี่�สาธัารัณะ ต้์องต์รัวัจิสอบวั่า 
  ที่างเข้้าออกนั�นเป็ีนท่ี่�สาธัารัณะจิริังต์ามูท่ี่�ได้รัับแจ้ิงด้วัย์

 12. พิื่จิารัณาควัามูเหมูาะสมูข้องรัาคาซ่ี�ออสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
  หร่ัอรัาคาสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์โดย์ต้์องเป็ีนรัาคา 
  ท่ี่�ให้ผลต์อบแที่นคุ้มูค่ากับการัลงทุี่นในรัะย์ะย์าวั และ 
  สอดคล้องกับเง่�อนไข้การัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ต์กลงกันไว้ั 
  กับผู้สนับสนุน (Sponsor) รัวัมูทัี่�งต้์องคำาน้งถ้งภูารัะ 
  ค่าใช้่จ่ิาย์ต่์างๆ ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะต้์องรัับผิดช่อบ 
  ภูาย์หลังการัซ่ี�อ (เช่่น ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัซ่ีอมูแซีมูปีรัับปีรุัง 
  อาคารัเน่�องจิากที่รัุดโที่รัมูมูากจินกรัะที่บต์่อการัจิัดหา 
  ปีรัะโย์ช่น์ภูาย์หลังจิากท่ี่�ซ่ี�อมูา หร่ัอค่าใช้่จ่ิาย์ในการั 
  ร่ั�อถอนสิ�งปีลูกสร้ัางเมู่�อครับอายุ์สัญญาเช่่า) และกำาหนด 
  อัต์รัาคิดลด (Discount Rate) ในการัคิดลดมููลค่าปัีจิจุิบัน 
  ข้องกรัะแสรัาย์ได้สุที่ธิัในอนาคต์ ให้เหมูาะสมูกับ 
  ควัามูเส่�ย์งข้องควัามูผันผวันข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าในอนาคต์

 13. ต์รัวัจิสอบข้้อมููลการัช่ำารัะภูาษ่ัหร่ัอค่าใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ บน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ว่์ัาได้มู่การัช่ำารัะต่์อหน่วัย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
  อย์่างถูกต้์องครับถ้วัน

1.3) ในกรัณ่กองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินแก่ผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก ต้์องมู่การัวิัเครัาะห์สถานะข้องผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์ สินหลัก และควัามูพื่ร้ัอมูในการับริัหารัจัิดการั 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT อาทิี่ ควัามูสามูารัถ 
 ข้องคู่สัญญาในการัเข้้าที่ำานิติ์กรัรัมู ควัามูพื่รั้อมูในด้าน 
 รัะบบงาน ควัามูพื่รั้อมูในด้านบุคลากรัและปีรัะสบการัณ์ 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง เป็ีนต้์น

2) การัต์รัวัจัสอบเกี�ยวักับข�อพิจัารัณาในการัทำาสัญญา

2.1) กรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่การัลงทีุ่นในสิที่ธิัการัเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (Leasehold) ต้์องพิื่จิารัณาเก่�ย์วักับ 
 การักำาหนดเง่�อนไข้ต่์าง ๆ เพ่ื่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์  
 CPNREIT เช่่น 
 1. สัญญาเช่่าไมู่มู่เง่�อนไข้ท่ี่�ที่ำาให้กองที่รััสต์์ CPNREIT  
  มู่หน้าท่ี่�มูากกว่ัาหน้าท่ี่�อันเป็ีนปีกติ์ท่ี่�ผู้เช่่าต้์องกรัะที่ำา 

 2. ไมู่มู่การักำาหนดเง่�อนไข้ท่ี่�ผู้ให้เช่่าสามูารัถย์กเลิกสัญญาเช่่า 
  แก่กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้โดย์ที่ันท่ี่ แมู้ว่ัากองที่รััสต์์  
  CPNREIT จิะมิูได้กรัะที่ำาผิดเง่�อนไข้ใด ๆ ในสัญญา

 3. มู่เง่�อนไข้ท่ี่�ให้สิที่ธิัแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT ในการับอกเลิก 
  สัญญาเช่่ากับผู้ให้เช่่าได้ทัี่นท่ี่ ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ให้เช่่ากรัะที่ำาผิด 
  เง่�อนไข้ข้องสัญญาเช่่า 

 4. มู่การักำาหนดรัาย์ละเอ่ย์ด เง่�อนไข้ และสิที่ธิัข้องกองที่รััสต์์  
  CPNREIT ในการัต่์ออายุ์สัญญาเช่่า 

 5. มู่การักำาหนดเง่�อนไข้และสิที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  ท่ี่�จิะซ่ี�ออสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�เช่่านั�นได้ก่อนบุคคลอ่�น ในรัาคา 
  ไมู่สูงไปีกว่ัารัาคาท่ี่�มู่บุคคลอ่�นเสนอซ่ี�อ หากผู้ให้เช่่า 
  ปีรัะสงค์จิะจิำาหน่าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น

 6. มู่การักำาหนดเง่�อนไข้และสิที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
   ในการัจิำาหน่าย์สิที่ธิัการัเช่่า (เช่่น หากในรัะย์ะต่์อมูา  
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ นั�นมู่รัาคาเพิื่�มูข้้�น และกองที่รััสต์์  
  CPNREIT จิะได้กำาไรัจิากการัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินสูงกว่ัา 
  กำาไรัจิากการัปีล่อย์เช่่า กองที่รััสต์์ CPNREIT ก็มู่ที่างเล่อก 
  ในการัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินได้ เป็ีนต้์น)

2.2) ต์รัวัจิสอบภูารัะภูาษ่ัหร่ัอค่าใช้่จ่ิาย์ต่์าง ๆ บนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
 นั�น โดย์จิะกำาหนดให้ชั่ดเจินว่ัาเป็ีนควัามูรัับผิดช่อบข้อง 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอผู้สนับสนุน (Sponsor)

2.3) พิื่จิารัณากำาหนดมูาต์รัการัป้ีอง กันควัามูขั้ดแย้์งที่าง 
 ผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�อาจิเกิดข้้�น เช่่น ผู้สนับสนุน (Sponsor) มู่ธุัรักิจิ 
 ท่ี่�แข่้งขั้นกับกองที่รััสต์์ CPNREIT ในบริัเวัณพ่ื่�นท่ี่�ใกล้เค่ย์งกัน  
 เป็ีนต้์น

2.4) กรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในลักษัณะท่ี่�เปี็นการัเช่่าช่่วัง จิะจัิดให้มู่ 
 มูาต์รัการัป้ีองกันควัามูเส่�ย์งหร่ัอการัเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ 
 ท่ี่�อาจิเกิดข้้�นจิากการัผิดสัญญาเช่่าหร่ัอการัไมู่สามูารัถบังคับ 
 ต์ามูสิที่ธิัในสัญญาเช่่า 

2.5) ก่อนกองที่รััสต์์ CPNREIT จิะจ่ิาย์เงินเพ่ื่�อซ่ี�อหร่ัอเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะต์รัวัจิสอบให้มัู�นใจิว่ัา 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้รัับโอนกรัรัมูสิที่ธิั�ในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 (กรัณ่การัลงทุี่นในกรัรัมูสิที่ธิั�ในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (Freehold))  
 หร่ัอได้จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่า (กรัณ่การัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (Leasehold)) และ/หร่ัอได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์สิที่ธิั 
 อ่�นใดในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ลงทุี่น รัวัมูทัี่�งได้รัับมูอบที่รััพื่ย์์สิน 
 ท่ี่�วัางเป็ีนหลักปีรัะกันแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT หนังส่อ 
 คำ�าปีรัะกัน และ/หร่ัอสัญญาคำ�าปีรัะกัน ต์ลอดจินการั 
 จิดที่ะเบ่ย์นภูารัะจิำาย์อมูต่์าง ๆ บนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เพ่ื่�อ 
 ปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
 โดย์ครับถ้วันถูกต้์องต์ามูกฎหมูาย์ และต์รังต์ามูข้้อมููลท่ี่�เปิีดเผย์ 
 ต่์อผู้ลงทุี่นแล้วั และในกรัณ่ท่ี่�อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์  
 CPNREIT ได้รัับมูอบนั�น มู่ส่วันท่ี่�เป็ีนอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัาง  
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 เฟอร์ันิเจิอร์ั และ/หร่ัออุปีกรัณ์เคร่ั�องใช้่ต่์าง ๆ ผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่การัจัิดที่ำาที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์สิ์นโดย์ละเอ่ย์ด  
 เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัต์รัวัจิสอบควัามูถูกต้์องครับถ้วันและ 
 ควัามูมู่อย์ู่จิริังข้องที่รััพื่ย์์ สินแต่์ละรัาย์การัท่ี่�กองที่รััสต์์  
 CPNREIT จิะได้รัับมูอบ รัวัมูทัี่�งจัิดส่งที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวั 
 ให้แก่ที่รััสต่์ เพ่ื่�อใช้่ในการัสอบที่านการัปีฏบัิติ์งานข้องผู้จิดัการั 
 กองที่รััสต์์

ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะบันท้ี่กและจัิดเก็บข้้อมููล รัวัมูทัี่�งเอกสารั
หลักฐ์านเก่�ย์วักับการัคัดเล่อก การัต์รัวัจิสอบและการัต์ัดสินใจิท่ี่�จิะ
ลงทีุ่นหร่ัอไมู่ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินใดที่รััพื่ย์์สินหน้�งข้องกองที่รััสต์์ 
CPNREIT ไว้ัด้วัย์

3.3 การัได�มูาซึ�งทรััพย์สินหลััก 

เมู่�อผู้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาคดัเล่อกที่รััพื่ย์สิ์นหลักท่ี่�จิะลงที่นุ รัวัมู
ถ้งการัต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์สิ์นเสร็ัจิสิ�นแล้วั และเห็นสมูควัรัให้ดำาเนินการั
ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ในการัดำาเนินการัเพ่ื่�อให้ได้มูาซ้ี�ง
ที่รััพื่ย์สิ์นหลักจิะต้์องเป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�

1) การัลงทุี่นหร่ัอได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เพ่ื่�อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
 หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 จิะมู่การัดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

1.1) จัิดให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินโดย์ผู้ปีรัะเมิูนมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สิน รัวัมูทัี่�งดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์
การัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินต์ามูปีรัะกาศสำานักงาน ก.ล.ต์. 
โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะส่งรัาย์การัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�
ได้ รัับการัคัดเล่อกในเบ่�องต้์นให้ผู้ปีรัะเมิูนมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สิน เพ่ื่�อปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ 
CPNREIT จิะลงทุี่น โดย์มู่หลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�

1. ผู้ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินต้์องเป็ีนบุคคลท่ี่�ได้รัับ
ควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูปีรัะกาศ
สำานักงาน ก.ล.ต์. เก่�ย์วักับการัให้ควัามูเห็นช่อบ
บริัษััที่ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินและผู้ปีรัะเมิูนหลัก

2. เป็ีนการัปีรัะเมิูนมููลค่าอย่์างเต็์มูรูัปีแบบท่ี่�มู่การั 
ต์รัวัจิสอบเอกสารัสิที่ธิัและเป็ีนไปีเพ่ื่�อวััต์ถุปีรัะสงค์
สาธัารัณะในการัเปิีดเผย์ข้้อมููลต่์อผู้ลงทุี่น โดย์ 
ผู้ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินอย่์างน้อย์ 2 รัาย์

 
 1.2) พิื่จิารัณาโครังสรัา้งเงินทุี่น (Capital Structure) ในการั 
   ลงทุี่น หร่ัอได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่า 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

 1.3) พิื่จิารัณาในด้านสารัะสำาคัญข้องรัาย์การัดังต่์อไปีน่�

   1. เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
    ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

   2. เป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ ท่ี่� ด่ ท่ี่� สุดข้องกองที่รััสต์์  
    CPNREIT

   3. มู่ควัามูสมูเหตุ์สมูผลและใช้่รัาคาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู

   4. ผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู 
    จิะไมู่มู่ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูนั�น

   5. ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิาก 
    กองที่รััสต์์ CPNREIT (ถ้ามู่) อย์ูใ่นอัต์รัาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู 
    และมู่ควัามูเหมูาะสมู

 1.4) ดำาเนินการัอ่�นใดให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�มู่การัปีรัะกาศไว้ั 
   ต์ามูหลักเกณฑ์์การัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินต์ามูปีรัะกาศ 
   สำานักงาน ก.ล.ต์. และท่ี่�จิะได้แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู

2) ในการัลงทีุ่นหร่ัอได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพิื่�มูเติ์มู (Ongoing) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะมู่ 
 การัดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

 2.1) ในด้านสารัะข้องรัาย์การั พิื่จิารัณาวั่าเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่� 
   เข้้าลักษัณะดังต่์อไปีน่�

   1. เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
    ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

   2. เป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ ท่ี่� ด่ ท่ี่� สุดข้องกองที่รััสต์์  
    CPNREIT

   3. มู่ควัามูสมูเหตุ์สมูผลและใช้่รัาคาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู

   4. ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิาก 
    กองที่รััสต์์ CPNREIT (ถ้ามู่) อย์ูใ่นอัต์รัาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู 
    และเหมูาะสมู

   5. ผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู 
    จิะไมู่มู่ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูนั�น
 
 2.2)  ในด้านรัะบบในการัอนุมัูติ์การัที่ำารัาย์การั ต้์องดำาเนินการั 
   ดังต่์อไปีน่�

   1. กรัณ่เจ้ิาข้อง ผู้ให้เช่่า หร่ัอผู้โอนสิที่ธิัการัเช่่ามิูได้ 
    เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับ 
    ผู้จัิดการักองที่รััสต์์

    ก) ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมู 
     ท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
     ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั
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    ข้) ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�เป็ีน 
     รัาย์การัท่ี่�มู่นัย์สำาคัญ จิะต์้องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปี 
     ต์ามูหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับการัที่ำารัาย์การัท่ี่�มู่ 
     นัย์สำาคัญด้วัย์

   2. กรัณ่เจ้ิาข้อง ผู้ให้เช่่า หร่ัอผู้โอนสิที่ธิัการัเช่่าเปี็น 
    ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับ 
    ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ที่างผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะ 
    ดำาเนินการัให้การัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูไดรั้ับควัามูเหน็ช่อบ 
    จิากที่รััสต่์ว่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�ง 
    ที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์กรัะบวันการั 
    และขั้�นต์อนการัพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์การัที่ำารัาย์การั 
    ให้มู่การัดำาเนนิการัใหเ้ป็ีนต์ามูหลกัเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

    ก) ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมู 
     ท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
     ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั 

    ข้) ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มููลค่าเกินกว่ัา 1 (หน้�ง)  
     ล้านบาที่ หร่ัอตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 0.03 (ศูนย์์จุิด 
     ศูนย์์สามู) ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์ สินสุที่ธิัข้อง 
     กองที่รััสต์์ข้้�นไปี แล้วัแต่์มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา หร่ัอ 
     ต์ามูเกณฑ์์ข้องปีรัะกาศท่ี่�จิะแก้ไข้ในอนาคต์   
     ต้์องได้รัับอนุมัูติ์จิากคณะกรัรัมูการับริัษััที่ฯ 
     หร่ัอให้เป็ีนไปีต์ามูอำานาจิอนุมัูติ์ท่ี่�ปีรัะกาศ 
     ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนดด้วัย์

    ค) ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มููลค่าตั์�งแต่์ 20 (ย์่�สิบ)  
     ล้านบาที่ข้้�นไปี หร่ัอเกินร้ัอย์ละ 3 (สามู)  
     ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์ส์นิสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ แล้วัแต่์ 
     มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา หร่ัอ ต์ามูเกณฑ์์ข้องปีรัะกาศ 
     ท่ี่�จิะแก้ไข้ในอนาคต์ ต้์องได้รัับมูติ์ข้องท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
     ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัา  
     3 ใน 4 (สามูในส่�) ข้องจิำานวันเส่ย์งทัี่�งหมูด 
     ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิั 
     ออกเส่ย์ง หร่ัอให้เป็ีนไปีต์ามูอำานาจิอนุมัูติ์ 
     ท่ี่�ปีรัะกาศท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด นอกจิากน่�   
     ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะต้์องจัิดให้มู่ท่ี่�ปีร้ักษัา 
     ที่างการัเงินให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัวิัเครัาะห์ 
     ข้้อมููลเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัข้้างต์้น เพ่ื่�อ 
     ปีรัะกอบการัต์ัดสินใจิลงทีุ่นและการัเปีิดเผย์ 
     ข้้อมููลท่ี่�ถูกต้์อง

3) ในกรัณ่ท่ี่�ต้์องข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หนังส่อเชิ่ญ 
 ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องมู่ควัามูเห็นข้องท่ี่�ปีร้ักษัาที่าง 
 การัเงินเพ่ื่�อปีรัะกอบการัข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์  
 โดย์จิะนำาส่งหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มูล่วังหน้าต์ามูส่วันท่ี่�ว่ัาด้วัย์ 
 การัเปิีดเผย์ข้้อมููลต์ามูปีรัะกาศ บจิ/รั 29-00 เร่ั�องการัรัับ  
 การัเปิีดเผย์สารัสนเที่ศ และการัเพิื่กถอนหน่วัย์ที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์ 

 เพ่ื่�อการัลงทุี่น พื่.ศ. 2558 และปีรัะกาศสำานักงาน ก.ล.ต์.  
 ท่ี่� สรั. 26/2555 เร่ั�องข้้อกำาหนดเก่�ย์วักับรัาย์การัและข้้อควัามู 
 ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 และท่ี่�จิะมู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู

3.4 การัจัำาหน่ายไปิซึ�งทรััพย์สินหลััก 

เมู่�อผู้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาคัดเล่อกที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�จิะจิำาหน่าย์
ไปีเสรัจ็ิสิ�นแล้วั และเห็นสมูควัรัให้ดำาเนินการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์น
หลักนั�น ในการัดำาเนินการัเพ่ื่�อจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก จิะต้์อง
เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
1) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินหลัก 
 ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
2) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะมู่การัดำาเนินการัจิำาหน่าย์ไปีโดย์เปิีดเผย์  
 และมู่สารัะข้องรัาย์การัต์ามูข้้อ 3.3 2) 2.1) การัได้มูาซ้ี�ง 
 ที่รััพื่ย์์ สินหลักเพิื่�มูเติ์มู และมู่รัะบบการัอนุมัูติ์ต์ามูข้้อ 
 3.3 2) 2.2) การัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มูโดย์อนุโลมู
3) การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�เข้้าลักษัณะดังต่์อไปีน่� นอกจิาก 
 จิะต้์องเป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดในข้้อ 2) แล้วั จิะต้์องเป็ีนกรัณ่ 
 ท่ี่� เ ป็ีน เห ตุ์จิำา เปี็ นและสมูควัรั  โดย์ ไ ด้ รัับอ นุ มัู ติ์ จิาก 
 คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ด้วัย์

 3.1) การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักก่อนครับ 1 ปีีนับแต่์วัันท่ี่� 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น

 3.2) การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์สิ์นหลักท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ไดมู้า 
   ซ้ี�งกรัรัมูสิที่ธิั�ให้แก่เจ้ิาข้องเดิมู

4.  การัคััดเล่อกผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์ และ/ 
หรัือผู้เช่าช่วงทรััพย์สินหลัก

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัพิื่จิารัณาและคัดเล่อกผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก โดย์ในการั
พิื่จิารัณาที่ำาสัญญากับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง
ที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น บริัษััที่ฯ มู่ขั้�นต์อนในการัดำาเนินงานดังน่�

1) ปีรัะเมิูนและวิัเครัาะห์คุณสมูบัติ์ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก แต่์ละรัาย์ ซ้ี�งมู่หลักเกณฑ์์ 
 การัพิื่จิารัณาเป็ีนไปีต์ามูรัะบบงานข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 กำาหนด

2) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาคัดเล่อกผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ท่ี่�ได้คะแนนรัวัมูถ่วังนำ�าหนัก 
สูงสุด และสรุัปีผลการัคัดเล่อกพื่ร้ัอมูทัี่�งเหตุ์ผลในการัเล่อก 
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก 
เสนอต่์อคณะกรัรัมูการับริัษััที่เพ่ื่�ออนุมัูติ์ หากผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ได้คะแนนรัวัมูถ่วังนำ�าหนักสูงสุดมู่คะแนน 
ไมู่ถ้งเกณฑ์์ หร่ัอได้คะแนนในด้านควัามูรู้ั ควัามูสามูารัถ และ
ปีรัะสบการัณ์ในอด่ต์ และด้านรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในที่่�มู่
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 ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่/การัรัักษัาที่รััพื่ย์์สิน น้อย์กว่ัาคร้ั�งหน้�งจิะ 
ถ่อว่ัาไมู่ผ่าน และจิะต้์องจัิดกรัะบวันการัสรัรัหาผู้บริัหารั 
อสังหา-ริัมูที่รััพื่ย์์ใหมู่ สำาหรัับผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ถ้ามู่
คะแนนรัวัมูน้อย์กว่ัาคร้ั�งหน้�งถ่อว่ัาไมู่ผ่าน

อย์่างไรัก็ด่ กรัะบวันการัคัดเล่อกผู้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ต์ามูท่ี่� 
กล่าวัมูาด้านบนนั�น ไมู่ใช้่สำาหรัับการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลักครัั�งแรัก

3) ในการัเข้้าที่ำาสัญญากับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอ  
 ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจิัดให้มู่เง่�อนไข้ 
 ในสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก อย์่างน้อย์ดังต่์อไปีน่�

 3.1  กำาหนดให้กองที่รััสต์์สามูารัถเลิกสัญญาและปีรัับเปีล่�ย์น 
   ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน 
   หลัก ในกรัณ่ท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอ  
   ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ หร่ัอ 
   มู่การักรัะที่ำาการัหร่ัอละเว้ันกรัะที่ำาการัอันเป็ีนเหตุ์ให้ 
   ข้าดควัามูนา่เช่่�อถ่อในการัปีฏบัิติ์หน้าท่ี่�ต์ามูสญัญา หร่ัอ 
   ไมู่บำารุังรัักษัาที่รััพื่ย์์สินให้อย์ู่ในสภูาพื่ด่ หร่ัอผู้เช่่า 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักที่ำาที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์เส่ย์หาย์ หร่ัอ 
   ไมู่บำารุังรัักษัาให้อยู่์ในสภูาพื่ท่ี่�ด่และเหมูาะสมูแก่การั 
   ใช้่งานต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์ดังท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญา
 3.2  กำาหนดให้ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักมู่หน้าท่ี่�ในการัดูแลและซ่ีอมูบำารุังรัักษัา 
   ที่รััพื่ย์์ สินข้องกองที่รััสต์์เพ่ื่�อให้สามูารัถใช้่จัิดหา 
   ปีรัะโย์ช่น์ได้อย์่างต่์อเน่�องในรัะย์ะย์าวั 
 3.3  กำาหนดว่ัาหากบริัษััที่ฯ พื่บว่ัาผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
   และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก มู่การักรัะที่ำาหร่ัอ 
   การัละเว้ันการักรัะที่ำาการัอันเป็ีนเหตุ์ให้ไมู่สามูารัถ 
   ปีฏิบตั์หิน้าท่ี่�ต์ามูสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
   และ/หร่ัอสัญญาเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักไมู่ดูแลรัักษัาที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าช่่วังให้อย์ู่ใน 
   สภูาพื่ท่ี่�ด่และเหมูาะสมูแก่การัใช้่งานต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์ 
   ดังท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญา บรัิษััที่ฯ ต้์องดำาเนินการัให้มู่ 
   การับอกเลิกสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
   และ/หร่ัอสัญญาเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก (แล้วัแต่์กรัณ่)  
   เพ่ื่�อท่ี่�บริัษััที่ฯ จิะสามูารัถเข้้าไปีดำาเนินงานแที่น หร่ัอ 
   คัดเล่อกผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลัก รัาย์ใหมู่เพ่ื่�อที่ดแที่นรัาย์เดิมู
 3.4  กำาหนดให้ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักต้์องแสดงให้บริัษััที่ฯ มัู�นใจิว่ัาได้ผู้บริัหารั 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก 
   มู่รัะบบควับคุมูภูาย์ในอย์่างน้อย์ ดังต่์อไปีน่�

   1) มู่การัจัิดที่ำาคู่มู่อและขั้�นต์อนการัปีฏิบัติ์งาน รัวัมูทัี่�ง 
    จัิดฝึั่กอบรัมูพื่นักงานให้เข้้าใจิและปีฏิบัติ์หน้าท่ี่� 
    ได้อย์่างเหมูาะสมู
   2) มู่การัแบ่งแย์กหน่วัย์งานและบุคลากรัท่ี่�มู่หน้าท่ี่� 
    ในการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทีุ่น  
    เช่่น ฝ่ั่าย์ข้าย์ เป็ีนต้์น แย์กต่์างหากจิากหน่วัย์งาน 
    และบุคลากรัอ่�นข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
    และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก และ/หร่ัอ  
    ผู้บริัหารัโรังแรัมู (ถ้ามู่) ท่ี่�ดูแลที่รััพื่ย์์สินท่ี่�มู่ปีรัะเภูที่ 
    ธุัรักิจิเด่ย์วักันกับกองที่รััสต์์อย่์างชั่ดเจิน หร่ัอมู่ 
    มูาต์รัการัและรัะบบการัที่ำางานอ่�นใดท่ี่�สามูารัถ 
    ป้ีองกันควัามูขั้ดแย์้งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ ป้ีองกัน 
    การัล่วังรู้ัและการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลข้อง 
    กองที่รััสต์์
   3) มู่การัแบ่งแย์กหน้าท่ี่�งานโดย์ไมู่ให้บุคคลเด่ย์วั 
    ที่ำางานสำาคัญตั์�งแต่์ต้์นจินจิบ โดย์งานสำาคัญท่ี่�ต้์อง 
    มู่การัแบ่งแย์กหน้าท่ี่� เช่่น งานจัิดซ่ี�อ งานรัับมูอบ 
    สินค้าหร่ัอบริัการั งานบัญช่่ งานควับคุมูจัิดเก็บ 
    ที่รััพื่ย์์สิน และงานต์รัวัจินับที่รััพื่ย์์สิน เป็ีนต้์น  
    โดย์ต้์องมูอบหมูาย์ให้บุคคลหน้�งเป็ีนผู้จัิดที่ำาและ 
     อ่กบุคคลเป็ีนผู้สอบที่าน นอกจิากน่�  ต้์องมู่ 
    บุคคลอ่�นเป็ีนผู้สุ่มูต์รัวัจิสอบการัที่ำางานข้องผู้จิดัที่ำา 
    และผู้สอบที่านด้วัย์ เพ่ื่�อให้เป็ีนรัะบบท่ี่�มู่การั 
    ต์รัวัจิสอบและถ่วังดุลซ้ี�งจิะช่่วัย์ป้ีองกันมิูให้เกิด 
    ข้้อผิดพื่ลาดหร่ัอทุี่จิริัต์ได้รัะดับหน้�ง
   4) มู่การัติ์ดต์ามูควับคุมูและต์รัวัจิสอบการัปีฏิบัติ์งาน 
    ข้องพื่นักงานเพ่ื่�อปี้องกันการัปีฏิบัติ์งานผิดพื่ลาด 
    หร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูรัะบบการัควับคุมูท่ี่�วัางไว้ั
   5) มู่การับันท้ี่กรัาย์การัและธุัรักรัรัมูต่์าง ๆ รัวัมูทัี่�ง 
    จัิดเก็บเอกสารัปีรัะกอบการัที่ำารัาย์การัไว้ัโดย์ 
    ครับถ้วันเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัต์รัวัจิสอบภูาย์หลัง  
    และปีอ้งกันข้้อผดิพื่ลาดหร่ัอการัที่จุิริัต์ท่ี่�อาจิเกดิข้้�น
   6) มู่รัะบบในการัควับคุมูดูแลการัรัับจ่ิาย์เงินท่ี่�รัอบคอบ 
    รััดกุมู สามูารัถป้ีองกันการัรัั�วัไหล หร่ัอการักรัะที่ำา 
    ทุี่จิริัต์ได้อย่์างมู่ปีรัะสิที่ธิัผล
   7) ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์มู่รัะบบการัจิัดเก็บรัาย์ได้ 
    จิากผู้เช่่าข้องกองที่รััสต์์ให้ครับถ้วัน และมู่รัะบบ 
    การัควับคุมูเพ่ื่�อป้ีองกันการัเบิกค่าใช้่จ่ิาย์ซีำ�าซ้ีอน  
    และการัเบิกจ่ิาย์ในลักษัณะทุี่จิริัต์ รัวัมูทัี่�งพิื่จิารัณา 
    เอกสารัหลักฐ์านและควัามูสมูเหตุ์สมูผลในการั 
    เบิกจ่ิาย์ค่าใช้่จ่ิาย์ให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์  
    แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน และสัญญา 
    ต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด
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   8)  มู่รัะบบการัออกเลข้ท่ี่�ล่วังหน้า (Pre-Number  
     Document) สำาหรัับการัที่ำารัาย์การัต่์าง ๆ  
     ท่ี่� เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินหร่ัอรัาย์รัับรัาย์จ่ิาย์ เช่่น  
     ใบสั�งซ่ี�อ ใบเสร็ัจิรัับเงิน ใบแจ้ิงหน่� ใบรัับสินค้าหร่ัอ 
     บริัการั เป็ีนต้์น เพ่ื่�อป้ีองกันการัที่ำารัาย์การัท่ี่�เล่�ย์ง 
     ขั้�นต์อนการัต์รัวัจิสอบและควับคุมูท่ี่�กำาหนดไว้ั  
     (เช่่น รัับเงินแต่์ไมู่ออกใบเสร็ัจิรัับเงิน หร่ัอออก 
     ใบเสร็ัจิรัับเงินปีลอมูให้ลูกค้า เป็ีนต้์น)
   9)  มู่รัะบบควับคุมูและรัักษัาควัามูปีลอดภัูย์ข้องข้้อมููล 
     ในรัะบบคอมูพิื่วัเต์อร์ัท่ี่�จัิดเก็บข้้อมููลรัาย์ได้และ 
     รัาย์จ่ิาย์ข้องกองที่รััสต์์ โดย์สามูารัถต์รัวัจิสอบ 
     ย์้อนหลังได้ว่ัามู่บุคคลใดเข้้าถ้งข้้อมููลดังกล่าวั
   10) ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�มู่มููลค่าสูง ต้์องจัิดเก็บในพ่ื่�นท่ี่�ปีลอดภัูย์  
    และจิำากัดผู้เข้้าไปีในพ่ื่�นท่ี่� นั�น โดย์การัเข้้าไปี 
    ในพ่ื่�นท่ี่�นั�นต้์องได้รัับอนุญาต์จิากผู้บริัหารั และ 
    อาจิใช้่รัะบบกล้องวังจิรัปิีดในการัเฝ้ั่ารัะวัังที่รััพื่ย์์สิน
   11) มู่การัควับคุมูดูแลที่รััพื่ย์์ สิน โดย์มู่การัจัิดที่ำา 
    ที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์สิน ปีรัับปีรุังที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์สิน 
    ใ ห้ เ ป็ีน ปัีจิ จุิ บัน เ มู่� อ มู่การั ซ่ี� อที่ รััพื่ย์์ สิน ให มู่  
    ส่งที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์ สินท่ี่�ปี รัับปีรุังใ ห้ ผู้ จัิดการั 
    กองที่รััสต์์เพ่ื่�อต์รัวัจิสอบกับเงินสดจ่ิาย์ ต์รัวัจินับ 
    ที่รััพื่ย์์สินอย์่างสมูำ�าเสมูอ รัวัมูถ้งจัิดที่ำาบันท้ี่ก 
    การัต์รัวัจินับ โดย์ผู้จิัดการักองที่รััสต์์จิะเก็บรัักษัา 
    ที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์สินไว้ัอ่กหน้�งชุ่ด
 ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ อาจิพื่ิจิารัณากำาหนดให้ผู้บริัหารั

อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักต้์องรัับผิด
ช่อบในควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�เกิดข้้�นกับผลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์
อันเน่�องจิากควัามูปีรัะมูาที่เลินเล่อข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักในรัะบบการัควับคุมูท่ี่�ที่ำาให้
เกิดการัทุี่จิริัต์ได้ง่าย์

 3.5  ในการัเข้้าที่ำาสัญญากับผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นหลัก ผู้จัิดการั 
   กองที่รััสต์์ และที่รััสต่์อาจิพิื่จิารัณากำาหนดให้มู่เง่�อนไข้ 
   เพิื่�มูเติ์มูเบ่�องต้์น (แล้วัแต่์กรัณ่) เพ่ื่�อบรัรัเที่าหร่ัอป้ีองกัน 
   ควัามูเส่�ย์งแก่กองที่รััสต์์ ดังต่์อไปีน่� 

   1) กำาหนดให้กองที่รััสต์์สามูารัถบอกเลิกสัญญาเช่่ากับ 
    ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักได้ ในกรัณ่ท่ี่� ผู้เช่่าช่่วัง 
    ที่รััพื่ย์์สินหลักไมู่ปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ข้องสัญญา 
    เช่่าที่รััพื่ย์สิ์นหลักโดย์เคร่ังครััด โดย์เฉพื่าะการัช่ำารัะ 
    ค่าเช่่าให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาเช่่าที่รััพื่ย์์สินหลัก

   2) กำาหนดหน้าท่ี่�ท่ี่�ผู้เช่่าช่่วังต้์องปีฏิบัติ์ อาทิี่ เร่ั�องการั 
    ก่อภูารัะผูกพัื่น การัเปีล่�ย์นวััต์ถุปีรัะสงค์บริัษััที่ 
    เป็ีนต้์น 

 3.6.  กำาหนดให้บริัษััที่ฯ มู่สิที่ธิัในการัต์รัวัจิสอบการัที่ำางาน 
   ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักว่ัาเป็ีนไปีต์ามูคู่มู่อฉบับน่� สัญญาแต่์งตั์�ง 
   ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สัญญาเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก  
   สัญญาต์กลงกรัะที่ำาการั และสัญญาอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
 3.7.  กำาหนดให้ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลัก มู่รัะบบในการัติ์ดต์ามูควับคุมู รัวัมูทัี่�ง 
   มู่การั สุ่มูต์รัวัจิสอบเพ่ื่� อ ใ ห้ มัู�น ใจิไ ด้ ว่ั า ผู้บ ริัหารั 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก  
   มู่การัจัิดเก็บรัาย์ได้และนำาส่งกองที่รััสต์์โดย์ครับถ้วัน  
   และไมู่มู่การัเร่ัย์กเก็บค่าใช้่จ่ิาย์จิากกองที่รััสต์์มูาก 
   เกินควัามูจิำาเป็ีนและต้์องอย์ู่ภูาย์ใต้์กรัอบท่ี่�เป็ีนไปี 
   ต์ามูท่ี่�สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล  
   หนังส่อช่่�ช่วัน และสัญญาต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนดให้ 
   เร่ัย์กเก็บได้

4) ในการัแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ จิะจิัดให้มู่รัะบบในการั 
 ควับคุมู กำากับ ต์รัวัจิสอบ และปีรัะเมิูนผลการัดำาเนินงานข้อง 
 บุคคลดังกล่าวัต์ามูท่ี่�กำาหนดในรัะบบงานข้องผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/ 
 หร่ัอ ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก มู่การัจัิดเก็บรัาย์ได้และนำาส่ง 
 ค่าเช่่าให้แก่กองที่รััสต์์โดย์ครับถ้วันและถูกต้์องต์ามูข้้อต์กลง 
 ในสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สัญญาเช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก และเพ่ื่�อให้มัู�นใจิว่ัารัะบบควับคุมูภูาย์ในยั์งคงมู่ 
 ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่และสามูารัถป้ีองกันการัทุี่จิริัต์หร่ัอที่ำาให้ต์รัวัจิพื่บ 
 การัทุี่จิริัต์หร่ัอการัปีฏิบัติ์ท่ี่�ไมู่เป็ีนไปีต์ามูรัะบบได้โดย์ง่าย์

5.  การัติ์ดต์ามดูแลและปรัะเมินผลการัปฏิิบััติ์งาน 
ข้องผู้บัรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

5.1 การัติ์ดต์ามูด้แลัการัปิฏิิบัติ์งานของผู้้�บรัหิารัอสังหาริัมูทรััพย์

บริัษััที่ฯ ในฐ์านะผู้จัิดการักองที่รััสต์์ มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักท่ี่�จิะให้ผู้ถ่อ
หน่วัย์ข้องกองที่รััสต์์ ได้รัับผลปีรัะโย์ช่น์จิากการัลงทุี่นอย์า่งสมูำ�าเสมูอ 
โดย์จิะคำาน้งถ้งผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ได้รัับข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์
เข้้าไปีลงทุี่น ซ้ี�งบริัษััที่ฯ มู่รัะบบการัควับคุมู กำากับ และปีรัะเมิูนผล
การัปีฏิบัติ์งานข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์บริัษััที่ฯ และ 
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิะที่ำางานร่ัวัมูกันอย์่างใกล้ชิ่ดเพ่ื่�อเพิื่�มู
ศักย์ภูาพื่ให้กับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�กองที่รััสต์์เข้้าลงที่นุ โดย์ฝ่ั่าย์พัื่ฒนา
ธุัรักิจิ จิะเป็ีนผู้ควับคุมู กำากับและปีรัะเมิูนผลการัปีฏิบัติ์งานข้อง 
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์ว่ัาได้ดำาเนินงานต์ามูสัญญาแต่์งตั์�งผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์ดำาเนินการัดังน่�
1) ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ จัิดที่ำาแผน 
 งบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีีข้องกองที่รััสต์์ฯ ท่ี่�แสดงรัาย์ละเอ่ย์ดข้อง 
 รัาย์รัับและรัาย์จ่ิาย์ โดย์ที่ำาการักำาหนดเป้ีาหมูาย์ในการัจัิดหา 
 รัาย์ได้ และติ์ดต์ามูควับคุมูดูแลให้รัาย์รัับและรัาย์จ่ิาย์ข้อง 
 กองที่รััสต์์ฯ เป็ีนไปีต์ามูเป้ีาหมูาย์หร่ัอท่ี่�คาดการัณ์ไว้ั
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2) ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ จิะที่ำาการั
พิื่จิารัณาหร่ัอที่บที่วันการัวัางแผนกลย์ุที่ธ์ัข้องผู้บริัหารั 
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เพ่ื่�อให้สามูารัถเพิื่�มูรัาย์ได้และลดควัามูเส่�ย์ง
จิากควัามูผันผวันข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าให้แก่กองที่รััสต์์ CPNREIT 
รัวัมูทัี่�งที่ำาการัต์ิดต์ามูผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดำาเนินการัให้
เป็ีนไปีต์ามูแผนและกลยุ์ที่ธ์ัท่ี่�วัางไว้ั

3) บริัษััที่ฯ ดำาเนินการัต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์์สินร่ัวัมูกับผู้บริัหารั 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และที่รััสต่์ เพ่ื่�อให้เ กิดควัามูมัู�นใจิว่ัา 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์มู่อย์ู่ครับถ้วัน อย์ู่ในสภูาพื่ปีกต์ิ  
 พื่ร้ัอมูใช้่งาน ไมู่มู่การัต่์อเติ์มูหร่ัอสูญหาย์ เกินไปีกวั่าท่ี่�ได้รัับ 
 อนุญาต์จิากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
4) ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ดำาเนินการั 
 ติ์ดต์ามูให้มู่การัดูแลและรัักษัาสภูาพื่อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้อง 
 กองที่รััสต์์ฯ รัะบบงานและอปุีกรัณ์ท่ี่�สำาคัญในที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวั 
 ให้อย์ูใ่นสภูาพื่ด่และใช้่จัิดหาปีรัะโย์ช่น์ได้อย์า่งต่์อเน่�อง รัวัมูถ้ง 
 ให้มู่ลักษัณะหร่ัอคุณสมูบัติ์เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กฏหมูาย์กำาหนด อาทิี่ 
 เช่่น รัะบบการัรัักษัาควัามูปีลอดภูัย์ การัรัักษัาคุณภูาพื่ 
 สิ�งแวัดล้อมู การัอนุรัักษ์ัพื่ลังงาน ต์ลอดจินสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
 โดย์ครับถ้วัน ภูาย์ในงบปีรัะมูาณท่ี่�กำาหนดและพิื่จิารัณา 
 ร่ัวัมูกันรัะหว่ัางผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 และได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์  
5) ทุี่กฝ่ั่าย์งานข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ จัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มูร่ัวัมูกัน 
 กับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์อย์่างสมูำ�าเสมูอ เพ่ื่�อร่ัวัมูกัน 
 ปีรัะเมิูนผลการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ฯ และร่ัวัมูกันหา 
 แนวัที่างท่ี่�เหมูาะสมูในการัปี้องกันการัเกิดปัีญหาจิากการั 
 ดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
6) ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิ ดำาเนินการัจัิดที่ำาแบบปีรัะเมิูนผลการั 
 ปีฏิบัติ์งานข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์มู่การักำาหนด 
 เกณฑ์์การัปีรัะเมิูนผล แบ่งเป็ีนสองส่วัน ค่อ

 1. ส่วันท่ี่�เป็ีนหน้าท่ี่�ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์ามูสัญญา 
  แต่์งตั์�งผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 

 2. ส่วันท่ี่�เป็ีนผลการัดำาเนินงานด้านการับริัหาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
  ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
7) ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิ จิะดำาเนินการัควับคุมูและกำากับการัที่ำางาน 
 ดังน่�

 1. สอบที่านควัามูสัมูพัื่นธ์ัรัาย์ได้และค่าใช้่จ่ิาย์ในแต่์ละเด่อน 
  ว่ัาผิดปีกติ์ไปีจิากเดิมูหร่ัอไมู่

 2. ดำาเนินการัสุ่มูตั์วัอย์่างเพ่ื่�อต์รัวัจิสอบหลักฐ์านปีรัะกอบ 
  รัาย์การั เพ่ื่�อย์่นย์ันควัามูมู่อย์ู่จิริัง ควัามูถูกต้์องครับถ้วัน 
  ข้องรัาย์การั ในการับันท้ี่กข้้อมููลการัรัับช่ำารัะเข้้าบัญช่่ 
  ข้องกองที่รััสต์์ กับรัาย์งานค่าเช่่าท่ี่�ลูกค้าต้์องช่ำารัะใน 
  แต่์ละเด่อน

 3. สอบที่านอาย์ุ ลูกหน่� ท่ี่� ค้างช่ำารัะว่ัาอย์ู่ ในเกณฑ์์ปีกติ์  
  ไมู่เพิื่�มูข้้�นอย์่างเป็ีนสารัะสำาคัญ

 4. สุ่มูต์รัวัจิสอบวั่าผู้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์มู่การัปีฏิบัติ์ 
  หน้าท่ี่�อย์่างเป็ีนกลางและโปีร่ังใส ไมู่มู่การัเอ่�อปีรัะโย์ช่น์ 
  ต่์อผู้เช่่ารัาย์ใดรัาย์หน้�งเป็ีนกรัณ่พิื่เศษั

 5. สอบที่านการัเพิื่�มูข้้�นหร่ัอลดลงข้องที่รััพื่ย์ส์นิถาวัรั ว่ัามู่การั 
  ข้ออนุมัูติ์ต์ามูขั้�นต์อนท่ี่�ถูกต้์อง

 6. สอบที่านธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนรัาย์การัพิื่เศษั เกิดไมู่บ่อย์ หร่ัอ 
  รัาย์การัท่ี่�มููลค่าสูงอ่�น ๆ  เพ่ื่�อให้มัู�นใจิว่ัาการัที่ำาธุัรักรัรัมูนั�น 
  เป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 7. สอบที่านรัาย์การัค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
  เร่ัย์กเก็บจิากกองที่รััสต์์ว่ัาไมู่มู่การัเร่ัย์กเก็บค่าใช้่จ่ิาย์ 
  จิากกองที่รััสต์์มูากเกินควัามูจิำาเป็ีนหร่ัอมู่ควัามูซีำ�าซ้ีอนและ 
  อย์ู่ในข้อบเข้ต์ท่ี่�ต์กลงร่ัวัมูกัน

 8. จัิดให้มู่รัะบบการัปีรัะเมูินรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้อง 
  ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์อย์่างสมูำ�าเสมูอ โดย์บริัษััที่ฯ  
  อาจิกำาหนดให้ผู้สอบบัญช่่ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
  หร่ัอบริัษััที่ท่ี่�ปีร้ักษัาจิากภูาย์นอกรัาย์งานจุิดอ่อนหร่ัอ 
  ข้้อบกพื่ร่ัองในรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในให้บริัษััที่ฯ ที่รัาบ 
  อย์่างสมูำ�าเสมูอ พื่ร้ัอมูแนวัที่างในการัแก้ไข้และปีรัับปีรุัง

5.2 การัปิรัะเมิูนผู้ลัการัปิฏิิบัติ์งานของผู้้�บริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์

บริัษััที่ฯ ได้มู่การัปีรัะเมิูนผลการัปีฏิบัติ์งานข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์ผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ถูกต้์องและครับถ้วันต์ามูสัญญา 
แต่์งตั์�งผู้บริัหารัสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์ และไมู่พื่บ 
ข้้อผิดพื่ลาดท่ี่�กรัะที่บต์่อผลการัดำาเนินการัข้องกองที่รััสต์์อย์่างมู่ 
นัย์สำาคัญ

6.  รัะบับัในการัต์ิดต์ามดูแลผลปรัะโยชน์ข้อง 
กองทรััสต์์ CPNREIT

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักท่ี่�จิะที่ำาให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ไ ด้ รัับผลปีรัะโย์ช่น์จิากการัลงทีุ่นในกองที่รััสต์์ CPNREIT  
อย์่างสมูำ�าเสมูอและต่์อเน่�องในรัะย์ะย์าวั โดย์คำาน้งถ้งปีรัะโย์ช่น์ท่ี่� 
ได้รัับจิากการัพื่ฒันาและเพิื่�มูคุณภูาพื่ข้องที่รััพื่ย์สิ์นหลักอย์า่งต่์อเน่�อง 
โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่แนวัที่างและรัะบบในการัติ์ดต์ามูและดูแล
ผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ดังต่์อไปีน่�
1) สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารั 
 สำานักงาน กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่นโย์บาย์จัิดหาปีรัะโย์ช่นจ์ิาก 
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 ที่รััพื่ย์์สินหลักปีรัะเภูที่น่� โดย์การันำาพ่ื่�นท่ี่�ข้องที่รััพื่ย์์สิน 
 ออกให้เช่่า รัวัมูถ้งการัให้บริัการัท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับการัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�  
 แก่ผู้เช่่าซ้ี�งเป็ีนผู้ปีรัะกอบการัในธุัรักิจิปีรัะเภูที่ต่์าง ๆ และ 
 สำาหรัับที่รััพื่ย์สิ์นหลักส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู กองที่รััสต์์ CPNREIT 
 จิะมู่การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์โดย์การันำาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั 
 ออกให้เช่่าช่่วังและนำาสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องออกให้เช่่า 
 แก่ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน
2) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และที่รััสต่์จิะติ์ดต์ามูผลการัดำาเนินงาน 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในแต่์ละปีี โดย์การัเปีร่ัย์บเท่ี่ย์บกับ 
 งบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีีข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถ้งพิื่จิารัณา 
 ผลปีรัะกอบการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในปีีปัีจิจุิบันเมู่�อเท่ี่ย์บ 
 กับปีีท่ี่�ผ่านมูา และในกรัณ่ท่ี่�ผลปีรัะกอบการัข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
 ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  เข้้าลงทุี่นไมู่เป็ีนไปีต์ามูเป้ีาหมูาย์  
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ที่รััสต่์ และผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 (สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน)  
 หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (สำาหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันท่ี่�เป็ีนโรังแรัมู 
 ฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า) จิะดำาเนินการัวัิเครัาะห์เพ่ื่�อหาสาเหต์ุ โดย์ 
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ จิะดำาเนินการัร่ัวัมูกับผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (แล้วัแต่์กรัณ่) อย่์างใกล้ชิ่ด ในการั 
 พัื่ฒนาแผนการัดำาเนินงานเพ่ื่�อปีรัับปีรุังผลการัดำาเนินงานข้อง 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทีุ่น ให้เป็ีนไปี 
 ต์ามูเป้ีาหมูาย์ท่ี่�กำาหนด
3) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์จ์ิะร่ัวัมูกันสร้ัาง 
 ควัามูเจิริัญเติ์บโต์ที่างธัุรักิจิและพื่ัฒนาควัามูสัมูพัื่นธ์ัท่ี่�ด่ 
 กับลูกค้าผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่� พื่ร้ัอมูทัี่�งบริัหารัจัิดการัให้อัต์รัาการั 
 เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และอัต์รัาค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�ให้อย์ู่ในรัะดับท่ี่�ก่อให้เกิด 
 ปีรัะโย์ช่น์สูงสุดแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT ในข้ณะเด่ย์วักัน  
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิะร่ัวัมูกัน 
 ควับคุมูและบรัหิารัต้์นทุี่นการัดำาเนินงาน รัวัมูถ้งควัามูเส่�ย์งและ 
 ปัีจิจัิย์ลบท่ี่�อาจิมู่ผลต่์อการัดำาเนินการัศูนย์์การัค้าและอาคารั 
 สำานักงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
4) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะร่ัวัมูมู่อและปีรัะสานงานกับผู้บริัหารั 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในการัเพิื่�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ในการับรัิหารัจิัดการั 
 และจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT 
 เข้้าลงทุี่น ในส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน  
 โดย์การักำาหนดกลุ่มูลูกค้าเป้ีาหมูาย์ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 การัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และให้บริัการัท่ี่�เหมูาะสมู การักำาหนดรัาคา 
 ค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และคา่บริัการัใหมู่้ควัามูเหมูาะสมูกบัควัามูต์อ้งการั 
 ข้องลูกค้ากลุ่มูเป้ีาหมูาย์ พื่ร้ัอมูทัี่�งมู่การัควับคุมูและบริัหารั 
 ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัดำาเนินงาน โดย์จิะไมู่ก่อให้เกิดผลกรัะที่บต่์อ 
 คุณภูาพื่ข้องการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และการัให้บริัการั นอกจิากน่�  
 จิะมู่การัดูแลและบำารุังรัักษัาพ่ื่�นท่ี่�ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์  
 CPNREIT เข้้าลงทุี่น เช่่น การัปีรัับปีรุังพ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลางและพ่ื่�นท่ี่� 

 เฉพื่าะส่วันให้มู่ควัามูเหมูาะสมูกับการัใช้่งาน รัวัมูถ้งจิะมู่การั 
 ปีรัับปีรังุภูาพื่ลักษัณ์ข้องที่รััพื่ย์สิ์นและการับำารุังรัักษัาที่รััพื่ย์สิ์น 
 ดังกล่าวัให้ได้มูาต์รัฐ์านและมู่ควัามูเหมูาะสมูกับการัใช้่งาน  
 เพ่ื่�อสร้ัางควัามูพ้ื่งพื่อใจิให้แก่ลูกค้า
5) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะร่ัวัมูกันสร้ัาง 
 ควัามูเจิริัญเติ์บโต์ที่างธัุรักิจิและพื่ัฒนาควัามูสัมูพัื่นธ์ัท่ี่�ด่ 
 กับลูกค้าท่ี่�มูาใช้่บริัการัข้องโรังแรัมู รัวัมูถ้งบริัหารัจัิดการัให้ 
 อัต์รัาการัเข้้าพัื่กและอัต์รัาค่าห้องพัื่กข้องที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันท่ี่� 
 เป็ีนโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ให้อย์ูใ่นรัะดับท่ี่�ก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์ 
 สูงสุดแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT
6) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะที่ำางานร่ัวัมูกัน 
 อย์่างใกล้ชิ่ด เพ่ื่�อเพิื่�มูศักย์ภูาพื่ที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันท่ี่�เป็ีน 
 โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า โดย์การัดำาเนินการัดังกล่าวัจิะรัวัมูถ้ง 
 การัดูแลและบำารุังรัักษัาที่รััพื่ย์์สินหลักให้ได้มูาต์รัฐ์านและ 
 มู่ควัามูเหมูาะสมูกับการัใช้่งาน รัวัมูถ้งการัปีรัับปีรุังภูาพื่ลักษัณ์ 
 ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักเพ่ื่�อสร้ัางควัามูพ้ื่งพื่อใจิให้แก่ลูกค้า
7) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจิัดให้มู่การัปีรัะกันภัูย์สำาหรัับที่รััพื่ย์์สิน 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เป็ีนไปีต์ามูแนวัปีฏิบัติ์ที่างธุัรักิจิ 
 และข้้อกำาหนดข้องกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ต์ามูหลักการัดังต่์อไปีน่�

 7.1)  การัจัิดให้มู่ปีรัะกันภัูย์อย่์างเพ่ื่ย์งพื่อและเหมูาะสมูกับ 
   ส่วันได้เส่ย์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ท่ี่�มู่ต่์อที่รััพื่ย์์สินท่ี่� 
   เข้้าลงทุี่น เพ่ื่�อคุ้มูครัองควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�จิะเกิดข้้�นกับ 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์กำาหนดให้กองที่รััสต์์ CPNREIT  
   เป็ีนผู้รัับผลปีรัะโย์ช่น์หร่ัอผู้รัับผลปีรัะโย์ช่น์ร่ัวัมู ทัี่�งน่� 
    โดย์ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์

 7.2)  การัปีรัะกันภัูย์ควัามูรัับผิดต่์อบุคคลภูาย์นอกท่ี่�อาจิได้รัับ 
   ควัามูเส่ย์หาย์จิากควัามูช่ำารุัดบกพื่ร่ัองข้องอาคารั  
   โรังเร่ัอน หร่ัอสิ�งปีลูกสร้ัาง ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ให้เช่่าหร่ัอ 
   ผู้ให้สิที่ธิัในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์แก่กองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอ 
   ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินได้ที่ำาปีรัะกันภัูย์นั�นไว้ัแล้วั ให้กองที่รััสต์์  
   CPNREIT ที่ำาปีรัะกันภัูย์ควัามูรัับผิดเฉพื่าะกรัณ่ท่ี่� 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT อาจิถูกไล่เบ่�ย์ให้ต้์องรัับผิด

 7.3)  การัที่ำาปีรัะกันภัูย์ปีรัะเภูที่ต่์าง ๆ  ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
   ให้มู่การัเอาปีรัะกันภัูย์ต์ลอดรัะย์ะเวัลาท่ี่�กองที่รััสต์์  
   CPNREIT มู่การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ 
8) การัที่ำาธุัรักรัรัมูกับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน จิะมู่การัดำาเนินการั 
 ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�

 8.1 ) ในการัที่ำาธุัรักรัรัมูกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และ/หร่ัอ บุคคล 
   ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ จิะดำาเนินการัให้เป็ีน 
   ไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และ 
   เป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
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 8.2)  ธุัรักรัรัมูกับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันจิะต้์องเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่ 
   ควัามูสมูเหตุ์สมูผลและเป็ีนธัรัรัมู

 8.3)  บุคคลท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์ในการัที่ำาธุัรักรัรัมูไมู่ว่ัาที่างต์รังหร่ัอ 
   ที่างอ้อมู จิะต้์องไมู่เข้้ามูามู่ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิเข้้าที่ำา 
   ธุัรักรัรัมู

 8.4)  การัคิดค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เกิดจิากการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูกับบุคคล 
   ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน ต้์องใช้่รัาคาและอัต์รัาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมูและ 
   มู่ควัามูสมูเหตุ์สมูผล

7.  คั่าต์อบัแทนผู้จัดการักองทรััสต์์

กองที่รััสต์์ต์กลงช่ำารัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จ่ิาย์ให้แก่ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ในการัที่ำาหน้าท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูข้้อกำาหนดและ
เง่�อนไข้แหง่สัญญาฉบบัน่�โดย์คำานวัณเปีน็รัาย์เด่อน ทัี่�งน่� ค่าต์อบแที่น
ดังกล่าวัย์ังไมู่รัวัมูถ้งค่าภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู ภูาษ่ัธุัรักิจิเฉพื่าะ หร่ัอภูาษ่ั 
อ่�นใดในที่ำานองเด่ย์วักัน ซ้ี�งมู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต่์อไปีน่�

1) ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูสำาหรัับการัที่ำาหน้าท่ี่�ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 ต์ามูข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้แห่งสัญญาฉบับน่� จิะคิดอัต์รัา 
 ไมู่เกินร้ัอย์ละ 1.00 (หน้�งจุิดศูนย์์ศูนย์์) ต่์อปีีข้องมููลค่า 
 ที่รััพื่ย์สิ์นรัวัมู (Total Asset Value) ทัี่�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�คำานวัณได้ในข้้อน่�ในแต่์ละปีี (ทัี่�งน่� ไมู่รัวัมู 
 ค่าธัรัรัมูเ น่ย์มูเน่� องจิากการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่ าย์ไปีซ้ี� ง 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�เกิดข้้�นในปีีนั�นๆ (ถ้ามู่)  
 ในข้้อ 2) ข้้างล่างน่�) หากคำานวัณได้ต์ำ�ากว่ัา 15 ล้านบาที่  
 (สิบห้าล้านบาที่) ณ เด่อนสุดท้ี่าย์ข้องปีีบัญช่่ใดๆ ที่รััสต่์จิะคิด 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผู้จิัดการักองที่รััสต์์ในอัต์รัาขั้�นต์ำ�า 15 ล้านบาที่  
 (สิบห้าล้านบาที่) ต่์อปีี โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการั 
 ปีรัับปีรุังย์อดการัคำานวัณค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 ดังกล่าวัในเด่อนสุดท้ี่าย์ข้องรัอบปีีบัญช่่นั�นเพ่ื่�อให้อัต์รัา 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผู้จัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�คำานวัณได้ในแต่์ละปีีเท่ี่ากับ  
 15 ล้านบาที่ (สิบห้าล้านบาที่) ต่์อปีี ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ปีฏิบัต์ิหน้าท่ี่�ในรัอบปีีบัญช่่ใดไมู่ครับรัะย์ะเวัลา 
 ข้องปีีบัญช่่ข้องกองที่รััสต์์ ซ้ี� งที่ำาใ ห้ไ มู่สามูารัถคำานวัณ 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนรัาย์ปีีข้องปีีบัญช่่นั�นได้  
 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัคำานวัณค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผู้จัิดการั 
 กองที่รััสต์์ในรัอบปีีบัญช่่ดังกล่าวัต์ามูสัดส่วันรัะย์ะเวัลาท่ี่�ได้ 
 ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�จิริังในปีีบัญช่่นั�น (Pro Rata Basis) โดย์จิะกำาหนด 
 ให้อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผู้จัิดการักองที่รััสต์์ขั้�นต์ำ�าเท่ี่ากับ 15  
 ล้านบาที่ (สิบห้าล้านบาที่) ต่์อปีี และกำาหนดให้รัะย์ะเวัลา  
 1 (หน้�ง) ปีี เท่ี่ากับ 365 (สามูร้ัอย์หกสิบห้า) วััน

2) ค่าธัรัรัมูเ น่ย์มูเน่� องจิากการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่ าย์ไปีซ้ี� ง 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ โดย์จิะได้รัับค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 เน่�องจิากการัได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ในอัต์รัา 
 ร้ัอย์ละ 1.50 ข้องมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ได้มูา  
 และจิะได้ รัับค่าธัรัรัมูเน่ย์มูเน่�องจิากการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�ง 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องกองที่รััสต์์ในอัต์รัาร้ัอย์ละ 0.75 ข้องมููลค่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์จิำาหน่าย์ไปี ทัี่�งน่� ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 ในส่วันน่�จิะจ่ิาย์ให้แก่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เฉพื่าะในกรัณ่ท่ี่�การั 
 ได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องกองที่รััสต์์ดังกล่าวั 
 เกิดข้้�นเน่�องจิากการัท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนผู้ดำาเนินการั 
 เพ่ื่�อให้ได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปี หร่ัอเป็ีนผู้เสนอการัได้มูาหร่ัอ 
 จิำาหน่าย์ไปีดังกล่าวัให้แก่กองที่รััสต์์พิื่จิารัณา โดย์กองที่รััสต์์ 
 จิะจ่ิาย์ค่าต์อบแที่นดังกล่าวัน่�เมู่�อการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปี 
 ซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์แล้วัเสร็ัจิ

3) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์สามูารัถเบิกค่าใช้่จ่ิาย์อ่�น ๆ ในการัไปี 
 ต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์์สินจิากกองที่รััสต์์ได้ เช่่น ค่าใช้่จ่ิาย์ในการั 
 เดินที่าง ค่าท่ี่�พัื่ก และค่าใช้่จ่ิาย์อ่�นใดท่ี่�เกิดข้้�นรัะหว่ัางการั 
 ต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์สิ์น ต์ามูสมูควัรั ต์ามูท่ี่�จ่ิาย์จิริัง ในอัต์รัาไมู่เกิน  
 30,000 (สามูหมู่�น) บาที่ต่์อครัั�ง ทัี่�งน่� หากค่าใช้่จ่ิาย์ดังกล่าวั 
 มู่อัต์รัามูากกว่ัาท่ี่�รัะบุไว้ั คู่สัญญาจิะมู่การัต์กลงร่ัวัมูกัน 
 เป็ีนกรัณ่ไปี

ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 กองที่รััสต์์ 
ต์กลงช่ำารัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จ่ิาย์ให้แก่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
ในการัที่ำาหน้าท่ี่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ 
แห่งสัญญาฉบับน่� จิำานวัน 150.35 ล้านบาที่

8.  การัเป่ดเผยข้้อมูลสารัสนเทศต์่อผู้ถื่อหน่วย
ทรััสต์์

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ต์รัะหนักถ้งควัามูสำาคัญข้องการัเปิีดเผย์ข้้อมููล
สารัสนเที่ศต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างเพ่ื่ย์งพื่อ ถูกต้์อง ครับถ้วัน 
ชั่ดเจิน รัวัดเร็ัวั และโปีร่ังใส ซ้ี�งผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กรัาย์มู่สิที่ธิัท่ี่� 
เท่ี่าเท่ี่ย์มูกันในการัรัับรู้ัข้้อมููลสารัสนเที่ศ โดย์การัเปิีดเผย์ข้้อมููล
ข้องกองที่รััสต์์จิะต้์องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์์และข้้อกำาหนด 
เก่�ย์วักับการัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องสำานักคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์
และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์
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เปิีดเผย์ทัี่นท่ี่  - ข้้อมููลท่ี่�กรัะที่บต่์อรัาคา การัตั์ดสินใจิลงทุี่น สิที่ธิัปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ 
    - ข้้อมููลเก่�ย์วักับการัดำาเนินงาน เช่่น การัจ่ิาย์เงินปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 
    - รัาย์งานเมู่�อเกิดเหตุ์การัณ์ท่ี่�อาจิส่งผลกรัะที่บให้ต้์องเลิกกองที่รััสต์์ 
    - รัาย์งานเมู่�อเกิดเหตุ์การัณ์ท่ี่�สัญญาก่อตั์�งกองที่รััสต์์กำาหนดให้เป็ีนเหตุ์แห่งการัเลิกกองที่รััสต์์หร่ัอเหตุ์การัณ์

อ่�นท่ี่�ที่ำาให้ที่รัาบกำาหนดการัเลิกกองที่รััสต์์ล่วังหน้า 
    - รัาย์งานเมู่�อเกิดเหตุ์การัณ์การัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ลงทุี่นเกินสัดส่วันท่ี่�

กำาหนด
ภูาย์ใน 3 วัันที่ำาการั - ข้้อมููลท่ี่�ไมู่ส่งผลกรัะที่บโดย์ต์รังแต่์ควัรัเผย์แพื่ร่ัให้ผู้ลงทุี่นรัับที่รัาบ เช่่น การัแจ้ิงการัเปีล่�ย์นแปีลงกรัรัมูการั 

การัเปีล่�ย์นแปีลงผู้สอบบัญช่่
ภูาย์ใน 14 วััน - ข้้อมููลท่ี่�ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต้์องรัวับรัวัมูเป็ีนหลักฐ์านอ้างอิง เช่่น สำาเนารัาย์งานการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

รัาย์งานการัจัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูทุี่น
ภูาย์ใน 15 วััน - รัาย์งานการัลดทุี่นช่ำารัะแล้วัข้องที่รััสต์์
    - รัาย์งานการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์         
ภูาย์ใน 30 วััน - รัาย์งานควัามูค่บหน้าการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ก่อสร้ัางไมู่เสร็ัจิ     
เปิีดเผย์ต์ามูรัอบรัะย์ะเวัลา - งบการัเงินรัาย์ไต์รัมูาส 45 วัันหลังสิ�นรัอบบัญช่่ 
    - งบการัเงินปีรัะจิำาปีี 2 เด่อนหลังวัันสิ�นรัอบบัญช่่ (ในกรัณ่ไมู่ที่ำางบไต์รัมูาส 4)
    - การัวิัเครัาะห์และคำาอธิับาย์ข้องฝ่ั่าย์จัิดการั
    - แบบสำาเนารัาย์งานข้้อมููลปีรัะจิำาปีี ภูาย์ใน 3 เด่อนหลังสิ�นรัอบบัญช่่ 
    - รัาย์งานปีรัะจิำาปีี พื่ร้ัอมูหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี ภูาย์ใน 4 เด่อน  นับแต่์วัันสิ�นสุดรัอบรัะย์ะเวัลา

บัญช่่ 
    - ตั์วัเลข้มููลค่าสินที่รััพื่ย์์สุที่ธิัต่์อหน่วัย์ (“NAV”) ภูาย์ใน 45 วัันหลังสิ�นรัอบบัญช่่

9.  การัข้อมต์ิและการัปรัะชุมผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�
กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ดังน่�

1. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์สามูารัถข้อมูติ์จิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์การั
จัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เท่ี่านั�น 

2. เหตุ์ในการัข้อมูติ์และการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต้์องเป็ีนไปี
ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัดังต่์อไปีน่� และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่
การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ดังต่์อไปีน่�

 1. การัปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี ซ้ี�งต้์องจัิดให้มู่ข้้�นภูาย์ใน 4 (ส่�)  
  เด่อนนับแต่์วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่ข้องกองที่รััสต์์

 2. การัปีรัะชุ่มูวิัสามัูญในกรัณ่ดังต่์อไปีน่�

  (1) เมู่�อผู้จัิดการักองที่รััสต์์เห็นสมูควัรัให้เร่ัย์กปีรัะชุ่มู 
    ผู้ ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดการั 
    กองที่รััสต์์

  (2) เมู่�อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซ้ี�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัวัมูกัน 
    ไมู่น้อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 10 (สิบ) ข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    ท่ี่�จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด เข้้าช่่�อกันที่ำาหนังส่อข้อให้ 
    ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เร่ัย์กปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
    โดย์รัะบุเหตุ์ผลในการัข้อเร่ัย์กปีรัะชุ่มูไว้ัอย่์างชั่ดเจิน 
    ในหนังส่อนั�น ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะต้์องดำาเนิน 
    การัจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ใน  
    1 (หน้� ง )  เ ด่อนนับแต่์ไ ด้ รัับหนังส่อจิากผู้ ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์

    อน้�ง หากผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่ได้ดำาเนินการัจัิดให้มู่ 
    การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาดังกล่าวั 
    ในวัรัรัคหน้�ง ที่รััสต่์จิะดำาเนินการัจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มู 
    ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เองก็ได้

 3. การัเร่ัย์กปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
  ให้ ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์จัิดที่ำาหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์รัะบุสถานท่ี่� วััน เวัลา รัะเบ่ย์บวัารัะ 
  การัปีรัะชุ่มู และเร่ั�องท่ี่�จิะเสนอต่์อท่ี่�ปีรัะชุ่มูพื่ร้ัอมูด้วัย์ 
  รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูสมูควัรั และรัะบุให้ชั่ดเจินว่ัาเป็ีนเร่ั�อง 
  ท่ี่�จิะเสนอเพ่ื่�อที่รัาบ เพ่ื่�ออนุมัูติ์ หร่ัอเพ่ื่�อพิื่จิารัณา แล้วัแต่์ 
  กรัณ่ รัวัมูทัี่�งควัามูเห็นข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ในเร่ั�อง 
  ดังกล่าวั ซ้ี�งรัวัมูถ้งผลกรัะที่บท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิได้รัับ 
  จิากการัลงมูติ์ในเร่ั�องนั�น โดย์การัจัิดส่งหนังส่อนัดปีรัะชุ่มู 
  ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ จิะดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�

  3.1  กรัณ่ทัี่�วัไปี ให้จัิดส่งให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบล่วังหน้า 
    ไมู่น้อย์กว่ัา 7 (เจ็ิด) วัันก่อนวัันปีรัะชุ่มู 

  3.2  กรัณ่ท่ี่�มู่ปีรัะกาศกำาหนดหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับรัะย์ะ 
    เวัลาการัจัิดส่งหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    ไว้ัเป็ีนการัเฉพื่าะ ให้จัิดส่งให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ 
    ในเร่ั�องนั�น ๆ

   ทัี่�งน่� ให้ปีรัะกาศการันัดปีรัะชุ่มูในหนังส่อพิื่มูพ์ื่รัาย์วััน 
  แห่งท้ี่องถิ�นอย์่างน้อย์ 1 (หน้�ง) ฉบับไมู่น้อย์กว่ัา 3 (สามู)  
  วัันก่อนวัันปีรัะชุ่มูด้วัย์
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 4. การัมูอบฉันที่ะ

  4.1 ในการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    อาจิมูอบฉันที่ะให้บุคคลอ่�นเข้้าปีรัะชุ่มู และออกเส่ย์ง 
    แที่นต์นในการัปีรัะชุ่มูก็ได้ หนังส่อมูอบฉันที่ะจิะต้์อง 
    ลงวัันท่ี่�และลาย์มู่อช่่�อข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูอบ 
    ฉันที่ะ

  4.2 หนังส่อมูอบฉันที่ะน่�จิะต้์องมูอบให้แก่ผู้จัิดการั 
    กองที่รััสต์์ หร่ัอผู้ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์กำาหนด ณ  
    ท่ี่�ปีรัะชุ่มู ก่อนผู้รัับมูอบฉันที่ะเข้้าปีรัะชุ่มู

 5. องค์ปีรัะชุ่มู

  5.1 การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องมู่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    และผู้รัับมูอบฉันที่ะจิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่)  
    มูาปีรัะชุ่มูไมู่น้อย์กว่ัา 25 (ย์่�สิบห้า) คน หร่ัอไมู่น้อย์ 
    กว่ัาก้�งหน้�งข้องจิำานวันผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทัี่�งหมูด และ 
    ต้์องมู่หน่วัย์ที่รััสต์์นับรัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัา 1/3  
    (หน้�งในสามู) ข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�จิำาหน่าย์ 
    ได้แล้วัทัี่�งหมูด จ้ิงจิะเป็ีนองค์ปีรัะชุ่มู

  5.2 ในกรัณ่ท่ี่�ปีรัากฏวั่าการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    ครัั�งใด เมู่�อล่วังเวัลานัดไปีแล้วัถ้ง 1 (หน้�ง) ชั่�วัโมูงและ 
    จิำานวันผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซ้ี�งมูาเข้้าร่ัวัมูการัปีรัะชุ่มู 
    ไมู่ครับเป็ีนองค์ปีรัะชุ่มูต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในข้้อ 5.1  
    หากว่ัาการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์นั�นได้เร่ัย์กนัด 
    เพื่รัาะผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ร้ัองข้อต์ามูข้้อ 2) 2. (2) ใหก้ารั 
    ปีรัะชุ่มูเป็ีนอันรัะงับไปี หากการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์นั�นมิูได้ถูกเร่ัย์กปีรัะชุ่มูเพื่รัาะผู้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ร้ัองข้อต์ามูข้้อ 2) 2. (2) ให้ผู้จัิดการั 
    กองที่รััสต์์เร่ัย์กนัดปีรัะชุ่มูใหมู่และให้ส่งหนังส่อ 
    เชิ่ญปีรัะชุ่มูไปีย์ังผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ก่อนวัันปีรัะชุ่มู 
    ไมู่น้อย์กว่ัารัะย์ะเวัลาจัิดส่งหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มู 
    ครัั�งก่อน ทัี่�งน่� ในการัปีรัะชุ่มูครัั�งหลังน่�ไมู่บังคับว่ัา 
    จิะต้์องครับองค์ปีรัะชุ่มู 

 6. ปีรัะธัานท่ี่�ปีรัะชุ่มู

 ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์แต่์งตั์�งกรัรัมูการัรัาย์ใดรัาย์หน้�งซ้ี�งเป็ีน 
 ตั์วัแที่นข้องผู้ จัิดการักองที่รััสต์์ที่ำาหน้าท่ี่� เ ป็ีนปีรัะธัาน 
 ในท่ี่�ปีรัะชุ่มู ปีรัะธัานในท่ี่�ปีรัะชุ่มูมู่อำานาจิและหน้าท่ี่�ในการั 
 ดำาเนินการัปีรัะชุ่มูให้เป็ีนไปีโดย์เร่ัย์บร้ัอย์ และถูกต้์องต์ามูท่ี่� 
 กำาหนดไว้ัในข้้อ 5 น่� อย์่างไรัก็ด่ ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
 มู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�องท่ี่�พิื่จิารัณา ให้ที่รััสต่์หร่ัอตั์วัแที่นข้อง 
 ที่รััสต่์แต่์งตั์�งบุคคลหน้�งเพ่ื่�อให้ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนปีรัะธัานในท่ี่� 
 ปีรัะชุ่มูสำาหรัับวัารัะนั�น ๆ แที่น

 7. วิัธ่ัการันับคะแนนเส่ย์ง 

 ให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่คะแนนเส่ย์ง 1 (หน้�ง) เส่ย์งต่์อ 1 (หน้�ง)  
 หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ต์นถ่อ โดย์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง 
 ลงคะแนนต้์องไมู่เป็ีนผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในเร่ั�องท่ี่� 
 พิื่จิารัณา

 8.  มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

  8.1 ในกรัณ่ทัี่�วัไปี ให้ถ่อคะแนนเส่ย์งข้้างมูากข้องผู้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง 
    ลงคะแนน

  8.2 ในกรัณ่ดังต่์อไปีน่� ให้ถ่อคะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัา 3/4  
    (สามูในส่� )  ข้องจิำานวันเส่ย์งทัี่� งหมูดข้องผู้ ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง 
    ลงคะแนน ทัี่�งน่� เว้ันแต่์เป็ีนการัข้อมูติ์และการั 
    ออกเส่ย์งลงคะแนนข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ท่ี่�มู่ 
    การัแบ่งหน่วัย์ที่รััสต์์ออกเป็ีนหลาย์ช่นิดต์ามูข้้อ 9

    (1) การัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�มู่ 
     มููลค่าตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 30 (สามูสิบ) ข้องมููลค่า 
     ที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องกองที่รััสต์์

    (2) การัเพิื่�มู ทุี่นหร่ัอการัลดทุี่นช่ำารัะแล้วัข้อง 
     กองที่รััสต์์ท่ี่�มิูได้รัะบุไว้ัเป็ีนการัล่วังหน้าในสัญญา 
     ก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�

    (3) การัเพิื่�มูทุี่นแบบมูอบอำานาจิทัี่�วัไปีข้องกองที่รััสต์์

    (4) การัที่ำาธุัรักรัรัมูกบัผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคล 
     ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ซ้ี�งมู่ข้นาด 
     รัาย์การัตั์�งแต่์ 20,000,000 (ย์่�สิบล้าน) บาที่ หร่ัอ 
     เกินกว่ัาร้ัอย์ละ 3 (สามู) ข้องมููลคา่ที่รััพื่ย์สิ์นสุที่ธิั 
     ข้องกองที่รััสต์์ แล้วัแต่์มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา

    (5) การัเปีล่�ย์นแปีลงผลปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นและ 
     การัค่นเงินทุี่นให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

    (6) การัถอดถอนหร่ัอการัแต์ง่ตั์�งที่รััสต่์ต์ามูข้้อกำาหนด 
     ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ ต์ามูท่ี่�ได้ 
     กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�

    (7) การัถอดถอนหร่ัอการัแต์่งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
     ต์ามูข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลง 
     ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ต์ามูท่ี่�ได้กำาหนดไว้ัในสัญญา 
     ก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� และสัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการั 
     กองที่รััสต์์

    (8) การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� 
     ในเร่ั�องท่ี่�กรัะที่บสิที่ธิัข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย์่าง 
     มู่นัย์สำาคัญ

    (9) การัเลิกกองที่รััสต์์
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  8.3 มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�จิะเป็ีนผลให้กองที่รััสต์์หร่ัอ 
    การัจัิดการักองที่รััสต์์มู่ลักษัณะท่ี่�ขั้ดหร่ัอแย์้งกับ 
    สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� หร่ัอหลักเกณฑ์์อ่�นต์ามู  
    พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ หร่ัอพื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ให้ถ่อว่ัามูติ์นั�น 
    ไมู่มู่ผลบังคับ

  8.4 กรัณ่ท่ี่�มู่ปีรัะกาศกำาหนดหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับการัข้อ 
    มูติ์และการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไว้ัเป็ีนการัเฉพื่าะ  
    ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในเร่ั�องนั�น

 9.  การัข้อมูติ์และการัออกเ ส่ย์งลงคะแนนข้อง ผู้ ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแบ่งหน่วัย์ที่รััสต์์ออกเป็ีน 
  หลาย์ช่นิด

  9.1 การัข้อมูติ์ในเร่ั�องท่ี่�มู่ผลกรัะที่บต่์อสิที่ธิัข้องผู้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กช่นิด เช่่น การัเลิกกองที่รััสต์์ เป็ีนต้์น  
    ต้์องได้รัับคะแนนเส่ย์งข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละช่นิด 
    เ กินก้� งหน้� งข้องจิำานวันเส่ย์งทัี่� งหมูดข้อง ผู้ ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์แต์่ละช่นิดท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิั 
    ออกเส่ย์งด้วัย์

  9.2  การัข้อมูติ์ในเร่ั�องท่ี่�มู่ผลกรัะที่บต์่อสิที่ธิัข้องผู้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ช่นิดหน้�งช่นิดใด เช่่น การัคิดค่าธัรัรัมูเน่ย์มู
    และค่าใช้่จ่ิาย์ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละช่นิดเพิื่�มูเต์ิมู  
    เป็ีนต้์น ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้อมูต์ิเฉพื่าะจิากผู้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ช่นิดนั�น
ทัี่�งน่� ในปีี 2563 จิากสถานการัณก์ารัแพื่ร่ัรัะบาดข้องโรัคติ์ดเช่่�อไวัรััส 
COVID-19 ในวังกวั้างและย์กรัะดับควัามูรุันแรังข้้�น ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ได้ย์กเลิกการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ปีรัะจิำาปีี 
2563 และจัิดส่งเอกสารัแที่นการัจัิดปีรัะชุ่มู ซ้ี�งเป็ีนไปีต์ามูปีรัะกาศ
ข้องสำานักงานคณะกรัรัมูการักำากับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์
ท่ี่� สรั.27/2563 ฉบับลงวัันท่ี่� 20 มู่นาคมู 2563 เร่ั�องการัดำาเนินการั
เก่�ย์วักับการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีีท่ี่�จัิดข้้�นในปีี พื่.ศ. 2563  
ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ กำาหนดว่ัาใน
กรัณ่ท่ี่�วัารัะการัปีรัะชุ่มูเป็ีนการัรัาย์งานให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบ
เท่ี่านั�น โดย์ไมู่มู่การัข้อมูติ์จิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

10. การัสรัรัหาและแต์่งต์ั�งกรัรัมการัและผู้บัรัิหารั
รัะดับัสูงสุด

บริัษััที่ฯ มู่คณะกรัรัมูการัจิำานวัน 1 (หน้�ง) ชุ่ด ซ้ี�งปีรัะกอบด้วัย์ผู้ที่รัง
คุณวุัฒิ จิำานวันไมู่น้อย์กว่ัา 3 (สามู) ท่ี่าน โดย์มู่กรัรัมูการั อย์่างน้อย์ 
1 ใน 3 (หน้�งในสามู) ข้องจิำานวันกรัรัมูการัทัี่�งหมูดข้องบริัษััที่ฯ ดำารัง
ต์ำาแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะดังกล่าวัมู่คุณสมูบัติ์ 
เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น 
ว่ัาด้วัย์การัข้ออนุญาต์และการัอนุญาต์ให้เสนอข้าย์หุ้นท่ี่�ออกใหมู่ 
นอกจิากน่� กรัรัมูการั และบุคคลผู้มู่อำานาจิในการัจิัดการัต์้องไมู่มู่
ลักษัณะต์้องห้ามูต์ามูปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทีุ่นว่ัาด้วัย์
ลักษัณะต้์องห้ามูข้องบุคลากรัในธุัรักิจิต์ลาดทุี่นโดย์อนุโลมู ต์ามูข้้อ 
12(4) ข้องปีรัะกาศสำานักงาน ก.ล.ต์. ท่ี่� สช่. 29/2555 เร่ั�อง  
หลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้ และวิัธ่ัการัในการัให้ควัามูเห็นช่อบผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ และมูาต์รัฐ์านการัปีฏิบัติ์งาน และท่ี่�จิะมู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู

หร่ัอต์ามูกฎเกณฑ์์อ่�น ๆ ท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์. อาจิเปีล่�ย์นแปีลง 
ในอนาคต์

กรัรัมูการัผู้มู่อำานาจิลงลาย์มู่อช่่�อแที่นบริัษััที่ฯ ในฐ์านะผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ ต้์องมู่กรัรัมูการั 2 ท่ี่าน (โดย์ไมู่ใช่่กรัรัมูการัอิสรัะ) ลงนามู
ร่ัวัมูกันและปีรัะที่ับต์รัาบริัษััที่ฯ  โดย์คณะกรัรัมูการับรัิษััที่  
อาจิมูอบหมูาย์ให้กรัรัมูการัคนหน้�งหร่ัอหลาย์คนหร่ัอบุคคลอ่�นใด
ปีฏิบัติ์การัอย่์างหน้�งอย่์างใดแที่นคณะกรัรัมูการับริัษััที่ได้ ทัี่�งน่�  
การัมูอบอำานาจิดังกล่าวัจิะไมู่รัวัมูถ้งการัมูอบอำานาจิ หร่ัอการั 
มูอบอำานาจิช่่วังท่ี่�ที่ำาให้กรัรัมูการัหร่ัอผู้รัับมูอบอำานาจิจิากกรัรัมูการั
สามูารัถอนุมัูติ์รัาย์การัท่ี่�ต์นเองหร่ัอบุคคลท่ี่�อาจิมู่ควัามูข้ัดแย์้ง  
มู่ส่วันได้เส่ย์หร่ัอมู่ผลปีรัะโย์ช่น์ในลักษัณะอ่�นใดขั้ดแย้์งกับ 
ผลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์

บริัษััที่ฯ ได้กำาหนดใหก้รัรัมูการัอิสรัะเป็ีนปีรัะธัานกรัรัมูการั เพ่ื่�อดแูล
ให้มัู�นใจิว่ัา องคป์ีรัะกอบและการัดำาเนนิงานข้องคณะกรัรัมูการับรัษัิัที่
เอ่�อต่์อการัใช้่ดุลย์พิื่นิจิในการัในการัตั์ดสินใจิ โดย์ปีรัะธัานกรัรัมูการั
มู่หน้าท่ี่�
1) กำากับ ติ์ดต์ามู และดูแลให้มัู�นใจิได้ว่ัา การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้อง 
 คณะกรัรัมูการับริัษััที่เป็ีนไปีอย่์างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ และบรัรัลุ 
 ต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์และเป้ีาหมูาย์
2) ร่ัวัมูกำาหนดวัารัะการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการับริัษััที่โดย์หาร่ัอ 
 ร่ัวัมูกับปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริัหารั และมู่มูาต์รัการัท่ี่�ดูแลให้ 
 เร่ั�องสำาคัญได้ถูกบรัรัจุิเป็ีนวัารัะการัปีรัะชุ่มู
3) ดูแลการัจัิดสรัรัเวัลาไว้ัอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�ฝ่ั่าย์จัิดการัจิะเสนอเร่ั�อง 
 และเพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�กรัรัมูการัจิะอภิูปีรัาย์ปีรัะเด็นสำา คัญกัน 
 อย์า่งรัอบคอบ ส่งเสริัมูให้กรัรัมูการัมู่การัใช้่ดุลย์พิื่นิจิท่ี่�รัอบคอบ  
 ให้ควัามูเห็นได้อย่์างอิสรัะ

คณะกรัรัมูการับรัิษััที่อาจิแต่์งตั์�งบุคคลท่ี่�มู่ควัามูรู้ัควัามูสามูารัถ 
เข้้าเป็ีนท่ี่�ปีร้ักษัาข้องคณะกรัรัมูการับรัษัิัที่ได้ โดย์ให้กรัรัมูการับรัษัิัที่
สองในสามูคนอนมัุูติ์แต่์งตั์�ง และมู่ค่าต์อบแที่นข้องท่ี่�ปีร้ักษัากรัรัมูการั
เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหุ้นข้องบรัิษััที่ฯ อนุมัูติ์ ท่ี่�ปีร้ักษัาข้อง 
คณะกรัรัมูการับรัษัิัที่มู่หน้าท่ี่�เข้้าปีรัะช่มุูคณะกรัรัมูการั ใหค้ำาปีร้ักษัา 
คำาแนะนำา หร่ัอควัามูเห็นท่ี่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อการัต์ัดสินใจิข้อง 
คณะกรัรัมูการับรัษัิัที่ สามูารัถซีกัถามูฝ่ั่าย์จัิดการัให้เกิดการัพิื่จิารัณา
ในปีรัะเด็นต่์าง ๆ อย่์างรัอบคอบ อย์่างไรัก็ด่ ท่ี่�ปีร้ักษัาข้อง 
คณะกรัรัมูการับริัษััที่จิะต้์องไมู่มู่ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิ และในกรัณ่
ท่ี่�มู่การัพิื่จิารัณาวัารัะท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ ท่ี่�ปีร้ักษัา
จิะต้์องไมู่เข้้าร่ัวัมูการัปีรัะชุ่มูในวัารัะนั�น ๆ  โดย์ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์ง
และกำากับควับคุมูและกรัรัมูการัอิสรัะ จิะร่ัวัมูกันพิื่จิารัณาปีรัะเด็น 
ท่ี่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์และแจ้ิงต่์อท่ี่�ปีร้ักษัาข้อง 
คณะกรัรัมูการับริัษััที่

11.  คั่าต์อบัแทนข้องผู้สอบับััญช่

ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 กองที่รััสต์์ต์กลง
ช่ำารัะค่าต์อบแที่นข้องผู้สอบบัญช่่ รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

1. ค่าต์อบแที่นข้องผู้สอบบัญช่่จิำานวัน 1.23 ล้านบาที่

2. ค่าบริัการัอ่�น 0.05 ล้านบาที่
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บริัษััที่ฯ ในฐ์านะผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ได้คำาน้งถ้งแนวัที่างควัามู 
รัับผิดช่อบต่์อสังคมูทัี่�งท่ี่�เก่�ย์วัข้้องโดย์ต์รังและโดย์อ้อมูกับกองที่รััสต์์ 
และได้พิื่จิารัณาถ้งควัามูรัับผิดช่อบต่์อสังคมูในภูาพื่กว้ัาง โดย์มุู่งเน้น
การัปีรัะกอบกิจิการัด้วัย์ควัามูเป็ีนธัรัรัมู การัต่์อต้์านการัทุี่จิริัต์
คอรั์รััปีชั่�น การัเคารัพื่สิที่ธิัมูนุษัย์ช่น การัปีฏิบัติ์ต่์อผู้ใช้่แรังงาน 
อย์่างเป็ีนธัรัรัมู การัรัักษัาไว้ัซ้ี�งมูาต์รัฐ์านคุณภูาพื่ช่่วิัต์ให้กับบุคคล 
พื่นักงาน หน่วัย์งานทุี่กภูาคส่วันหร่ัอสังคมูโดย์รัวัมู ควัามูรัับผิดช่อบ
ต่์อผู้บริัโภูค การัดูแลรัักษัาสิ�งแวัดล้อมู การัร่ัวัมูพัื่ฒนาชุ่มูช่นหร่ัอ
สังคมู การัเผย์แพื่ร่ันวััต์กรัรัมูซ้ี�งได้จิากการัดำาเนินงานท่ี่�มู่ควัามู 
รัับผิดช่อบต่์อสังคมู สิ�งแวัดล้อมู และผู้มู่ส่วันได้เส่ย์

1. การัปรัะกอบักิจการัด้วยคัวามเป็นธรัรัม

การัปีรัะกอบกิจิการัด้วัย์ควัามูเป็ีนธัรัรัมู เป็ีนจิรัรัย์าบรัรัณในการั
ปีรัะกอบธุัรักิจิท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ให้ควัามูสำาคัญเป็ีนอย์่างย์ิ�งและ
พ้ื่งปีฏิบัติ์ในการับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์ โดย์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
ได้ดำาเนินการับรัิหารักองที่รััสต์์ภูาย์ใต้์กฎหมูาย์ท่ี่� เ ก่�ย์วัข้้อง 
อย์า่งเคร่ังครััด ได้แก่ พื่รัะรัาช่บัญญัติ์หลักที่รััพื่ย์แ์ละต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ 
พื่.ศ. 2535 (รัวัมูทัี่�งท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู) พื่รัะรัาช่บัญญัติ์ที่รััสต์์ 
เพ่ื่�อธุัรักรัรัมูในต์ลาดทุี่น พื่.ศ.2550 (รัวัมูทัี่�งท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู)  
กฎเกณฑ์์ข้องหน่วัย์งานกำากับดูแล และสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ต์ลอดจิน
การัย์้ดหลักธัรัรัมูาภิูบาล หล่กเล่�ย์งการัดำาเนินการัท่ี่�อาจิก่อให้เกิด
ควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ ส่งเสริัมูการัแข่้งขั้นที่างการัค้า 
อย์่างเสร่ัและเป็ีนธัรัรัมู ปีฏิบัติ์ต่์อผู้เช่่าทุี่กรัาย์อย์่างเป็ีนธัรัรัมู  
ไมู่โฆษัณาช่วันเช่่�อหร่ัอข้้อควัามูอันเป็ีนเท็ี่จิ อันอาจิก่อให้เกิด 
ควัามูเข้้าใจิผิดและเส่ย์หาย์ต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และนักลงทุี่นทัี่�วัไปี 

ทัี่�งน่� เพ่ื่�อให้เกิดควัามูเป็ีนธัรัรัมูต่์อผู้ปีรัะกอบธุัรักิจิรัาย์อ่�น ผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต้์องเคารัพื่และปีฏิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้และสัญญาที่าง 
การัค้าท่ี่�เกิดข้้�นอย์่างเคร่ังครััดเพ่ื่�อให้เกิดการัแข่้งขั้นอย์่างเป็ีนธัรัรัมู
และเท่ี่าเท่ี่ย์มู

2. การัเคัารัพสิทธิมนุษยชนและการัปฏิิบััติ์ 
ต์่อแรังงานอย่างเป็นธรัรัม

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ให้ควัามูสำาคัญต่์อสิที่ธิัขั้�นพ่ื่�นฐ์านข้องบุคคล 
และต์รัะหนักด่ว่ัาการัเคารัพื่สิที่ธิัมูนุษัย์ช่นเป็ีนรัากฐ์านข้อง 
การัพัื่ฒนาบุคคล โดย์ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์มู่การัสนับสนุนและ
เคารัพื่ในเร่ั�องท่ี่�จิะไมู่ให้พื่นักงานและองค์กรัเข้้าไปีมู่ส่วันร่ัวัมูหร่ัอ
เก่�ย์วัข้้องกับการัล่วังละเมิูดสิที่ธิัมูนุษัย์ช่น โดย์มู่การักำาหนดสิที่ธิั 
ในช่่วิัต์ เสร่ัภูาพื่ในการัแสดงออก ควัามูเสมูอภูาคในกฎหมูาย์  
ต์ลอดจินสิที่ธิัในการัที่ำางานต์ามูข้้อกฎหมูาย์ สิที่ธิัในสุข้ภูาพื่ 
ต์ามูมูาต์รัฐ์าน สิที่ธิัด้านสวััสดิการัสังคมู และการัคัดเล่อกพื่นักงาน
เข้้าปีฏิบัติ์งานไมู่มู่การัจิำากัดเช่่�อช่าติ์ ศาสนา และเพื่ศ โดย์ให้ 
ควัามูเท่ี่าเท่ี่ย์มูกัน 

3. คัวามรัับัผิดชอบัต์่อผู้บัรัิโภคั

ด้วัย์กองที่รััสต์์ได้ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สิน ซ้ี�งได้แก่ โครังการัเซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2  โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 โครังการัเซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า
และอาคารัสำานักงานปิี�นเกล้า  โครังการัเซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ 
โครังการัเซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า และโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า โดย์ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ ได้ดำาเนินการัแต่์งตั์�งบริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) 
เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซ้ี�งในการับรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น  
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ให้ควัามูสำาคัญกับการัปีฏิบัติ์ท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู
และมู่ควัามูรัับผิดช่อบต่์อผู้เช่่า โดย์คำาน้งถ้งควัามูปีลอดภัูย์และ 
สุข้อนามัูย์ข้องผู้เช่่า มู่การัมุู่งเน้นการัดำาเนินการัด้านบริัหารัอาคารั 
รัักษัามูาต์รัฐ์านในการับริัการั และส่งมูอบงานบริัการัท่ี่�มู่คุณภูาพื่ 
ปีลอดภัูย์ ไมู่เป็ีนอันต์รัาย์ต่์อผู้เช่่าและผู้ใช้่บริัการั

4. การัดูแลรัักษาสิ�งแวดล้อม

กองที่รััสต์์มุู่งให้ควัามูสำาคัญในการัดำาเนินงานด้านสิ�งแวัดล้อมู  
การัอนุรัักษ์ัที่รััพื่ย์ากรัธัรัรัมูช่าติ์ และลดผลกรัะที่บต่์อสิ�งแวัดล้อมู 
ทัี่�งภูาย์ในพ่ื่�นท่ี่�ศูนย์์ฯ และพ่ื่�นท่ี่�นอกรัอบ โดย์การัเล่อกใช้่อุปีกรัณ์ 
ท่ี่�คำาน้งถ้งการัปีรัะหย์ัดพื่ลังงาน และง่าย์ต่์อการับำารุังรัักษัาใน 
รัะย์ะย์าวั เช่่น เพิื่�มูการัใช้่พื่ลังงานที่างเล่อก โดย์เฉพื่าะพื่ลังงาน 
แสงอาที่ิต์ย์์ เป็ีนต้์น การัรัณรังค์กรัะบวันการัร่ัไซีเคิลและรัณรังค์ 
การัใช้่พื่ลังงานอย์า่งปีรัะหย์ดั เช่่นการันำานำ�ากลบัมูาใช้่ซีำ�า เป็ีนต้์น และ
มุู่งเน้นให้ปีฏิบัติ์ต์ามูกฎหมูาย์ด้านสิ�งแวัดล้อมูอย่์างเคร่ังครััด 

คัว�มูรับผิดชอบ
ต์่อสังคัมู
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1. การัคัวบัคัุมภายใน

เพ่ื่�อให้การัปีฏิบัติ์งานข้องบรัิษััที่ฯ ในฐ์านะผู้จิัดการักองที่รััสต์์  
เป็ีนไปีอย่์างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่และบรัรัลุวััต์ถุปีรัะสงค์บริัษััที่ฯ จัิดให้มู่
รัะบบการัต์รัวัจิสอบและควับคุมูภูาย์ในท่ี่�สำาคัญ เพ่ื่�อต์รัวัจิสอบและ
ควับคุมูให้การัดำาเนินงานข้องฝ่ั่าย์งานต่์างๆ เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ 
ข้องบริัษััที่ฯ สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลหนังส่อช่่�ช่วัน  
กฏ รัะเบ่ย์บ กฏหมูาย์ต่์าง ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และยั์งจัิดให้มู่รัะบบในการั
ติ์ดต์ามู ต์รัวัจิสอบและปีรัะเมิูนรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้องผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก อย่์างสมูำ�าเสมูอ 
เพ่ื่�อให้มัู�นใจิว่ัารัะบบควับคุมูภูาย์ในย์ังคงมู่ปีรัะสิที่ธิัผลและสามูารัถ
ป้ีองกันการัทุี่จิริัต์หร่ัอที่ำาให้ต์รัวัจิพื่บการัทุี่จิริัต์หร่ัอการัปีฏิบัติ์ 
ท่ี่�ไมู่เป็ีนไปีต์ามูรัะบบได้โดย์ง่าย์ เช่่น กำาหนดให้ผู้ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน
ต้์องปีรัะเมิูนรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้องที่างผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นหลัก อย่์างน้อย์ปีีละครัั�ง และให้รัาย์งาน
จุิดอ่อนหร่ัอข้้อบกพื่ร่ัองข้องรัะบบควับคุมูภูาย์ในให้บริัษััที่ฯ ที่รัาบ 
เป็ีนต้์น โดย์บริัษััที่ฯ จิะพิื่จิารัณารัะบบท่ี่�สำาคัญดังต่์อไปีน่�

1) รัะบบการัจัิดที่ำางบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีีข้องกองที่รััสต์์

 กองที่รััสต์์ดำาเนินงานโดย์อาศัย์การัวัางแผนการัดำาเนินงาน 
 ปีรัะจิำาปีี เพ่ื่�อให้บรัรัลุเป้ีาหมูาย์ท่ี่�ตั์�งไว้ั โดย์แผนการัดำาเนินงาน 
 จิะต้์องสอดคล้องกับการัวัางแผนกลย์ุที่ธ์ัในการับริัหารัจัิดการั 
 กองที่รััสต์์ท่ี่�วัางไว้ั

2) รัะบบการัพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์รัาย์จ่ิาย์พิื่เศษั และ/หร่ัอ  
 งบปีรัะมูาณการัลงทุี่นท่ี่�อย์ูน่อกงบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีี

 หากบริัษััที่ฯ เห็นว่ัากองที่รััสต์์มู่ควัามูจิำาเป็ีนต้์องมู่รัาย์จ่ิาย์พิื่เศษั  
 และ/หร่ัอรัาย์การัท่ี่�เกินงบปีรัะมูาณ และ/หร่ัองบปีรัะมูาณ 
 การัลงทุี่นใด ๆ ท่ี่�จิำาเป็ีนเพิื่�มูเติ์มู นอกเหน่อจิากงบปีรัะมูาณ 
 ปีรัะจิำาปีีท่ี่�ได้รัับการัพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์โดย์ที่รััสต่์แล้วั บริัษััที่ฯ  
 มู่รัะบบงานในการัพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์รัาย์จ่ิาย์พิื่เศษัท่ี่�สามูารัถ 
 ต์รัวัจิสอบได้

3) รัะบบการัติ์ดต์ามูการัจัิดเก็บค่าเช่่า

 บริัษััที่ฯ จิะจัิดให้มู่รัะบบการัติ์ดต์ามูการัจัิดเก็บค่าเช่่าเพ่ื่�อให้ 
 มัู�นใจิว่ัารัาย์ได้ค่าเช่่าท่ี่�จัิดเก็บโดย์ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ 
 ถูกนำาส่งให้แก่กองที่รััสต์์อย์่างครับถ้วัน ลูกหน่�ท่ี่�ค้างช่ำารัะมู่การั 
 ติ์ดต์ามูที่วังถามูอย์า่งสมูำ�าเสมูอ และการัต์ดัหน่�สูญออกจิากบญัช่่ 
 เป็ีนไปีต์ามูขั้�นต์อนข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

 ในกรัณ่ท่ี่�บริัษััที่ฯ ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์แก่ผู้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์สิ์นหลัก บริัษััที่ฯ จิะควับคุมูดูแลให้ผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นหลัก 
 ดำาเนินการัช่ำารัะค่าเช่่าต์ามูรัะย์ะเวัลาท่ี่�กำาหนดในสัญญาเช่่า  
 โดย์จิะมู่การัสอบถามูและติ์ดต์ามูการัช่ำารัะค่าเช่่าล่วังหน้า 
 ก่อนครับกำาหนดช่ำารัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าเพ่ื่�อป้ีองกันมิูให้ 
 เกิดการัช่ำารัะค่าเช่่าล่าช้่า หร่ัอผิดสัญญาเช่่า

4) รัะบบการัจัิดซ่ี�อจัิดจ้ิางข้องกองที่รััสต์์

 บริัษััที่ฯ กำาหนดให้มู่กรัะบวันการัและการัดำาเนินการัในการั 
 จัิดซ่ี�อจัิดจ้ิาง รัวัมูถ้งให้มู่การัต์รัวัจิสอบการัจัิดซ่ี�อจัิดจ้ิางข้อง 
 ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์ว่ัามู่ควัามูถูกต้์องเหมูาะสมูต์ามูแผน  
 กฎรัะเบ่ย์บข้้อบังคับและโปีรั่งใสเป็ีนธัรัรัมู และเปี็นไปี 
 เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์จิริัง

 บริัษััที่ฯ จิะปีรัะเมิูนควัามูเหมูาะสมูข้องรัะบบการัควับคุมู 
 เก่�ย์วักับการัจัิดซ่ี�อจัิดจ้ิางข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์ โดย์การั 
 ต์รัวัจิสอบควัามูมู่อย์ูจ่ิริัง (Validity) ข้องที่รััพื่ย์สิ์นหร่ัอการับริัการั   
 แบบวัิธ่ัการัสอบย์ันกลับไปีย์ังกรัะบวันการัได้มูาข้อง เคร่ั�องมู่อ  
 เครั่�องใช้่ และอุปีกรัณ์รัวัมูถ้งการัจิัดจ้ิางงานบรัิการั รัวัมูทัี่�ง 
 ต์รัวัจิสอบกับงบปีรัะมูาณปีรัะจิำาปีีท่ี่�ได้รัับการัอนุมัูติ์ เพ่ื่�อให้ 
 มัู�นใจิว่ัาสินค้าและบริัการัท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ จัิดซ่ี�อ  
 จัิดจ้ิาง สอดคล้องต์รังต์ามูนโย์บาย์ มู่การัลงนามูอนุมัูติ์  
 (Authorization) ต์ามูกฎรัะเบ่ย์บข้้อบังคับ การัปีฏิบัติ์ต์ามู 
 สัญญา การัปีรัะเมิูนและคัดเล่อกผู้ข้าย์/ผู้รัับจ้ิางท่ี่�เหมูาะสมู  
 เพ่ื่�อให้กองที่รััสต์์ได้รัับสินค้าหร่ัอบรัิการัท่ี่�คุ้มูค่ากับเงินท่ี่�จ่ิาย์ไปี  
 โดย์บริัษััที่ฯ จิะกำาหนดการัสุ่มูต์รัวัจิสอบรัะบบการัจัิดซ่ี�อจัิดจ้ิาง 
 ข้องกองที่รััสต์์ พื่ร้ัอมูกับการัต์รัวัจิสอบค่าใช้่จ่ิาย์ข้องกองที่รััสต์์

5) รัะบบการัควับคุมูการัช่ำารัะค่าใช้่จ่ิาย์

 บริัษััที่ฯ กำาหนดให้มู่การัจัิดที่ำารัะบบควับคุมูการัช่ำารัะค่าใช้่จ่ิาย์  
 เพ่ื่�อให้ผู้ปีฏิบัติ์ได้ที่รัาบถ้งขั้�นต์อนการัที่ำาจ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนมูาต์รัฐ์าน 
 เด่ย์วักัน และเป็ีนไปีอย่์างถูกต้์องต์ามูรัะเบ่ย์บ ข้้อบังคับ โปีร่ังใส  
 และเป็ีนธัรัรัมู โดย์แบ่งรัะบบงานออกเป็ีน

 1. การัช่ำารัะค่าใช้่จ่ิาย์ข้องกองที่รััสต์์

 2. การัต์รัวัจิสอบการัช่ำารัะค่าใช้่จ่ิาย์ข้องผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

 นอกจิากน่� บริัษััที่ฯ จิะต์รัวัจิสอบการัปัีนส่วันค่าใช้่จ่ิาย์รัะหว่ัาง 
 เจ้ิาข้องที่รััพื่ย์์สินและกองที่รััสต์์ให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาแต่์งตั์�ง 
 ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และไมู่มู่ค่าใช้่จ่ิาย์เกินกว่ัาส่วันท่ี่� 
 กองที่รััสต์์ได้รัับปีรัะโย์ช่น์

ก�รคัวบคัุมูภ�ยใน
และก�รบริห�รจำัดก�รคัว�มูเส่�ยง
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6) รัะบบการัต์ดิต์ามูและปีรัะเมูนิค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิากกองที่รััสต์์  
 โดย์ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

 ค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สามูารัถเร่ัย์กเก็บจิาก 
 กองที่รััสต์์ปีรัะกอบด้วัย์ ค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารัและปีรัะกอบ 
 กิจิการัข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอบัญช่่ดำาเนินงาน ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 การับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และควัามูรัับผิดช่ดใช้่ในกรัณ่ 
 มู่ข้้อพิื่พื่าที่ ซ้ี�งแต่์ละปีรัะเภูที่ข้องค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิาก 
 กองที่รััสต์์ บริัษััที่ฯ มู่รัะบบการัติ์ดต์ามูและปีรัะเมิูนเพ่ื่�อให้มัู�นใจิ 
 ว่ัาค่าใช้่จ่ิาย์นั�นเป็ีนค่าใช้่จ่ิาย์ข้องกองที่รััสต์์จิริังและมู่จิำานวัน 
 สมูเหตุ์สมูผล แบ่งออกเป็ีน

 1. ค่าใช้่จิา่ย์ในการับริัหารัและปีรัะกอบกิจิการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
  หร่ัอบัญช่่ดำาเนินงาน

 2. ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

 3. ควัามูรัับผิดช่ดใช้่ในกรัณ่มู่ข้้อพิื่พื่าที่

7) รัะบบการัจัิดเก็บข้้อมููลเอกสารัและหลักฐ์านเก่�ย์วักับกองที่รััสต์์

 บริัษััที่ฯ กำาหนดให้มู่รัะบบการัจัิดเก็บข้้อมููลเอกสารัอย่์างมู่ 
 ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ สะดวัก รัวัดเร็ัวั และถูกต้์อง โดย์จิะต้์องสามูารัถ 
 จิำาแนก จัิดเก็บ ค้นหาง่าย์ และใช้่เวัลาน้อย์ท่ี่�สุด

8) รัะบบการัต์รัวัจิสอบภูาย์ใน

 ในกรัณ่ท่ี่�กรัรัมูการัอิสรัะเห็นสมูควัรั กรัรัมูการัอิสรัะจิะดำาเนิน 
 การัพื่จิิารัณาและคดัเล่อกบคุคลภูาย์นอกเปีน็ผู้ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน  
 โดย์มู่หลักเกณฑ์์การัพิื่จิารัณาคัดเล่อกต์ามูท่ี่�กำาหนด รัะบบการั 
 คัดเล่อกบุคลากรัข้องบริัษััที่ฯ และผู้รัับมูอบหมูาย์ในงาน 
 ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำาเนินการัข้องกองที่รััสต์์ และขั้�นต์อน 
 การัพิื่จิารัณาและคัดเล่อกท่ี่�ปีร้ักษัาด้านต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
 การับรัิหารัจัิดการักองที่รััสต์์ โดย์ในการัต์รัวัจิสอบภูาย์ในข้อง 
 ผู้ต์รัวัจิสอบภูาย์ในนั�นจิะต้์องมู่การัต์รัวัจิสอบ และสอบที่าน 
 รัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้องบริัษััที่ฯ รัวัมูทัี่�งปีรัะเมิูนควัามูเส่�ย์ง 
 ท่ี่�อาจิส่งผลกรัะที่บต่์อกองที่รััสต์์

 ทัี่�งน่� บริัษััที่ฯ จิะเป็ีนผู้จัิดเก็บรัาย์งานผลการัต์รัวัจิสอบภูาย์ใน  
 และรัาย์งานการัต์ิดต์ามูแก้ไข้ เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัเร่ัย์ก 
 ต์รัวัจิสอบข้องหน่วัย์งานกำากับดูแล

2.  การับัรัิหารัจัดการัคัวามเส่�ยง

บริัษััที่ฯ ให้ควัามูสำาคัญกับการับริัหารัและจัิดการัควัามูเส่�ย์งเพ่ื่�อรัักษัา
ผลปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์และที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ คณะ
กรัรัมูการับริัษััที่มู่หน้าท่ี่�กำาหนดนโย์บาย์การับริัหารัควัามูเส่�ย์งให้
ครัอบคลมุูการัดำาเนนิงานข้องกองที่รััสต์์ในที่กุด้าน รัวัมูทัี่�งกำากับดูแล
ให้มู่กรัะบวันการับริัหารัควัามูเส่�ย์งท่ี่�สามูารัถป้ีองกันและจัิดการัควัามู
เส่�ย์งได้อย์่างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ บริัษััที่ฯ โดย์ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและ
กำากับควับคุมู ได้นำารัะบบการับริัหารัจัิดการัควัามูเส่�ย์งรัะดับองค์กรั 
(Enterpr ise Risk Management Framework) มูาใช้่ 
ในคาดการัณ์ถ้งเหตุ์การัณ์ หร่ัอควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิจิะเกิดข้้�น รัวัมูทัี่�ง
รัะบุแนวัที่างในการัจัิดการักับควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัให้อย์ู่ในรัะดับ 
ท่ี่�ย์อมูรัับได้ เพ่ื่�อช่่วัย์ให้บริัษััที่ฯ บรัรัลุวััต์ถุปีรัะสงค์ท่ี่�ต้์องการัในการั
บริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์

การับรัิหารัจัิดการัควัามูเส่�ย์งข้องบรัิษััที่ฯ ปีรัะกอบด้วัย์ขั้�นต์อน 
ดังต่์อไปีน่�

1. กำาหนดวััต์ถุปีรัะสงค์ในการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง

2. การัรัะบุเหตุ์การัณ์

3. การัปีรัะเมิูนควัามูเส่�ย์งและการัต์อบสนองต่์อควัามูเส่�ย์ง

 บริัษััที่ฯ มู่เกณฑ์์ในการัพิื่จิารัณารัะดับควัามูสำาคัญข้องควัามูเส่�ย์ง 
 และผลกรัะที่บดังต่์อไปีน่�

 1) รัะดับโอกาสท่ี่�จิะเกิดข้้�น (Likelihood)

 2) รัะดับผลกรัะที่บ (Impact)

4. กำาหนดกิจิกรัรัมูการัควับคุมู (Control Activities)

5. การัติ์ดต์ามูผล (Monitoring)

6. การัรัาย์งาน (Reporting)
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ก�รป้องกัน
คัว�มูข้ัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

รัายการัรัะหว่างกันในรัอบัรัะยะเวลาบััญช่ท่�ผ่านมา
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบหลักในการัดูแลและจัิดการั CPNREIT ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT และดูแล
ผลปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT แมู้ว่ัา CPNREIT จิะมู่นโย์บาย์หล่กเล่�ย์งการัที่ำารัาย์การัเก่�ย์วัโย์งกันซ้ี�งอาจิก่อให้เกิดควัามูขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์ 
แต่์ CPNREIT จิะย์ังมู่การัที่ำารัาย์การักับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT มู่การัที่ำาธุัรักรัรัมูกับบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาเหตุ์ผลและควัามูจิำาเป็ีนในการัท่ี่� CPNREIT จิะเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูดังกล่าวั รัวัมูทัี่�งปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ
การัดูแลจัิดการั CPNREIT  ทัี่�งน่� จิะมู่รัาย์การัรัะหว่ัาง CPNREIT และเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา รัวัมูทัี่�งบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ซ้ี�งเป็ีนบุคคลท่ี่� 
เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จิัดการักองที่รััสต์์ จิากการัท่ี่�เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเป็ีนผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่และผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จิัดการักองที่รััสต์์และบริัษััที่ย์่อย์ 
ดังกล่าวั รัาย์การัรัะหว่ัาง CPNREIT และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ รัวัมูถ้งบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ รัวัมูทัี่�งรัาย์การัรัะหว่ัาง CPNREIT 
และ ที่รััสต่์ รัวัมูถ้งบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับที่รััสต่์ มู่รัาย์ละเอ่ย์ดข้องการัที่ำาธุัรักรัรัมูดังกล่าวัดังต่์อไปีน่�

1. นิต์ิบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับั CPNREIT

นิต์ิบุค่ค่ลัที�เกี�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ค่วัามูสัมูพันธ์กับ CPNREIT

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา • เป็ีนผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99  
ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์

• เป็ีนผู้มู่อำานาจิควับคุมูข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์
• เป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์ใหญ่ข้อง CPNREIT โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์คิดเป็ีน 

ร้ัอย์ละ 26.69 ข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ทัี่�งหมูดข้อง CPNREIT
• เป็ีนเจ้ิาข้องกรัรัมูสทิี่ธิั�และมู่สิที่ธิัการัเช่่าในพ่ื่�นท่ี่�อาคารับางสว่ันในโครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา และ

จิะเป็ีนผู้ให้เช่่าและเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ และผู้ข้าย์สังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้แก่ 
CPNREIT 

• เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ได้รัับการัแต่์งตั์�งให้เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�กองที่รััสต์์ลลงทุี่น

ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ • เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้อง CPNREIT 
• เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา  โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวัน

หุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวัน
หุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2

• เป็ีนเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) และจิะเป็ีนผู้ให้เช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบแก่ CPNREIT

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวัน
หุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เช่่ย์งใหมู่ • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวัน
หุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เช่่ย์งใหมู่

ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา  โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวัน
หุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องซ่ีพ่ื่เอ็นพัื่ที่ย์า
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นิต์ิบุค่ค่ลัที�เกี�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ค่วัามูสัมูพันธ์กับ CPNREIT

ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวันหุ้น 
ท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 

กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล  • เป็ีนนิต์ิบุคคลท่ี่�มู่กรัรัมูการั ผู้บริัหารั หร่ัอผู้มู่อำานาจิควับคุมูบางท่ี่านร่ัวัมูกับเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา  
โดย์นิติ์บุคคลดังกล่าวัเป็ีนผู้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทุี่น เพ่ื่�อดำาเนิน
ธุัรักิจิ ได้แก่ กลุ่มูบริัษััที่ Central Department Store Group (CDG) , กลุ่มูบริัษััที่ Central 
Marketing Group (CMG), กลุ่มูบริัษััที่ Central Food Retail Group (CFG), กลุ่มูบริัษััที่ 
Central Hardlines Group (CHG), กลุ่มูบริัษััที่ Central Online Group (COL), กลุ่มูบริัษััที่ 
Central Hotels & Resorts (CHR) และกลุ่มูบริัษััที่ Central Restaurants Group (CRG)  
(ดูรัาย์ละเอ่ย์ดได้ท่ี่� www.centralgroup.com)

GLAND • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 67.53  
ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้อง GLAND

• เป็ีนเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และเป็ีนผู้ให้เช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ ให้แก่ CPNREIT

• เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สำาหรัับ โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส

สเต์อร์ัลิง • เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้องกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา (โดย์ GLAND) ถ่อหุ้นคิดเป็ีน
ร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องสเต์อร์ัลิง

• เป็ีนเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในโครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ และเป็ีนผู้ให้เช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ ให้แก่ CPNREIT

• เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สำาหรัับโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์

ธันาคารัไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด (มูหาช่น) 
(SCB)

• เป็ีนผู้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ข้องที่รััสต่์ โดย์ SCB ถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�ออกและ
เร่ัย์กช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้องที่รััสต่์

SCBAM • เป็ีนที่รััสต่์ข้อง CPNREIT
• เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ข้อง SCB โดย์ SCB ถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 99.99 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�ออกและเร่ัย์ก

ช่ำารัะแล้วัทัี่�งหมูดข้อง SCBAM

2. รัายการัรัะหว่าง CPNREIT กับัผู้จัดการักองทรััสต์์และบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัผู้จัดการักองทรััสต์์
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เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา และบริัษััที่ย่์อย์ ได้แก่  
ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 2 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เช่่ย์งใหมู่ และซ่ีพ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา และบริัษััที่ย์่อย์ดังกล่าวัได้เช่่า
พ่ื่�นท่ี่�และบริัการัจิาก CPNREIT โดย์ค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�
และบริัการัเป็ีนไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�งข้้�นอย์ู่กับ
ที่ำาเล จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� รูัปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะ
เวัลาท่ี่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เป็ีนการัดำาเนินการัเพ่ื่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สิน 
ข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ
ค่าบริัการัเป็ีนไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�งข้้�นอย์ู่กับที่ำาเล 
จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� รูัปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า 
และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล CPNREIT จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากโรังแรัมูฮิิลตั์น 
พัื่ที่ย์า โดย์การัให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั  
(โดย์มู่ลักษัณะเป็ีนการัเช่่าช่่วังอาคารั งานรัะบบ 
และเช่่าสังหาริัมูที่รััพื่ย์)์ แก่ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล 
โดย์ CPNREIT ไดรั้ับปีรัะโย์ช่นจ์ิากการัปีลอ่ย์เช่่า
ช่่วังที่รััพื่ย์์สินในรูัปีข้องค่าเช่่าคงท่ี่� (fixed rent) 
และค่าเช่่าแปีรัผัน (variable rent) จิากซ่ีพ่ื่เอ็น 
พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล ต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญา  
โดย์รัาย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วักับค่าเช่่าคงท่ี่�และค่าเช่่า
แปีรัผันต์ามูท่ี่�ปีรัากฏในหัวั ข้้อการัจิัดหา
ปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

เน่�องจิาก CPNREIT ไมู่สามูารัถดำาเนินการับริัหารั
ที่รััพื่ย์์ สินปีรัะเภูที่โรังแรัมูได้ต์ามูปีรัะกาศท่ี่�  
ที่จิ. 49/2555 CPNREIT จ้ิงจิำาเป็ีนต้์องให้เช่่าช่่วัง
โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า แก่ซ่ีพ่ื่เอ็น พัื่ที่ย์า โฮิเที่ล  
อันก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์แก่ CPNREIT จิากการัท่ี่� 
CPNREIT มู่แหล่งรัาย์ได้เพิื่�มูเติ์มู (นอกเหน่อไปีจิาก
รัาย์ได้ค่าเช่่า / ค่าบริัการัจิากการัให้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ข้อง
ที่รััพื่ย์สิ์นปีรัะเภูที่ศนูย์ก์ารัคา้และอาคารัสำานักงาน) 
ในรูัปีข้องค่าเช่่าคงท่ี่�และค่าเช่่าแปีรัผันจิากที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่โรังแรัมูท่ี่�มู่ที่ำาเลท่ี่�ตั์�งในเข้ต์เมู่องพัื่ที่ย์าซ้ี�ง
เป็ีนเมู่องท่ี่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�สำาคัญข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ 



135

นิต์ิบุค่ค่ลัที�เกี�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ลัักษณะของรัายการัรัะหวั่างกัน ค่วัามูจัำาเปิ็นแลัะค่วัามูสมูเหต์ุสมูผู้ลัของรัายการั

กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล ได้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบริัการัจิาก 
CPNREIT โดย์ค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบรัิการัเป็ีนไปี 
ต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�งข้้�นอย์ู่กับที่ำาเล จิำานวันพ่ื่�นท่ี่�  
รูัปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า และ
ปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เป็ีนการัดำาเนินการัเพ่ื่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำาหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบริัการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�ง 
ข้้�นอย์ู่กับที่ำาเล จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� รูัปีแบบข้องการัเช่่า 
รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 ให้เช่่ารัะบบบำาบัด 
นำ�าเส่ย์แก่ CPNREIT ซ้ี�งการัเช่่าดังกล่าวัเป็ีนส่วัน
หน้�งข้องการัเช่่าอาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 โดย์มู่รัะย์ะเวัลาการัเช่่า 20 ปีี ตั์�งแต่์
วัันท่ี่� 15 สิงหาคมู 2548 ถ้งวัันท่ี่� 15 สิงหาคมู 2568

เป็ีนการัดำาเนินการัเพ่ื่�อสนับสนุนการัใช้่และ 
จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT

เมู่�อวัันท่ี่� 31 มู่นาคมู 2563 CPNREIT ได้ 
จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ใน
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) จิาก
เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 

การัดำาเนินการัดังกล่าวัมู่ควัามูสมูเหตุ์สมูผล
เน่�องจิาก
1) ที่ำาให้ CPNREIT ได้มูาซ้ี�งสิที่ธิัการัเช่่าในโครังการั

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ต่์อเน่�องหลังจิาก
ท่ี่�สัญญาเช่่าปัีจิจุิบันหมูดอาย์ุ โดย์โครังการั
เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์อ่อาย์)ุ เป็ีนที่รััพื่ย์สิ์น
หลักปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้าท่ี่�มู่ที่ำาเลท่ี่�ตั์�งท่ี่�ด่และ 
มู่ศักย์ภูาพื่ในเชิ่งพื่าณิช่ย์ ์อันจิะช่่วัย์สร้ัางมููลค่า
เพิื่�มูให้แก่ CPNREIT และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

2) ช่่วัย์กรัะจิาย์ควัามูเส่�ย์งในการัดำาเนินงานข้อง 
CPNREIT โดย์ที่ำาให้รัาย์ได้ข้อง CPNREIT ใน
รัะย์ะย์าวั มู่ควัามูมัู�นคงเพิื่�มูข้้�น ผ่านการักรัะจิาย์
ควัามูเ ส่� ย์งข้องการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และช่่วัย์ลดการัพ้ื่�งพื่าแหล่ง
รัาย์ได้ (Asset Diversification) เน่�องจิาก
ที่รััพื่ย์์สินในปัีจิจุิบันข้อง CPNREIT และ
โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ)  มู่
ที่ำาเลท่ี่�ตั์�งท่ี่�แต์กต่์างกัน 

3) การัลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วัง
ต่์ออาย์)ุ จิะช่่วัย์ลดผลกรัะที่บจิากควัามูผันผวัน
ข้องกรัะแสรัาย์ได้ข้อง CPNREIT ในกรัณ่ท่ี่�สิที่ธิั
การัเช่่า / เช่่าช่่วังข้องที่รััพื่ย์์สินบางแห่งสิ�นสุดลง

ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนที่ ์เป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ข้อง CPNREIT

กรัรัมูการัและผู้บริัหารัข้องซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ 
เป็ีนผู้ท่ี่�มู่ปีรัะสบการัณ์ในการับริัหารัจัิดการัลงทุี่น
และจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ 
มู่ควัามูรู้ัควัามูเข้้าใจิในที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้อง CPNREIT 
เป็ีนอย์่างด่ ดังนั�น ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จ้ิงมู่
ควัามูเหมูาะสมูท่ี่�จิะที่ำาหน้าท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ข้อง CPNREIT
ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ เป็ีนบริัษััที่ย์่อย์ร้ัอย์ละ 
99.99 ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา  
มู่ปีรัะสบการัณ์และควัามูเช่่�ย์วัช่าญในการัพัื่ฒนา
และบริัหารัโครังการัศูนย์์การัค้าและอาคารัสำานักงาน 
มูานานกว่ัา 40 ปีี ซ้ี�งจิะช่่วัย์สนับสนุนการัที่ำาหน้าท่ี่�
ข้องซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนที่์ ในฐ์านะผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ได้เป็ีนอย่์างด่
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เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้อง 
CPNREIT สำาหรัับที่รััพื่ย์์ สินในส่วันท่ี่� เ ป็ีน
ศูนย์์การัค้าทัี่�งหมูดข้อง CPNREIT ในปีัจิจุิบัน 
และปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั เอ และ ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั บ่ 
โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาเร่ัย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
การับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์จิาก CPNREIT ต์ามู
อัต์รัาและเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาแต่์งตั์�ง 
ผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา มู่ปีรัะสบการัณ์และควัามูเช่่�ย์วัช่าญ
ในการัพัื่ฒนาและบริัหารัโครังการัศูนย์์การัค้าและ
อาคารัสำานักงานในปีรัะเที่ศไที่ย์ มูานานกว่ัา 40 ปีี 
รัวัมูถ้งเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาที่ำาหน้าท่ี่� เ ป็ีนผู้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ใน
ส่วันท่ี่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั เอ และ 
ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั บ่ ซ้ี�งเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาได้บริัหารั
จัิดการัที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวัมูาตั์�งแต่์การัจัิดตั์�งกองทุี่น
รัวัมู CPNRF ในปีี 2548 นอกจิากน่� เซ็ีนที่รััลพื่ฒันา
ย์ังมู่บที่บาที่สำาคัญในการัพัื่ฒนาและบริัหารั
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มู ในส่วันข้องโครังการั
ศูนย์์การัค้ามูาตั์�งแต่์เริั�มูการัพัื่ฒนาแต่์ละโครังการั 
ที่ำาให้เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา มู่ควัามูรู้ัควัามูเข้้าใจิ รัวัมูถ้ง
ปีรัะสบการัณใ์นการับริัหารัแต่์ละที่รััพื่ย์สิ์นดังกล่าวั
เป็ีนอย์่างด่

GLAND GLAND เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สำาหรัับ
โครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 
โดย์ GLAND เร่ัย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการับริัหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิาก CPNREIT ต์ามูอัต์รัาและ
เ ง่� อนไข้ ท่ี่� รัะบุ ใน สัญญาแต่์ง ตั์� ง ผู้บ ริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

GLAND เป็ีนผู้พื่ัฒนาและบริัหารัโครังการัอาคารั
สำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส มูาก่อน และ 
GLAND มู่ควัามูรู้ัควัามูเข้้าใจิและปีรัะสบการัณ์ 
ในการับริัหารัโครังการัอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส เป็ีนอย่์างด่

GLAND ได้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบรัิการัจิาก CPNREIT 
โดย์ค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบริัการัเป็ีนไปีต์ามูรัาคา
ต์ลาดซ้ี�งข้้�นอย์ูกั่บที่ำาเล จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� รูัปีแบบข้อง 
การัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า 
ทัี่�งน่� การัเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบริัการัดังกล่าวัข้อง 
GLAND ได้สิ�นสุดลงเมู่�อวัันท่ี่� 18 เมูษัาย์น 2563

เป็ีนการัดำาเนินการัเพ่ื่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำาหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบริัการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�ง 
ข้้�นอย์ู่กับที่ำาเล จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� รูัปีแบบข้องการัเช่่า 
รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

สเต์อร์ัลิง สเต์อร์ัลิงเป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สำาหรัับ
โครังการัอาคารัสำานักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ โดย์  
สเต์อร์ัลิงเร่ัย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการับริัหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิาก CPNREIT ต์ามูอัต์รัาและ
เ ง่� อนไข้ ท่ี่� รัะบุ ใน สัญญาแต่์ง ตั์� ง ผู้บ ริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

สเต์อรั์ลิงที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
สำาหรัับโครังการัอาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์  
มูาก่อน และสเต์อร์ัลิงมู่ควัามูรู้ัควัามูเข้้าใจิและ
ปีรัะสบการัณ์ในการับรัิหารัโครังการัอาคารั
สำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ เป็ีนอย่์างด่ 
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มูลคั่าข้องรัายการัรัะหว่างกันรัะหว่าง CPNREIT กับัผู้จัดการักองทรััสต์์และบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับั 
ผู้จัดการักองทรััสต์์ ในช่วงท่�ผ่านมา

รัายการั  
(หน่วัย:  พันบาท)

สำาหรัับปิีสิ�นสุด 
วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2562

สำาหรัับปิีสิ�นสุด 
วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563

รัายได�

รัายได�ค่่าเช่ื่าแลัะค่่าบริัการั

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 456,431 309,871

 GLAND - 3,326

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 615,155 387,356

รัายได�อ่�น

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ - 735

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 253 117

ค่่าใชื่�จ่ัาย

ต์�นทุนเช่ื่าแลัะบริัการั

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 12,441 17,149

 GLAND - 46,321

 สเต์อร์ัลิง - 8,503

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 3,589 3,046

ค่่าธรัรัมูเนียมูการัจััดการั

 ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ 134,656 150,348

ค่่าธรัรัมูเนียมูบริัหารัอสังหาริัมูทรััพย์

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 471,722 376,822

 GLAND - 18,733

 สเต์อร์ัลิง - 9,225

ค่่าใชื่�จ่ัายในการับริัหารั

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 14,502 11,257

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 1,937 420
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ยอดคังคั้างรัะหว่าง CPNREIT และผู้จัดการักองทรััสต์์หรัือบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัผู้จัดการักองทรััสต์์

รัายการั (หน่วัย:  พันบาท) ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2562 ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563

ล้ักหนี�ค่่าเช่ื่าแลัะบริัการั

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 87,547 222,287

 GLAND - 443

 สเต์อร์ัลิง - 336

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 37,936 73,124

เจั�าหนี�การัค่�า

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 107,331 108,715

 ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ 23,159 26,116

 GLAND - 10,455

 สเต์อร์ัลิง - 3,899

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 563 110

เจั�าหนี�อ่�น

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 11 274

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 5,716 7,334

เงินมัูดจัำารัับล่ัวังหน�า

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 18,263 18,456

 GLAND - 3,049

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 151,280 138,517

หนี�สินต์ามูสัญญาเช่ื่า

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 - 17,727,116

หนี�สินอ่�น

 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาและบริัษััที่ย์่อย์ 1,261 6,262

 GLAND - 77

 สเต์อร์ัลิง - 29

 กลุ่มูบริัษััที่เซ็ีนที่รััล 14,137 17,656
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3. รัะหว่าง CPNREIT กับัทรััสต์่และบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัทรััสต์่

นิต์ิบุค่ค่ลัที�เกี�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ลัักษณะของรัายการัรัะหวั่างกัน ค่วัามูจัำาเปิ็นแลัะค่วัามูสมูเหต์ุสมูผู้ลัของรัายการั

SCB และบริัษััที่ย์่อย์ SCB และบรัษัิัที่ย์อ่ย์ได้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบรักิารัจิาก 
CPNREIT โดย์ค่าเช่่าพ่ื่�นท่ี่�และบริัการัเป็ีนไปี
ต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�งข้้�นอย์ู่กับที่ำาเล จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� 
รูัปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า และ
ปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เป็ีนการัดำาเนินการัเพ่ื่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์สิ์น
ข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำาหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซ้ี�งข้้�นอย์ู่กับที่ำาเล 
จิำานวันพ่ื่�นท่ี่� รูัปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า 
และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

SCBAM SCBAM เป็ีนที่รััสต่์ข้อง CPNREIT SCBAM มู่เป็ีนผู้ท่ี่�มู่ปีรัะสบการัณ์ในการัเป็ีนที่รััสต่์
ข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูถ้ง
การับรัิหารัจัิดการักองทีุ่นรัวัมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ใน
หลาย์ปีรัะเภูที่ธัรุักิจิ จ้ิงมู่ควัามูรู้ั ควัามูเข้้าใจิในธุัรักิจิ
การัจัิดการักองทุี่นรัวัมูและที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นใน
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูถ้งกฎเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องเป็ีน
อย์่างด่ SCBAM จ้ิงมู่ควัามูเหมูาะสมูเป็ีนที่รััสต่์

SCB CPNREIT ได้กู้ย์่มูเงินจิาก SCB และนำาเงินท่ี่�ได้
รัับจิากการักู้ย์มู่เงินดังกล่าวัมูาลงทุี่นในโครังการั
เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า และโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า โดย์
อาจิมู่การัเบิกเงินกู้ย์่มูก่อนบางส่วันและช่ำารัะ
ค่นเงินกู้ย์มู่ดังกล่าวัแล้วัจ้ิงเบิกเงินกู้ย์มู่ก้อนใหมู่ 
โดย์เง่�อนไข้และรัาย์ละเอ่ย์ดท่ี่�สำาคัญซ้ี�งรัวัมูถ้ง
อัต์รัาดอกเบ่�ย์ การัช่ำารัะดอกเบ่�ย์ และการัให้
หลักปีรัะกันท่ี่� เก่� ย์วั ข้้องจิะเปี็นไปีต์ามูท่ี่� 
CPNREIT ได้ต์กลงกับ SCB

การักู้ย์่มูเงินเพ่ื่�อนำาไปีลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล  
พัื่ที่ย์า และโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต์่อ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ เน่�องจิากการักู้ย์่มูเงินมู่ต้์นทุี่น
ที่างการัเงิน (Cost of Debt) ต์ำ�ากว่ัาต้์นทุี่นที่างการั
เงินข้องเงินทุี่น (Cost of Equity) และย์งัไมู่เป็ีนภูารัะ
ในส่วันข้องการัลงทีุ่นเพิื่�มูเติ์มูสำาหรัับผู้ถ่อหน่วัย์เดิมู
อ่กด้วัย์ ซ้ี�งในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT ใช้่แหล่งเงินทุี่นจิาก
การักู้ย์่มูเงินรัวัมูถ้งการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์
ที่รััสต์์ใหมู่เพ่ื่�อการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�จิะลงทีุ่นเพิื่�มู
เติ์มู จิะที่ำาให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ได้รัับผลกรัะที่บในเร่ั�อง
การัลดลงข้องสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ (Control 
Dilution) และผลกรัะที่บในเร่ั�องการัลดลงข้อง 
ผลต์อบแที่น (Return Dilution) ท่ี่�น้อย์กว่ัาเมู่�อเท่ี่ย์บ
กับการัใช้่แหล่งเงินทุี่นโดย์การัออกและเสนอข้าย์
หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่แต่์เพ่ื่ย์งอย์่างเด่ย์วั

CPNREIT มู่บัญช่่เงินฝั่ากกับ SCB เป็ีนการัดำาเนินการัต์ามูธุัรักิจิปีกติ์ข้องกองที่รััสต์์



รายงานประจำาปี 2563140

มลูคัา่ข้องรัายการัรัะหว่างกนัรัะหว่าง CPNREIT กบััทรัสัต่์และบุัคัคัลท่�เก่�ยวโยงกนักับัทรัสัต่์ในชว่งท่�ผ่านมา

รัายการั (หน่วัย:  พันบาท) สำาหรัับปิีสิ�นสุดวัันที� 31 ธันวัาค่มู 2562 สำาหรัับปิีสิ�นสุดวัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563

รัายได�

รัายได�ค่่าเช่ื่าแลัะค่่าบริัการั

SCB และบริัษััที่ย์่อย์ 55,017 51,025

รัายได�ดอกเบี�ย

SCB 1,318 565

ค่่าใชื่�จ่ัาย

ค่่าธรัรัมูเนียมูทรััสตี์

SCBAM 36,725 40,930

ต์�นทุนทางการัเงิน

SCB 2,368 503

ยอดคังคั้างรัะหว่าง CPNREIT และทรััสต์่และบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัทรััสต์่

รัายการั (หน่วัย:  พันบาท) ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2562 ณ วัันที� 31 ธันวัาค่มู 2563

รัายการัเทียบเท่าเงินสด

SCB 88,466 580,740

ล้ักหนี�รัายได�ค่่าเช่ื่าแลัะบริัการัค่�างรัับ

SCB 74 5,917

เจั�าหนี�อ่�น

SCBAM 6,316 7,091

SCB 62 130

เงินมัูดจัำารัับจัากผู้้�เช่ื่า

SCB 26,866 26,866

หนี�สินอ่�น

SCB และบริัษััที่ย์่อย์ 1,924 1,910

นโยบัายการัทำาธุรักรัรัมรัะหว่าง CPNREIT กับัผู้จัดการักองทรััสต์์หรัือบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัผู้จัดการั
กองทรััสต์์ 
ในกรัณ่ท่ี่�จิะมู่การัที่ำาธุัรักรัรัมูรัะหว่ัาง CPNREIT กับผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ (นอกเหน่อจิากท่ี่�ได้เปิีด
เผย์ข้้างต้์น) ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะมู่การัดำาเนินการัต์ามูกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ดังน่�

1. บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์

บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ให้หมูาย์ควัามูต์ามูท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับหลักเกณฑ์์การัที่ำารัาย์การัท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกัน

2. เง่�อนไข้และข้้อกำาหนดทัี่�วัไปีข้อง CPNREIT ในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูกับผู้จิัดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จิัดการักองที่รััสต์์  
มู่ดังต่์อไปีน่�

- ในการัที่ำาธุัรักรัรัมูข้อง CPNREIT กับผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ จิะดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามู
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และเป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้อง CPNREIT 

- ธุัรักรัรัมูท่ี่� CPNREIT ที่ำากับผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ จิะต้์องเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่ควัามูสมูเหตุ์สมูผล
และใช้่รัาคาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู รัวัมูทัี่�งค่าใช้่จ่ิาย์ในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิาก CPNREIT (ถ้ามู่) อย์ูใ่นอัต์รัาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมูและเหมูาะสมู
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- บุคคลท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์กับการัที่ำาธุัรักรัรัมูไมู่ว่ัาที่างต์รังหร่ัอ
ที่างอ้อมู จิะต้์องไมู่เข้้าไปีมู่ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิ

- ในกรัณ่ท่ี่�กฎหมูาย์กำาหนดให้การัเข้้าที่ำารัาย์การัโดย์ 
CPNREIT ไมู่ว่ัารัาย์การัใด ต้์องได้รัับอนุมัูติ์จิากท่ี่�ปีรัะชุ่มู
คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และ/หร่ัอ ท่ี่�ปีรัะชุ่มู
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ก่อนการัเข้้าที่ำารัาย์การั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
จิะดำาเนินการัให้กรัรัมูการัอิสรัะให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับ
รัาย์การัดังกล่าวั และควัามูเห็นข้องกรัรัมูการัอิสรัะจิะ 
ถูกนำาเสนอต่์อท่ี่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ และ/หร่ัอผู้หน่วัย์ที่รััสต์์ เพ่ื่�อให้มัู�นใจิว่ัาการัเข้้า
ที่ำารัาย์การัต์ามูท่ี่�เสนอนั�นเป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์สูงสุดข้อง 
CPNREIT และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หากกรัรัมูการัอิสรัะไมู่มู่
ควัามูช่ำานาญในการัพิื่จิารัณารัาย์การัรัะหว่ัางกันท่ี่�เกิดข้้�น 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่ผู้เช่่�ย์วัช่าญอิสรัะ เช่่น  
ท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงินอิสรัะ ผู้ปีรัะเมิูนรัาคาที่รััพื่ย์สิ์น ผู้สอบ
บัญช่่ เป็ีนผู้ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับรัาย์การัรัะหว่ัางกันดังกล่าวั 
เพ่ื่�อนำาไปีใช้่ปีรัะกอบการัพิื่จิารัณาและตั์ดสินใจิข้อง 
คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ต์ามูแต่์กรัณ่ โดย์ผู้มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัจิะไมู่มู่สิที่ธิัออก
เส่ย์งในรัาย์การัท่ี่�ต์นมู่ส่วันได้เส่ย์ โดย์การัพิื่จิารัณาและ
อนุมัูติ์การัที่ำารัาย์การัข้อง CPNREIT ไมู่ว่ัาจิะโดย์ท่ี่�ปีรัะชุ่มู
คณะกรัรัมูการัข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และ/หร่ัอ ท่ี่�ปีรัะชุ่มู
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ จิะมู่การัดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามู 
หลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง อ่กทัี่�งจิะมู่การัเปิีดเผย์รัาย์การั
รัะหว่ัางกันในหมูาย์เหตุ์ปีรัะกอบงบการัเงินท่ี่�ต์รัวัจิสอบ
หร่ัอสอบที่านโดย์ผู้สอบบัญช่่ข้อง CPNREIT ให้เป็ีนไปีต์ามู
หลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  

3. การัอนุมัูติ์การัที่ำาธุัรักรัรัมูรัะหว่ัาง CPNREIT กับผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์  
ต้์องผ่านการัดำาเนินการัต์ามูขั้�นต์อนดังต่์อไปีน่�

- ข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนไปี 
ต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั

- ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มููลค่าเกินกว่ัา 1,000,000 บาที่ 
หร่ัอตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 0.03 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้อง 
กองที่รััสต์์ข้้�นไปี แล้วัแต่์มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา ต้์องได้รัับอนุมัูติ์
จิากคณะกรัรัมูการั (Board of Directors) ข้องผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ด้วัย์

- ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มููลค่าตั์�งแต่์ 20,000,000 บาที่ข้้�น
ไปี หร่ัอเกินร้ัอย์ละ 3 ข้องมููลคา่ที่รััพื่ย์สิ์นสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ 
แล้วัแต่์มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา ต้์องได้รัับมูติ์ข้องท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัาสามูในส่�ข้อง
จิำานวันเส่ย์งทัี่�งหมูดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและ 
มู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง

นโยบัายการัทำาธุรักรัรัมรัะหว่าง CPNREIT กับัทรััสต่์
หรัือบัุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัทรััสต์่

ในกรัณ่ท่ี่� CPNREIT มู่ควัามูจิำาเป็ีนต้์องที่ำารัาย์การักบัที่รััสต่์หร่ัอบุคคล
ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาถ้งควัามูจิำาเป็ีน
และควัามูสมูเหต์ุสมูผลในการัเข้้าที่ำารัาย์การั โดย์กรัรัมูการัอิสรัะ 
จิะเป็ีนผู้ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับควัามูจิำาเป็ีนและปีรัะโย์ช่น์ท่ี่� CPNREIT 
จิะได้จิากการัเข้้าที่ำารัาย์การั โดย์ขั้�นต์อนการัเปิีดเผย์ข้้อมููลในลักษัณะ
ดังต่์อไปีน่� ให้ถ่อเป็ีนการัเปิีดเผย์ข้้อมููลอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อต่์อผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์หร่ัอผู้ลงทุี่น ก่อนการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนการัขั้ดแย้์งกับ
ปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์

1. เป็ีนการัเปิีดเผย์ผ่านต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์ามูข้้อบังคับข้อง
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�เก่�ย์วักับเร่ั�องดังกล่าวั หร่ัอช่่องที่างอ่�นใดท่ี่� 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถเข้้าถ้งข้้อมููลการัจิะเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูได้
อย์่างทัี่�วัถ้ง

2. มู่รัะย์ะเวัลาในการัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�สมูเหตุ์สมูผล ซ้ี�งต้์องไมู่น้อย์
กว่ัา 14 วััน

3. มู่การัเปิีดเผย์ช่่องที่าง วิัธ่ัการั และรัะย์ะเวัลาในการัแสดงการั
คัดค้านท่ี่�ชั่ดเจิน โดย์รัะย์ะเวัลาดังกล่าวัต้์องไมู่น้อย์กว่ัา 14 วััน 
เว้ันแต่์ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัข้อมูติ์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู
ดังกล่าวั ให้การัคัดค้านกรัะที่ำาในการัข้อมูติ์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์นั�น

การัพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์การัที่ำารัาย์การั จิะมู่การัดำาเนินการัให้เป็ีนไปี
ต์ามูหลกัเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ผู้ท่ี่�มู่ส่วันไดเ้ส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในเร่ั�องใดจิะ
ไมู่สามูารัถออกเส่ย์งเพ่ื่�ออนุมัูติ์การัที่ำารัาย์การัท่ี่�ต์นมู่ส่วันได้เส่ย์ โดย์
ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แสดงการัคัดค้านอย่์างชั่ดเจินต์ามูวิัธ่ัการัท่ี่�
มู่การัเปิีดเผย์ต์ามูข้้อ 3) ในจิำานวันเกินกว่ัาหน้�งในส่�ข้องจิำานวันหน่วัย์
ที่รััสต์์ท่ี่�จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด ที่รััสต่์จิะกรัะที่ำาหร่ัอย์ินย์อมูให้มู่การั
ที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนการัขั้ดแย้์งกับปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ไมู่ได้

ทัี่�งน่� ในกรัณ่การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนการัขั้ดแย์ง้ที่างผลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัาง
กองที่รััสต์์กับที่รััสต่์ หากคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. สำานักงาน ก.ล.ต์.  
และ/หร่ัอหน่วัย์งานอ่�นใดท่ี่� มู่อำานาจิต์ามูกฎหมูาย์ ได้แก้ไข้
เปีล่�ย์นแปีลง เพิื่�มูเติ์มู ปีรัะกาศ กำาหนด สั�งการั เห็นช่อบ และ/หร่ัอ
ผ่อนผันเป็ีนอย์่างอ่�น กองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูนั�น



รายงานประจำาปี 2563142

ฐ�นะก�รเงิน
และผลก�รดำ�เนินก�ร 

สรัุปผลการัดำาเนินงานปี 2563

รัายได้
ปีี 2563 CPNREIT มู่รัาย์ได้รัวัมู 4,069.6 ล้านบาที่ ลดลง 1,072.0 
ล้านบาที่ หร่ัอร้ัอย์ละ 20.8 จิากปีีก่อน ปีรัะกอบด้วัย์

รัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการัจิำานวัน 4,041.1 ล้านบาที่ ลดลงร้ัอย์ละ 
20.9 โดย์ CPNREIT รัับรู้ัรัาย์ได้ค่าเช่่าและส่วันลดค่าเช่่าต์ามูวิัธ่ัเส้น
ต์รังต์ลอดอายุ์สัญญาเช่่าต์ามู TFRS 16 ส่งผลให้รัาย์ได้ค่าเช่่าต์ามูบัญช่่
ท่ี่�ปีรัากฎในงบการัเงินมูากกว่ัารัาย์ได้ค่าเช่่าท่ี่�ได้รัับจิริัง และส่วันลด
ค่าเช่่าต์ามูวิัธ่ัเส้นต์รังน้อย์กว่ัาส่วันลดค่าเช่่าท่ี่�เกิดข้้�นจิริัง โดย์มู่รัาย์
ละเอ่ย์ดดังน่�

• รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัจิากศูนย์์การัค้าทัี่�งหมูด และปิี�นเกล้า 
ที่าวัเวัอร์ั เอ และปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั บ่ มู่จิำานวัน 3,053.4 ล้านบาที่ 
ลดลงร้ัอย์ละ 35.4 จิากปีีก่อน โดย์สาเหตุ์หลักมูาจิากผลกรัะที่บ
จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 และการัช่่วัย์
เหล่อผู้เช่่าด้วัย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่ารัวัมูทัี่�งหมูด 1,361.9 ล้านบาที่  
และการัเร่ัย์กเก็บรัาย์ได้ค่าภูาษ่ัท่ี่ดินและสิ�งปีลูกสร้ัาง 
ลดลงร้ัอย์ละ 90.0 ต์ามูพื่รัะรัาช่กฤษัฎ่กาลดภูาษ่ัท่ี่�ดินและ 
สิ�งปีลูกสร้ัางบางปีรัะเภูที่ พื่.ศ. 2563

• รัาย์ได้ค่าเช่่าและบริัการัจิากอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส และย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ จิำานวัน 529.6 ล้านบาที่ จิาก
การัเข้้าลงทุี่นเมู่�อต้์นเด่อนมู่นาคมู 2563 

• รัาย์การัปีรัับปีรุังที่างบัญช่่ต์ามู TFRS 16 ปีรัะกอบด้วัย์ การั
บันท้ี่กรัาย์ได้ค่าเช่่าต์ามูวิัธ่ัเส้นต์รังจิากศูนย์์การัค้าและอาคารั
สำานักงานจิำานวันรัวัมู 54.3 ล้านบาที่ รัวัมูในรัาย์ได้ค่าเช่่าและ
ค่าบริัการั และส่วันลดค่าเช่่าต์ามูวิัธ่ัเส้นต์รัง 168.5 ล้านบาที่ 
นำาไปีปีรัับส่วันลดค่าเช่่าให้ลดลงเป็ีน 1,193.4 ล้านบาที่

• รัาย์ได้ค่าเช่่าจิากโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า จิำานวัน 218.2 ล้านบาที่ 
เป็ีนส่วันข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าคงท่ี่�เท่ี่านั�น เน่�องจิากโรังแรัมูฮิิลตั์น 
พัื่ที่ย์า ได้ปิีดให้บริัการัชั่�วัครัาวัเพ่ื่�อที่ำาการัปีรัับปีรัุงตั์�งแต่์เด่อน
เมูษัาย์น 2563 - 20 ธัันวัาคมู 2563 โดย์ได้ที่ย์อย์เปิีดให้บริัการั
ตั์�งแต่์กลางเด่อนพื่ฤศจิิกาย์น ปีรัะกอบกับธุัรักิจิโรังแรัมูได้รัับ
ผลกรัะที่บจิากการัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ที่ำาให้ย์อดจิอง
ห้องพัื่กลดลงอย์า่งมูาก ดังนั�นกองที่รััสต์์จ้ิงไมู่ได้รัับรัาย์ได้ค่าเช่่า
ผันแปีรัในปีี 2563 นอกจิากน่� กองที่รััสต์์ได้บันท้ี่กรัาย์ได้ค่าเช่่า
จิากโรังแรัมูต์ามูวัิธ่ัเส้นต์รังจิำานวัน 17.1 ล้านบาที่ ซ้ี�งเป็ีน
รัาย์การัท่ี่�ไมู่ใช่่เงินสด

ต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังโรังแรัมูรัะบุว่ัา ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัปีรัับปีรุังโรังแรัมูใน
รัอบปีีบัญช่่ใด ๆ ผู้เช่่าช่่วังสามูารัถเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าในเด่อนท่ี่�มู่การั
ปีรัับปีรุังในรัะหว่ัางไต์รัมูาสนั�น โดย์ผู้เช่่าช่่วังจิะต้์องช่ำารัะค่าเช่่า 
ดังกล่าวัภูาย์ในรัอบปีีบัญช่่เด่ย์วักัน โดย์การัช่ำารัะค่าเช่่าจิะไมู่ส่ง 

ผลกรัะที่บต่์อสภูาพื่คล่องข้องผู้เช่่าช่่วัง ดังนั�น CPNREIT ย์ินย์อมูให้ 
ผู้เช่่าช่่วังเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 เมูษัาย์น 2563 ถ้งวัันท่ี่� 20 
ธัันวัาคมู 2563 ออกไปี นอกจิากน่� กองที่รััสต์์ได้ย์กเว้ันค่าเช่่าคงท่ี่�
สำาหรัับวัันท่ี่� 21 – 31 ธัันวัาคมู 2563 ให้กับผู้เช่่าช่่วังเน่�องจิากการั
แพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ซ้ี�งถ่อเป็ีนเหตุ์สุดวิัสัย์ต์ามูสัญญาเช่่าช่่วัง
โรังแรัมู

รัาย์ได้ดอกเบ่�ย์จิำานวัน 7.2 ล้านบาที่ ลดลงร้ัอย์ละ 32.4 ต์ามูสัดส่วัน
เงินฝั่ากท่ี่�ลดลงและอตั์รัาดอกเบ่�ย์เงินฝั่ากลดลง และรัาย์ได้อ่�นจิำานวัน 
21.3 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 8.0 จิากรัาย์ได้ค่าร่ั�อถอนเพ่ื่�อค่นพ่ื่�นท่ี่�

คั่าใช้จ่าย
ปีี 2563 CPNREIT มู่ค่าใช้่จ่ิาย์รัวัมูจิำานวัน 2,532.1 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�น 
1,146.6 ล้านบาที่ หร่ัอร้ัอย์ละ 82.8 จิากปีี 2562 เป็ีนผลจิากการั
บันท้ี่กดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าซ้ี�งเป็ีนรัาย์การัท่ี่�มิูใช่่
เงินสดจิำานวัน 1,121.3 ล้านบาที่ ท่ี่�เกิดข้้�นจิากการับันท้ี่กบัญช่่สัญญา
เช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััลพื่ลาซีา พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ต์ามู TFRS 16 
(หากไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า ค่าใช้่จ่ิาย์รัวัมู
เท่ี่ากับ 1,410.8 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�น 25.3 ล้านบาที่ หร่ัอร้ัอย์ละ 1.8 
เมู่�อเท่ี่ย์บกับปีี 2562 เกิดจิากการัเข้้าลงทุี่นในอาคารัสำานักงานเดอะ
ไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์)

ค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิำานวัน 621.9 ล้านบาที่ ลด
ลงร้ัอย์ละ 11.9 เปีน็ผลจิากการัดำาเนินมูาต์รัการัควับคมุูต้์นทุี่นและค่า
ใช้่จ่ิาย์ได้อย์า่งมู่ปีรัะสทิี่ธิัภูาพื่ตั์�งแต่์ช่่วังไต์รัมูาส 2 ปีี 2563 และดำาเนนิ
การัอย์า่งต่์อเน่�องต์ลอดปีี ส่วันใหญเ่ป็ีนการัลดลงข้องคา่ใช้่จ่ิาย์ในการั
ต์กแต์ง่และคา่โฆษัณาปีรัะช่าสมัูพัื่นธ์ัสำาหรัับการัจิดักิจิกรัรัมูการัต์ลาด
ในศูนย์์การัค้า (ค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิากสินที่รััพื่ย์์
เดิมูลดลงร้ัอย์ละ 29.0 สาเหตุ์หลักมูาจิากการัลดลงข้องภูาษ่ัท่ี่�ดินและ
สิ�งปีลูกสร้ัางร้ัอย์ละ 90 ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัต์กแต่์งและค่าโฆษัณา
ปีรัะช่าสัมูพัื่นธ์ัสำาหรัับการัจัิดกิจิกรัรัมูการัต์ลาดในศูนย์์การัค้าลดลง) 

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูในการับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิำานวัน 404.8 ล้านบาที่ 
ลดลงร้ัอย์ละ 14.2 ส่วันใหญ่เป็ีนการัลดลงข้องค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัเก็บ
ค่าเช่่าลดลงเน่�องจิากรัาย์ได้ค่าเช่่าสุที่ธิัลดลง และค่าธัรัรัมูเน่ย์มูในการั
บริัหารั (Incentive Fee) ลดลงจิากรัาย์ได้สุที่ธิัจิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ลดลง ข้ณะท่ี่�ค่าคอมูมิูช่ชั่�นในการัจัิดหาผู้เช่่าไมู่และค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการั
บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ไมู่เปีล่�ย์นแปีลง 

ต้์นทุี่นค่าเช่่าและบริัการัจิำานวัน 124.4 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 2.2 
ส่วันใหญ่มูาจิากค่าไฟข้องอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ท่ี่�กองที่รััสต์์เข้้าลงทุี่นตั์�งแต่์เด่อนมู่นาคมู 2563
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ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดัการัจิำานวัน 150.3 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 11.7 
และค่าธัรัรัมูเน่ย์มูที่รััสต่์จิำานวัน 40.9 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 11.5 
จิากสินที่รััพื่ย์ร์ัวัมูเพิื่�มูข้้�นจิากเงินลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ต์ามูมููลค่ายุ์ติ์ธัรัรัมูท่ี่�เพิื่�มูข้้�นจิากอาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ั
ส และย์นูล่ิเวัอร์ั เฮ้ิาส์ เป็ีนหลัก นอกจิากน่� ดอกเบ่�ย์จิา่ย์จิำานวัน 592.2 
เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 17.9 จิากการักู้ย์่มูเงินเพ่ื่�อลงทีุ่นในอาคารัสำานักงาน
อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ ในเด่อน
มู่นาคมู 2563

ข้ณะท่ี่�ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูนาย์ที่ะเบ่ย์นจิำานวัน 4.2 ล้านบาที่ ลดลงร้ัอย์ละ 
19.4 เน่�องจิากบริัษััที่ศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์ (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด 
(TSD) ให้ส่วันลดร้ัอย์ละ 20 ในปีี 2563 สำาหรัับค่าธัรัรัมูเน่ย์มูรัาย์ปีี
งานนาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์ส์ำาหรัับหลักที่รััพื่ย์จ์ิดที่ะเบ่ย์นใน SET เพ่ื่�อ
บรัรัเที่าผลกรัะที่บจิาก COVID-19 

รัายได้จากการัลงทุนสุทธิ
ปีี 2563 กองที่รััสต์์มู่รัาย์ได้จิากการัลงทุี่นสุที่ธิัทัี่�งสิ�น 1,537.5 ล้าน
บาที่ ลดลง 2,218.6 ล้านบาที่ หร่ัอร้ัอย์ละ 59.1 จิาก 3,756.1 ล้าน
บาที่ ในปีี 2562 เป็ีนผลจิากการัลดลงข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและบริัการั
เน่�องจิากการัช่่วัย์เหล่อร้ัานค้าผู้เช่่าด้วัย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่า และการั
ปิีดปีรัับปีรุังโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า อ่กทัี่�งผลกรัะที่บจิากการัแพื่ร่ัรัะบาด
ข้อง COVID-19 ต่์อธุัรักิจิโรังแรัมู ที่ำาให้กองที่รััสต์์ไมู่ได้รัับรัาย์ได้ 
ค่าเช่่าผันแปีรัจิากโรังแรัมูในปีี 2563 นอกจิากน่� ค่าใช้่จิา่ย์เพิื่�มูข้้�นจิาก
การับันท้ี่กดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าข้องโครังการัเซ็ีนที่รััล
พื่ลาซีา พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์อ่อาย์)ุ ต์ามู TFRS 16 ซ้ี�งเป็ีนรัาย์การัท่ี่�ไมูใ่ช่่
เงินสด 

ทัี่�งน่� หากไมู่รัวัมูผลกรัะที่บจิากการับันท้ี่กบัญช่่ต์ามู TFRS 16 เร่ั�อง
การับันท้ี่กดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าจิำานวัน 1,121.3 ล้าน
บาที่ และการับันท้ี่กรัาย์ได้ค่าเช่่าและส่วันลดค่าเช่่าต์ามูวิัธ่ัเส้นต์รัง
จิำานวัน 239.9 ล้านบาที่ ซ้ี�งเป็ีนรัาย์การัท่ี่�ไมู่ใช่่เงินสด กองที่รััสต์์จิะมู่
รัาย์ได้จิากการัลงทุี่นสุที่ธิั 2,418.9 ล้านบาที่

คัวามสามารัถืในการัทำากำาไรั
อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สุที่ธิัสิ�นปีี 2563 อย์ู่ท่ี่�ร้ัอย์ละ 
84.7 ลดลง ร้ัอย์ละ 1.5 จิากสิ�นปีี 2562 เป็ีนผลมูาจิากการัลดลงข้อง
รัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ร้ัอย์ละ 20.8 และค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ลดลงร้ัอย์ละ 11.9 สำาหรัับอัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากการั
ลงทุี่นสุที่ธิัอย์ูท่่ี่�ร้ัอย์ละ 37.8 ลดลงร้ัอย์ละ 35.4 จิากดอกเบ่�ย์จ่ิาย์ท่ี่�
เพิื่�มูข้้�นจิากการับันท้ี่กดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า และ
ดอกเบ่�ย์จ่ิาย์ท่ี่�เพิื่�มูข้้�นจิากการักู้ย์่มูเพิื่�มูเติ์มู (หากไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จ่ิาย์
จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากการัลงทุี่นสุที่ธิัอย์ูท่่ี่�ร้ัอย์
ละ 65.4)

การัเปล่�ยนแปลงในงบัดุล
 ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 CPNREIT มู่สินที่รััพื่ย์์รัวัมู 71,577.2 ล้าน
บาที่ เพิื่�มูข้้�น 24,890.1 ล้านบาที่ หร่ัอร้ัอย์ละ 53.3 จิากสินที่รััพื่ย์ร์ัวัมู 
ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2562 ปีรัะกอบด้วัย์ 

1. เงินลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์ามูมููลค่าย์ุติ์ธัรัรัมู
จิำานวัน 68,269.7 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�น 23,797.7 ล้านบาที่ หร่ัอ
ร้ัอย์ละ 53.5 จิากสิ�นปีีก่อนหน้า ส่วันใหญ่มูาจิากการัลงทุี่นใน
อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ั และอาคารัสำานักงาน 
ย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ มููลค่าที่รััพื่ย์์สินจิำานวัน 7,430.0 ล้านบาที่ และ
ช่ำารัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู และอากรั
แสต์มูป์ี ต์ลอดจินค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จ่ิาย์อ่�นๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
จิำานวัน 350.0 ล้านบาที่ และการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออาย์ุ) 
จิำานวัน 16,713.9 ล้านบาที่ ในเด่อนมู่นาคมู 2563 อย์่างไรัก็ด่ 
จิากการัปีรัะเมิูนมููลค่าย์ุติ์ธัรัรัมูข้องเงินลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ณ สิ�นปีี 2563 ที่ำาให้เกิดรัาย์การัข้าดทุี่นจิาก
การัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่าย์ติุ์ธัรัรัมูข้องเงินลงทุี่นจิำานวัน 1,223.6 
ล้านบาที่ ซ้ี�งเป็ีนรัาย์การัท่ี่�มิูใช่่เงินสด 

2. เงินลงทุี่นในหลักที่รััพื่ย์์จิำานวัน 1,072.8 ล้านบาที่ ส่วันใหญ่
เป็ีนการัลงทีุ่นในกองทีุ่นรัวัมูต์ลาดเงิน เงินฝั่ากปีรัะจิำา และ
พัื่นธับัต์รัรััฐ์บาล 

3. ลูกหน่�ค่าเช่่าและบริัการั 644.1 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 221.7 
จิากสิ�นปีีก่อนหน้า ปีรัะกอบดว้ัย์ลูกหน่�จิากการัช่ำารัะค่าเช่่าล่าช้่า
จิำานวัน 347.6 ล้านบาที่ และลูกหน่�ท่ี่�เกิดจิากการับันท้ี่กบัญช่่
แบบเส้นต์รังจิำานวัน 296.5 ล้านบาที่

4. ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูข้อค่น 319.0 ล้านบาที่ ลดลงร้ัอย์ละ 18.8 โดย์
กองที่รััสต์์ได้รัับภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูค่นจิำานวัน 384.9 ล้านบาที่ ท่ี่�เกิด
จิากการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์สิ์นในเด่อนธัันวัาคมู 2560 ค่นในรัะหว่ัาง
ปีี และมู่ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูข้อค่นเพิื่�มูข้้�น 378.2 ล้านบาที่ จิากการั
เข้้าลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มูในเด่อนมู่นาคมู 2563

หน่�สินรัวัมูจิำานวัน 43,533.2 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�น 26,547.4 ล้านบาที่ 
หร่ัอร้ัอย์ละ 156.3 จิาก ณ สิ�นปีี 2562 เป็ีนผลจิากการับันท้ี่กหน่�สิน
ต์ามูสัญญาเช่่าข้องสัญญาเช่่าโครังการัเซ็ีนที่รััลพื่ลาซีา พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต์อ่อาย์)ุ จิำานวัน 17,727.1 ล้านบาที่ เงนิกู้ย์มู่เงินจิำานวัน 8,524.0 
ล้านบาที่ เพ่ื่�อลงทุี่นในอาคารัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และย์นิูล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์ 
ในเด่อนมู่นาคมู และเพ่ื่�อใช้่ในการัปีรัับปีรุังซ่ีอมูแซีมูที่รััพื่ย์์สิน และ 
หน่�สินอ่�นจิำานวัน 1,107.3 ล้านบาที่ เพิื่�มูข้้�นร้ัอย์ละ 26.1 จิากการับันท้ี่ก
ค่าใช้่จ่ิาย์ค้างจ่ิาย์สำาหรัับการัปีรัับปีรังุศูนย์ก์ารัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
และโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า ทัี่�งน่� ณ สิ�นปีี 2564 อัต์รัาหน่�สินท่ี่�มู่ 
ภูารัะดอกเบ่�ย์ต่์อสินที่รััพื่ย์์รัวัมู (ไมู่รัวัมูหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า) เท่ี่ากับ
ร้ัอย์ละ 32.2 

สินที่รััพื่ย์สุ์ที่ธิั ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563 เที่า่กับ 28,044.0 ล้านบาที่ 
คิดเป็ีนสินที่รััพื่ย์์สุที่ธิั 12.6753 บาที่ต่์อหน่วัย์ ลดลงจิาก 13.4244 
บาที่ต่์อหน่วัย์ ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2562 

ณ สิ�นปีี 2563 CPNREIT มู่ข้าดทุี่นสะสมูจิำานวัน 723.9 ล้านบาที่ เป็ีน
ผลจิากการับันท้ี่กรัาย์การัข้าดทุี่นจิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่า
ย์ุติ์ธัรัรัมูข้องเงินลงทุี่น 1,223.6 ล้านบาที่
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การัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบัแทนให้ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
การัพื่ิจิารัณาจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิากผลการัดำาเนินงานในปีี 2563 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ให้ควัามูสำาคัญกับสภูาพื่คล่อง โดย์พื่ิจิารัณากรัะแส
เงินสดจิากการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�ได้รัับผลกรัะที่บจิากการัเล่�อนช่ำารัะค่าเช่่าคงท่ี่�ข้องโรังแรัมู อ่กทัี่�งนโย์บาย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่าแก่ร้ัาน
ค้าท่ี่�ย์งัคงมู่ต่์อเน่�องเพ่ื่�อช่่วัย์เหล่อผู้เช่่าท่ี่�ได้รัับผลกรัะที่บจิาก COVID-19 รัวัมูถ้งรัาย์ได้ค่าเช่่าค้างรัับ และการัช่ำารัะหน่�เงินกู้ย์มู่ในอนาคต์ ปีรัะกอบ
กับกองที่รััสต์์ CPNREIT บันท้ี่กข้าดทุี่นสะสมูอันเกิดจิากรัาย์การัข้าดทุี่นสุที่ธิัท่ี่�ย์ังไมู่เกิดข้้�นจิากการัปีรัะเมิูนมููลค่ายุ์ติ์ธัรัรัมูข้องเงินลงทุี่นในสิที่ธิั
การัเช่่า ทัี่�งน่� กองที่รััสต์์ได้ปีรัะกาศจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น และ/หร่ัอลดทุี่น จิากผลปีรัะกอบการัในปีี 2563 ดังน่�

รั้ปิแบบ รัอบผู้ลัปิรัะกอบการั บาทต์่อหน่วัย กำาหนดจั่าย

ปัีนผล 1 มู.ค. – 31 มู่.ค. 2563 0.2707 10 มิู.ย์. 2563

ลดทุี่น 1 เมู.ย์. – 30 ก.ย์. 2563 0.2100 8 ธั.ค. 2563

ลดทุี่น 1 ต์.ค. – 31 ธั.ค. 2563 0.2612 5 มู่.ค. 2564

ต์ารัางสรัุปงบัการัเงิน

ต์ารัางท่� 1: งบัแสดงฐานะการัเงิน 

หน่วัย: ลั�านบาท
วัันที� 31 ธันวัาค่มู

ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563

เงินลงทุี่นต์ามูรัาคายุ์ติ์ธัรัรัมู

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2  6,962.0  6,359.0  24,220.7 

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3  10,698.0  11,447.0  11,888.0 

เซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้าและ 
ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั เอ และ ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั บ่ 

 5,678.0  5,216.0  4,226.0 

เซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่  แอร์ัพื่อร์ัต์  10,658.0  10,655.0  10,287.0 

เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า  7,289.0  7,290.0  7,145.0 

โรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า  3,465.0  3,505.0  3,452.0 

อาคารัสำานักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  -  -  5,704.0 

อาคารัสำานักงานย์ูนิล่เวัอร์ั เฮ้ิาส์  -  -  1,347.0 

รัวัมูเงินลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  44,750.0  44,472.0  68,269.7 

เงินลงทุี่นในหลักที่รััพื่ย์์  999.4  901.6  1,072.8 

เงินสดและเงินฝั่ากธันาคารั  341.7  509.9  1,162.1 

ลูกหน่�ค่าเช่่าและค่าบริัการั  130.9  200.2  644.1 

ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มูข้อค่น  392.8  392.8  319.0 

สินที่รััพื่ย์์อ่�น  235.0  210.4  109.5 

รัวัมูสินทรััพย์  46,849.8  46,687.0  71,577.2 

เงินมัูดจิำารัับล่วังหน้า  1,543.6  1,583.6  1,664.0 

หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า  -  -  17,727.1 

เงินกู้ย์่มู  4,468.7  -  8,524.0 

หุ้นกู้  10,030.4  14,524.1  14,510.7 

หน่�สินอ่�น  811.9  878.2  1,107.3 

รัวัมูหนี�สิน  16,854.6  16,985.8  43,533.2 
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หน่วัย: ลั�านบาท
วัันที� 31 ธันวัาค่มู

ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563

สินทรััพย์สุทธิ  29,995.2  29,701.2  28,044.0 

ทุี่นท่ี่�ได้รัับจิากผู้ถ่อหน่วัย์ลงทุี่น  29,016.4  29,016.4  28,551.8 

บัญช่่ปีรัับสมูดุล  216.1  216.1  216.1 

กำาไรั(ข้าดทุี่น)สะสมู  762.7  468.7 (723.9)

สินทรััพย์สุทธิต่์อหน่วัย (บาท)  13.557  13.424  12.675 

ต์ารัางท่� 2: งบักำาไรัข้าดทุนเบั็ดเสรั็จ

หน่วัย: ลั�านบาท ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563 เปิลัี�ยนแปิลัง YoY

รัายได�จัากอสังหาริัมูทรััพย์  4,923.5  5,131.0  4,062.5 (20.8%)

 รัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั  4,912.0  5,111.2  4,041.1 (20.9%)

 รัาย์ได้อ่�น  11.5  19.7  21.3 8.0%

ดอกเบ่�ย์รัับ  3.9  10.6  7.2 (32.4%)

รัวัมูรัายได�  4,927.3  5,141.6  4,069.6 (20.8%)

ค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  774.9  705.7  621.9 (11.9%)

 ต้์นทุี่นเช่่าและบริัการั  141.5  121.7  124.4 2.2%

 ค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารั  120.4  112.2  92.7 (17.4%)

 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูบริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  513.0  471.7  404.8 (14.2%)

ดอกเบ่�ย์จ่ิาย์  400.7  502.4  592.2 17.9%

ดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า  -    -    1,121.3 100.0%

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จ่ิาย์ในการับริัหารักองที่รััสต์์  174.0  177.4  196.7 10.9%

รัวัมูค่่าใชื่�จ่ัาย  1,349.6  1,385.5  2,532.1 82.8%

รัายได�จัากการัลังทุนสุทธิ  3,577.7  3,756.1  1,537.5 (59.1%)

รัาย์การักำาไรั(ข้าดทุี่น)สุที่ธิัท่ี่�เกิดข้้�นจิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่า
ข้องเงินลงทุี่น

(3.3) (0.8) (9.7) (1102.7%)

รัาย์การักำาไรั(ข้าดทุี่น)สุที่ธิัท่ี่�ย์ังไมู่เกิดข้้�นจิากการัเปีล่�ย์นแปีลงใน
มููลค่าข้องเงินลงทุี่น

252.2 (435.7) (1,223.2) (180.8%)

การัเพิ�มูขึ�นในสินทรััพย์สุทธิจัากการัดำาเนินงาน  3,826.6  3,319.6  304.6 (90.8%)

กำาไรัที�สามูารัถ่นำามูาปัินส่วันแบ่งกำาไรั  3,577.6  3,590.8  598.9 (83.3%)

เงินปัินส่วันแบ่งกำาไรัต่์อหน่วัย (บาท)  1.6170  1.6230  0.2707 (83.3%)

อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สุที่ธิั 84.3% 86.2% 84.7% (1.5%)

อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากการัลงทุี่นสุที่ธิั 72.7% 73.2% 37.8% (35.4%)

อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สุที่ธิั
(ไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า)

72.7% 73.2% 65.4% (7.8%)

ที่่�มูา : งบการัเงินสำาหรัับรัอบปีีบัญช่่
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ต์ารัางท่� 4: สัญญาท่�ต์่ออายุและสัญญาท่�เกิดข้้�นใหม่

โค่รังการั

ต์ั�งแต์่ 1 มูกรัาค่มู ถ่ึง 31 ธันวัาค่มู 2563

สัญญาต์่ออายุแลัะสัญญาใหมู่/1

จัำานวันสัญญา พ่�นที� (ต์ารัางเมูต์รั) รั�อยลัะของพ่�นที�เชื่่า/2

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 170 21,618 60

เซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 3 61 8,178 37

เซ็ีนที่รััล ปิี�นเกล้า 31 4,523 23

ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั เอ & บ่ 32 9,959 34

เซ็ีนที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอร์ัพื่อร์ัต์ 61 7,046 28

เซ็ีนที่รััล พัื่ที่ย์า 23 2,743 16

เดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 33 22,476 46

รัวัมูทั�งหมูด 411 76,543 39

หมูาย์เหตุ์ : /1 ไมู่รัวัมูสัญญาเช่่าท่ี่�มู่อาย์ุต์ำ�ากว่ัา 1 ปีีและสัญญาผู้เช่่าหลัก 

  /2 สัดส่วันข้องพ่ื่�นท่ี่�ให้เช่่าข้องผู้เช่่าปีรัะเภูที่ร้ัานค้า ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2563
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ข้้อมูลการัหมดอายุข้องสัญญาเช่า 

ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563 (ร้้อยละ)

โคัรังสรั้างคั่าเช่า 
ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2563 (ร้้อยละ)

ค่่าเชื่่าแบบค่งที� ค่่าเชื่่าแบบส่วันแบ่งยอดขาย

เซ็นทรััลั พรัะรัามู 2 เซ็นทรััลั พรัะรัามู 3 เซ็นทรััลั ปิิ่นเกลั�า ปิิ่นเกลั�า ทาวัเวัอรั์ เอแลัะบี

CPNREIT

เซ็นทรััลั เชื่ียงใหมู่ แอรั์พอรั์ต์ เซ็นทรััลั พัทยา  

สำานักงานย้นิลัีเวัอรั์ เฮ�าส์

สำานักงานเดอะไนน์ ทาวัเวัอรั์ส

เซ็นทรััลั  
พรัะรัามู 2 

เซ็นทรััลั  
พรัะรัามู 3 

เซ็นทรััลั  
ปิิ่นเกลั�า 

CPNREIT

60 39 37 33

40

61 63 67

เซ็นทรััลั 
พัทยา  

54

46

เซ็นทรััลั  
เชื่ียงใหมู่  
แอรั์พอรั์ต์ 

39

61

ปิิ่นเกลั�า 
ทาวัเวัอรั์  
เอแลัะบี

สำานักงาน  
เดอะไนน์  
ทาวัเวัอรั์ส

สำานักงาน  
ย้นิลัีเวัอรั์ 

เฮ�าส์

100 100 100

ปีี 2564

65

35
38

55

39

24

37
28

ปีี 2565

13
15

38

24

11 11

28

7

ปีี 2566

22

30

21
24

7

65

35
30

หลังจิากปีี 2565

20

43

100

36
CDS ปิี 2568

ย้นิลัีเวัอรั์ 



149

ร�ยง�น
คัว�มูเห็นข้องทรัสต์่
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สรุปส�ระสำ�คััญ
ข้องสัญญ�ก่อต์ั�งทรัสต์์

คัู่สัญญา
1. บริัษััที่ ซ่ีพ่ื่เอ็น ร่ัที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ จิำากัด ในฐ์านะผู้ก่อตั์�งที่รััสต์์

และผู้จัิดการักองที่รััสต์์
2. บริัษััที่หลักที่รััพื่ย์์จัิดการักองทุี่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด ในฐ์านะ

ที่รััสต่์

ลักษณ์ะข้องกองทรััสต์์ และกลไกการับัรัิหารั
1. ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล 

โกรัที่ (CPN Retail Growth Leasehold REIT หร่ัอ CPNREIT) 
เป็ีนที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์ามู 
พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ซ้ี�งเกิดจิากการัแปีลงสภูาพื่จิากกองทุี่นรัวัมูสิที่ธิั
การัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ (CPN Retail Growth 
Leasehold Property Fund หร่ัอ CPNRF) และก่อตั์�งข้้�นด้วัย์
ผลข้องสญัญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ทัี่�งน่� การัก่อตั์�งกองที่รััสต์์มู่ผลสมูบรูัณ์
เมู่�อผู้ก่อตั์�งที่รััสต์์ได้ก่อสิที่ธิัและหน้าท่ี่�ในที่างที่รััพื่ย์์สินให้แก่ 
ที่รััสต่์ด้วัย์การัเข้้าที่ำาสัญญาท่ี่�มู่ข้้อผูกพัื่นว่ัาผู้ก่อตั์�งที่รััสต์์จิะ
ดำาเนินการัเพ่ื่�อให้กองที่รััสต์์ได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินและภูารัะข้อง 
กองทุี่นรัวัมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�แปีลงสภูาพื่ โดย์แลกกับการัท่ี่�
กองทุี่นรัวัมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัจิะได้รัับหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ท่ี่�ออกใหมู่ข้องกองที่รััสต์์

2. กองที่รััสต์์ไมู่มู่สถานะเปี็นนิติ์บุคคล โดย์เป็ีนกองที่รััพื่ย์์สินท่ี่� 
อย์ู่ในช่่�อและอำานาจิการัจัิดการัข้องที่รััสต่์

3. การัจัิดการักองที่รััสต์์จิะกรัะที่ำาโดย์ที่รััสต่์และผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ซ้ี�งได้รัับการัแต์่งตั์�งต์ามูสัญญา 
ก่อตั์�งที่รััสต์์ โดย์มู่ข้อบเข้ต์อำานาจิหน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบ
ต์ามูท่ี่�ปีรัากฏในรัาย์การัเก่�ย์วักับอำานาจิหน้าท่ี่�ข้องที่รััสต่์และ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ในการัน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่อำานาจิ หน้าท่ี่� 
และควัามูรัับผิดช่อบหลักท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแลจัิดการั 
กองที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ 
และที่รััสต่์มู่อำานาจิ หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบหลักในการักำากับ
ดูแลการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และผู้รัับ 
มูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) ให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ
ต์ามูกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ ต์ลอดจินการัเก็บรัักษัาที่รััพื่ย์์สิน
ข้องกองที่รััสต์์ ทัี่�งน่� การัจัิดการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�มิูใช่่
ที่รััพื่ย์สิ์นหลักจิะดำาเนินการัโดย์ที่รััสต่์ โดย์จิะเป็ีนไปีต์ามูท่ี่�รัะบุ
ไว้ัในสัญญาก่อตั์�ง ที่รััสต์์และสัญญาอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

4. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และที่รััสต่์จิะปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ในฐ์านะท่ี่�เป็ีน 
ผู้ท่ี่�มู่วิัช่าช่่พื่ซ้ี�งได้รัับควัามูไว้ัวัางใจิ ด้วัย์ควัามูรัะมัูดรัะวััง ซ่ี�อสัต์ย์์
สุจิริัต์ เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู และ
เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ต์ลอดจิน 
ข้้อผูกพัื่นท่ี่�ได้ให้ไว้ัเพิื่�มูเติ์มูในเอกสารัท่ี่�เปีดิเผย์เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่นใ์น
การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ให้แก่ผู้ลงทุี่น (ถ้ามู่) และ/
หร่ัอมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

ช่�อ อายุ ปรัะเภท
ช่ื่�อกองทรััสต์์ 
(ภาษาไทย)

: ที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN ร่ัเที่ล โกรัที่ 

ช่ื่�อกองทรััสต์์ 
(ภาษาอังกฤษ)

: CPN Retail Growth Leasehold REIT 

ช่ื่�อย่อ : CPNREIT

อายุ : ไมู่มู่กำาหนดอาย์ุ

ปิรัะเภท : ไมู่รัับไถ่ถอนหน่วัย์ที่รััสต์์

วันท่�ก่อตั์�งกองทรััสต์์ และสัญญาก่อตั์�งทรััสต์์ม่ผล
สมบัูรัณ์์
การัก่อตั์�งกองที่รััสต์์มู่ผลสมูบูรัณ์เมู่�อผู้ก่อตั์�งที่รััสต์์ได้ก่อสิที่ธิัและ
หน้าท่ี่�ในที่างที่รััพื่ย์์สินให้แก่ที่รััสต่์ด้วัย์การัเข้้าที่ำาสัญญาท่ี่�มู่ข้้อผูกพัื่น
ว่ัาผู้ก่อตั์�งที่รััสต์์จิะดำาเนินการัเพ่ื่�อให้กองที่รััสต์์ได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินและ
ภูารัะข้องกองทุี่นรัวัมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�แปีลงสภูาพื่ โดย์แลกกับ 
การัท่ี่�กองทุี่นรัวัมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัจิะได้รัับหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ท่ี่�ออกใหมู่ข้องกองที่รััสต์์

ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
1. การัเป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มิูได้ก่อให้เกิดนิติ์สัมูพัื่นธ์ัในลักษัณะ

ข้องต์ัวัการัต์ัวัแที่นรัะหวั่างผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์กับที่รััสต่์ และ 
มิูได้ก่อให้เกิดนิติ์สัมูพัื่นธ์ัในลักษัณะข้องการัเป็ีนหุ้นส่วันหร่ัอ
ลักษัณะอ่�น ๆ รัะหว่ัางผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์กัน 

2. การัเป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มิูได้ที่ำาให้บุคคลดังกล่าวัมู่ควัามูรัับผิด
ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ไมู่เพ่ื่ย์งพื่อต่์อการัช่ำารัะหน่�ให้
แก่ที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอเจ้ิาหน่�ข้องกองที่รััสต์์ โดย์ 
ที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และเจ้ิาหน่�ข้องกองที่รััสต์์จิะบังคับ
ช่ำารัะหน่�ได้จิากที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์เท่ี่านั�น 
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3. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่สิที่ธิัเร่ัย์กให้กองที่รััสต์์ช่ำารัะปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นได้ไมู่เกินไปีกว่ัาเงินกำาไรัหลังหักค่าสำารัองต่์าง ๆ และ
สิที่ธิัเร่ัย์กให้ค่นเงินทุี่นได้ไมู่เกินไปีกวัา่จิำานวันที่นุข้องกองที่รััสต์์
ท่ี่�ปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันเกินหร่ัอส่วันต์ำ�ากว่ัามููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ ทัี่�งน่� 
ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแบ่งช่นิดข้องหน่วัย์ที่รััสต์์ สิที่ธิัในการัรัับปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นหร่ัอรัับค่นเงินทุี่นข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แต์่ละช่นิด 
ต้์องเป็ีนไปีต์ามูข้้อกำาหนดข้องหน่วัย์ที่รััสต์์ช่นิดนั�น ๆ ด้วัย์

4. ไมู่ว่ัาในกรัณ่ใด มิูให้ต่์ควัามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ไปีในที่างท่ี่�ก่อ 
ให้เกิดผลขั้ดหร่ัอแย้์งกับข้้อกำาหนดในข้้อ 1 ข้้อ 2 และข้้อ 3  
ข้้างต้์น

5. การัเป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่ที่ำาให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่กรัรัมูสิที่ธิั�
หร่ัอสิที่ธิัเร่ัย์กร้ัองเหน่อที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์โดย์เด็ดข้าดแต่์
เพ่ื่ย์งผู้เด่ย์วั ไมู่ว่ัาส่วันหน้�งส่วันใด และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมูมู่่สิที่ธิั
เร่ัย์กร้ัองให้โอนที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
โดย์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิมู่สิที่ธิัติ์ดต์ามูเอาที่รััพื่ย์์สินข้อง 
กองที่รััสต์์ค่นจิากบุคคลภูาย์นอกได้หากที่รััสต่์ และ/หร่ัอ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กำาหนดใน
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ หร่ัอต์ามู พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ อันเป็ีนผลให้
ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ถูกจิำาหน่าย์จ่ิาย์โอนไปียั์งบุคคล
ภูาย์นอก ทัี่�งน่� ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่� พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ กำาหนด

6. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่สิที่ธิัได้รัับเงินค่นทุี่น ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น หร่ัอ
ที่รััพื่ย์สิ์นอ่�น ๆ ในการัค่นทุี่นเมู่�อเลิกกองที่รััสต์์ต์ามูหลักเกณฑ์์
และวิัธ่ัการัท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ โดย์ที่รััสต่์หร่ัอ 
ผู้ที่ำาหน้าท่ี่�แที่นที่รััสต่์ หร่ัอผู้ท่ี่�รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์หร่ัอ 
ผู้ที่ำาหน้าท่ี่�แที่นที่รััสต่์ (แล้วัแต่์กรัณ่) จิะดำาเนินการัแจิกจ่ิาย์เงิน
ค่นทุี่น ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น หร่ัอที่รััพื่ย์์สินอ่�น ๆ ในการัค่นทุี่น
ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เมู่�อเลิกกองที่รััสต์์ ทัี่�งน่� ไมู่ว่ัาในกรัณ่ 
ใด ๆ ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่สิที่ธิัเร่ัย์กให้ค่นเงินทุี่นได้ไมู่เกินไปีกว่ัา
จิำานวันทุี่นข้องกองที่รััสต์์ท่ี่�ปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันเกินหร่ัอส่วันต์ำ�ากว่ัา
มููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์

7. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่สิที่ธิัท่ี่�จิะได้รัับเงินค่นเมู่�อมู่การัลดทุี่นช่ำารัะ
แล้วัข้องกองที่รััสต์์ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในข้้อ 5 ข้องสัญญา

8. ผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์สามูารัถนำาหนว่ัย์ที่รััสต์์ไปีจิำานำาได้ต์ามูกฎหมูาย์ 
และดำาเนินการัต์ามูหลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการัท่ี่�ที่รััสต่์ และ/หร่ัอ
นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์กำาหนด

9. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่สิที่ธิัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ได้ แต่์ทัี่�งน่�จิะต้์องเป็ีนไปี
ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�ได้กำาหนดไว้ัในสัญญา

10. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่สิที่ธิัในการัเข้้ารั่วัมูปีรัะชุ่มูและออกเส่ย์ง 
ลงคะแนนในการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�ได้
กำาหนดไว้ัในสัญญา

11. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่ต้์องรัับผิดต่์อผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอที่รััสต่์
ในการัช่ำารัะเงินอ่�นใดเพิื่�มูเติ์มูให้แก่กองที่รััสต์์ หลังจิากท่ี่�ได้ช่ำารัะ
เงินค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ครับถ้วันแล้วั และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่มู่ 
ควัามูรัับผิดอ่�นใดเพิื่�มูเติ์มูอ่กสำาหรัับหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ถ่อนั�น

การัลงทุนข้องกองทรััสต์์และนโยบัายการัลงทุน
ข้องกองทรััสต์์
การัลงทุี่นข้องกองที่รััสต์์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดใน 
ปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555 และปีรัะกาศอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และท่ี่�ได้มู่
การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู รัวัมูทัี่�งต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ โดย์ 
กองที่รััสต์์จิะมุู่งเน้นการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และสิที่ธิัการัเช่่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�มู่คุณภูาพื่สูง  
โดย์เฉพื่าะอย์่างย์ิ�งอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้า รัวัมูทัี่�ง 
การัลงทีุ่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่อ่�น ๆ ท่ี่�มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้องหร่ัอ 
ส่งเสริัมูปีรัะโย์ช่น์กับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้า อาทิี่ 
ที่รััพื่ย์์สินเพ่ื่�อการัพื่าณิช่ย์์ อาคารัสำานักงาน โรังแรัมู และเซีอรั์วิัส 
อะพื่าร์ัต์เมูนต์์ เปี็นต้์น เพ่ื่�อเป็ีนที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ โดย์ 
การัซ่ี�อ และ/หร่ัอเช่่า และ/หร่ัอเช่่าช่่วัง และ/หร่ัอรัับโอนสทิี่ธิัการัเช่่า 
และ/หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก และโดย์มุู่งเน้นการัจัิดหา 
ผลปีรัะโย์ช่น์ในรูัปีข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั หร่ัอรัาย์ได้อ่�นใดใน
ที่ำานองเด่ย์วักัน ต์ลอดจินที่ำาการัปีรัับปีรัุง เปีล่�ย์นแปีลง พัื่ฒนา
ศักย์ภูาพื่ พัื่ฒนา และ/หร่ัอจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินต่์าง ๆ  เพ่ื่�อมุู่งก่อให้เกิด
รัาย์ได้และผลต์อบแที่นแก่กองที่รััสต์์เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างต่์อเน่�องในรัะย์ะย์าวั อ่กทัี่�งกองที่รััสต์์มู่จุิดมุู่งหมูาย์
ท่ี่�จิะลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเติ์มูเพ่ื่�อการัเติ์บโต์อย่์างต่์อเน่�องข้องฐ์าน
รัาย์ได้ข้องกองที่รััสต์์ และเป็ีนการักรัะจิาย์ควัามูเส่�ย์งผ่านการัลงทุี่น
ในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หลาย์แห่งในที่ำาเลท่ี่�แต์กต่์างกัน รัวัมูถ้งการัลงทุี่น
ในที่รััพื่ย์์สินอ่�น และ/หร่ัอหลักที่รััพื่ย์์อ่�น และ/หร่ัอการัหาดอกผลอ่�น
โดย์วิัธ่ัอ่�นใดต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอกฎหมูาย์อ่�นใด 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนด

การัได้มาซ็ึ�งทรััพย์สินหลักและอุปกรัณ์์ (ถื้าม่)
กองที่รััสต์์จิะมู่การัลงทุี่นโดย์ที่างต์รังและโดย์ที่างอ้อมู โดย์เป็ีนไปี 
ต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
1. การัลงทุี่นโดย์ที่างต์รัง ซ้ี�งเป็ีนการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์สิ์นหลักจิะเป็ีน

ไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
1.1 กองที่รััสต์์จิะลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อได้มูาซ้ี�ง

กรัรัมูสิที่ธิั�หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัอง ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนการัได้
มูาซ้ี�งสิที่ธิัครัอบครัองต์อ้งเปีน็กรัณ่ใดกรัณ่หน้�งดังต่์อไปีน่�
1.1.1  เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�มู่การัออก  

น.ส. 3 ก.
1.1.2  เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งสิที่ธิัการัเช่่า และ/หร่ัอสิที่ธิัการั

เช่่าช่่วังในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�มู่การัออกต์รัาสารั
แสดงกรัรัมูสิที่ธิั�หร่ัอสิที่ธิัครัอบครัองปีรัะเภูที่  
น.ส. 3 ก. อน้�ง ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นในสิที่ธิั
การัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�มู่ลักษัณะเป็ีนการัเช่่า
ช่่วัง ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะต้์องจัิดให้มู่มูาต์รัการั
ป้ีองกันควัามูเส่�ย์งหร่ัอการัเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์
ท่ี่�อาจิเกิดข้้�นจิากการัผิดสัญญาเช่่า หร่ัอการั 
ไมู่สามูารัถบังคับต์ามูสิที่ธิัในสัญญาเช่่า
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1.2 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�ได้มูาต์อ้งไมู่อย์ูใ่นบงัคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธิั
หร่ัอมู่ข้้อพิื่พื่าที่ใด ๆ  เว้ันแต่์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และที่รััสต่์
ได้พิื่จิารัณาโดย์มู่ควัามูเห็นเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรัว่ัา  
การัอย์ูภู่าย์ใต้์บังคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธิัหร่ัอการัมู่ข้้อพิื่พื่าที่นั�น
ไมู่กรัะที่บต่์อการัหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
ดังกล่าวัอย์่างมู่นัย์สำาคัญ และเง่�อนไข้การัได้มูาซ้ี�ง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นย์ังเป็ีนปีรัะโย์ช่น์แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
โดย์รัวัมู 

1.3 การัที่ำาสัญญาเพ่ื่�อให้ได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต้์องไมู่มู่ 
ข้้อต์กลงหร่ัอข้้อผูกพัื่นใด ๆ ท่ี่�อาจิมู่ผลให้กองที่รััสต์์ 
ไมู่สามูารัถจิำาหน่าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในรัาคาย์ุติ์ธัรัรัมู  
(ในข้ณะท่ี่�มู่การัจิำาหน่าย์) เช่่น ข้้อต์กลงท่ี่�ให้สิที่ธิัแก่ 
คู่สัญญาในการัซ่ี�ออสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ได้ก่อน
บุคคลอ่�น โดย์มู่การักำาหนดรัาคาไว้ัแน่นอนล่วังหน้า 
เป็ีนต้์น หร่ัออาจิมู่ผลให้กองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�มูากกว่ัาหน้าท่ี่�
ปีกติ์ท่ี่�ผู้เช่่าพ้ื่งมู่เมู่�อสัญญาเช่่าสิ�นสุดลง 

1.4 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�ได้มูาต้์องพื่ร้ัอมูจิะนำาไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์
คิดเป็ีนมููลค่ารัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 75 ข้องมููลค่า
หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ข้ออนุญาต์เสนอข้าย์รัวัมูทัี่�งจิำานวันเงิน 
กู้ย์่มู (ถ้ามู่)

 ทัี่�งน่� กองที่รััสต์์อาจิลงที่นุในโครังการัท่ี่�ย์งัก่อสร้ัางไมูแ่ล้วั
เสรั็จิได้ โดย์มููลค่าข้องเงินลงทีุ่นท่ี่�จิะที่ำาให้ได้มูาและ 
ใช้่พัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้แล้วัเสร็ัจิเพ่ื่�อนำาไปีจัิดหา
ปีรัะโย์ช่น์ ต้์องไมู่เกินร้ัอย์ละ 10 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน 
รัวัมูข้องกองที่รััสต์์ (ภูาย์หลังการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์) 
และต้์องแสดงได้วัา่จิะมู่เงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นเพ่ื่ย์งพื่อเพ่ื่�อการั
พัื่ฒนาดังกล่าวั โดย์ไมู่กรัะที่บกับควัามูอย์ู่รัอดข้อง 
กองที่รััสต์์ด้วัย์

1.5 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องดำาเนินการัให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่า
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ปีรัะสงค์จิะลงทีุ่น โดย์จิะต์้องเป็ีนการั
ปีรัะเมูนิมููลค่าอย์า่งเต็์มูรูัปีแบบท่ี่�มู่การัต์รัวัจิสอบเอกสารั
สิที่ธิัและเป็ีนไปีเพ่ื่�อวััต์ถุปีรัะสงค์สาธัารัณะในการัเปิีดเผย์
ข้้อมููลต่์อผู้ลงทุี่น เป็ีนเวัลาไมู่เกิน 6 เด่อนก่อนวัันย่์�นคำาข้อ
อนุญาต์เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ผู้ปีรัะเมิูนมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินอย์่างน้อย์ 2 รัาย์ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และ 
ท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงินท่ี่�ร่ัวัมูจัิดที่ำาคำาข้ออนุญาต์เสนอข้าย์
หน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่) พิื่จิารัณาวั่ามู่ควัามูเหมูาะสมูและ
สามูารัถปีรัะเมูนิมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นให้สะท้ี่อนมููลค่าท่ี่�แท้ี่จิริัง
ได้อย์่างน่าเช่่�อถ่อเพ่ื่ย์งพื่อ และมู่ลักษัณะดังต่์อไปีน่�
1.5.1  ต้์องเ ป็ีน ผู้ปีรัะเ มิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์ สินท่ี่� ไ ด้ รัับ 

ควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน ก.ล.ต์.
1.5.2  ในกรัณ่ท่ี่�อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ท่ี่�จิะลงทุี่นอย์ู่ ใน 

ต่์างปีรัะเที่ศ ผู้ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สินอาจิเปี็น
บุคคลท่ี่�อย์ู่ในบัญช่่รัาย์ช่่�อข้องบุคคลซ้ี�งที่างการั
หร่ัอหน่วัย์งานกำากับดูแลข้องปีรัะเที่ศอันเป็ีนท่ี่�ตั์�ง
ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์กำาหนดให้สามูารัถที่ำาหน้าท่ี่�
ปีรัะเมิูนมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ ได้ ทัี่�งน่�  
ในกรัณ่ท่ี่�ไมู่ปีรัากฏบัญช่่รัาย์ช่่�อดังกล่าวั ผู้ท่ี่�ที่ำา

หน้าท่ี่�ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินต้์องเข้้าลักษัณะใด
ลักษัณะหน้�งดังต่์อไปีน่�
(ก)  เป็ีนผู้ปีรัะกอบวิัช่าช่่พื่เก่�ย์วักับการัปีรัะเมิูน

มููลค่าที่รััพื่ย์์สิน ซ้ี�งมู่ผลงานเป็ีนท่ี่�ย์อมูรัับ
อย์่างแพื่รั่หลาย์ในปีรัะเที่ศอันเป็ีนท่ี่�ตั์�ง 
ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น

(ข้)  เป็ีนบุคคลท่ี่�มู่มูาต์รัฐ์านการัปีฏิบัติ์งานและ
รัะบบงานในการัปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน 
ท่ี่�เป็ีนสากล

(ค)  เป็ีนผู้ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�มู่เคร่ัอข่้าย์
กว้ัางข้วัางในรัะดับสากล (International 
Firm)

 ทัี่�งน่�  หลักเกณฑ์์ในข้้อ 1.5 น่� ไมู่ใช้่กับกรัณ่ท่ี่� เป็ีน
อ สั ง ห า ริั มู ที่ รัั พื่ ย์์ ท่ี่� รัั บ โ อ น มู า จิ า ก ก อ ง ทีุ่ น รั วั มู
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�แปีลงสภูาพื่ และอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น 
ได้ผ่านการัปีรัะเมูินมููลค่าโดย์ช่อบต์ามูหลักเกณฑ์์ 
ท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 34/2559 แล้วัด้วัย์

1.6 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ได้มูาต้์องมู่มููลค่ารัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัา 
500,000,000 บาที่ ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�จิำานวันเงินท่ี่�ได้จิากการั
รัะดมูที่นุผ่านการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์น้อย์กว่ัา
มููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ปีรัะสงค์จิะลงทุี่น ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ต้์องแสดงได้ว่ัามู่แหล่งเงินทุี่นอ่�นเพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�จิะ
ที่ำาให้ได้มูาซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั

 นอกจิากน่� ในการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักและอุปีกรัณ์ 
ดังกล่าวั กองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัต์ามูวิัธ่ัการัท่ี่�กำาหนดไว้ั
ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

2. การัลงทุี่นโดย์ที่างอ้อมู ซ้ี� ง เ ป็ีนการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์ สิน 
หลักข้องกองที่รััสต์์ผ่านการัถ่อหุ้นในบริัษััที่ท่ี่�จัิดตั์�งข้้�นโดย์มู่
วััต์ถุปีรัะสงค์เพ่ื่�อดำาเนินการัในลักษัณะเด่ย์วักันกับกองที่รััสต์์
ต์ามูปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555 โดย์การัลงทีุ่นดังกล่าวัเปี็นไปี 
ต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่� 
2.1 กองที่รััสต์์ต้์องถ่อหุ้นในบรัิษััที่ดังกล่าวัไมู่น้อย์กว่ัา 

ร้ัอย์ละ 99 ข้องจิำานวันหุ้นท่ี่�จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด และ
ไมู่น้อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 99 ข้องจิำานวันสิที่ธิัออกเส่ย์งทัี่�งหมูด
ข้องบริัษััที่นั�น

2.2 กองที่รััสต์์อาจิให้กู้ย์่มูเงินแก่บริัษััที่ต์ามูข้้อ 2.1 ผ่านการั
ถ่อต์รัาสารัหน่� หร่ัอการัเข้้าที่ำาสัญญาท่ี่�มู่ลักษัณะเป็ีนการั
ให้กู้ย์่มูเงิน โดย์ให้ถ่อว่ัาการัให้บริัษััที่ดังกล่าวักู้ย์่มูเงิน
เป็ีนการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลักโดย์ที่างอ้อมูด้วัย์

2.3 ต้์องมู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ท่์ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่น
โดย์ที่างอ้อมู ทัี่�งในชั่�นข้องกองที่รััสต์์และในชั่�นข้องบริัษััที่
ท่ี่�กองที่รััสต์์เป็ีนผู้ถ่อหุ้น ดังน่�
2.3.1  การัปีรัะเมิูนมููลค่าในชั่�นข้องกองที่รััสต์์ ให้เป็ีนไปี

ต์ามูหลักเกณฑ์์ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในข้้อ 1.5 ข้้างต้์น 
โดย์ให้คำาน้งภูารัะภูาษ่ัข้องบริัษััที่ท่ี่�กองที่รััสต์์ 
เป็ีนผู้ถ่อหุ้น และปีัจิจัิย์อ่�นท่ี่�อาจิมู่ผลกรัะที่บ 
ต่์อรัาคาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นโดย์
ที่างอ้อมูด้วัย์
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2.3.2  การัปีรัะเมิูนมููลค่าในชั่�นข้องบริัษััที่ท่ี่�กองที่รััสต์์
เป็ีนผู้ถ่อหุ้น ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในข้้อ 1.5 
ข้้างต้์น

2.3.3  มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์ สินอ่�นท่ี่�บริัษััที่ท่ี่� 
กองที่รััสต์์เปี็นผู้ถ่อหุ้นได้ลงทุี่นไว้ัต์ามูหลักเกณฑ์์
ดังน่�
(ก)  ใช้่มููลค่ายุ์ติ์ธัรัรัมูต์ามูหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับ

การักำาหนดมููลค่ายุ์ติ์ธัรัรัมูข้องเงินลงทุี่นท่ี่�
ออกโดย์สมูาคมูบริัษััที่จัิดการัลงทุี่นโดย์
อนุโลมู

(ข้)  ในกรัณ่ท่ี่�หลักเกณฑ์์ต์ามู (ก) ไมูร่ัองรัับการั
กำาหนดมููลค่าย์ุติ์ธัรัรัมูข้องที่รััพื่ย์์สินใด  
ให้ใช้่มููลค่าท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูหลักวิัช่าการัอัน
เป็ีนท่ี่�ย์อมูรัับหร่ัอมูาต์รัฐ์านสากล

2.3.4  ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่การัลงที่นุในต์รัาสารัหน่�หร่ัอ
สัญญาท่ี่�ถ่อเป็ีนการัลงทุี่นโดย์ที่างอ้อมู ต้์องมู่ 
การัปีรัะเมูินมููลค่าต์รัาสารัหร่ัอสัญญาดังกล่าวั
ต์ามูหลักเกณฑ์์ในข้้อน่�ด้วัย์

2.3.5  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์แสดงได้ว่ัามู่มูาต์รัการัหร่ัอ
กลไกท่ี่�จิะที่ำาให้ที่รััสต่์และผู้จัิดการักองที่รััสต์์
สามูารัถดูแลและควับคุมูให้บริัษััที่ดังกล่าวัดำาเนิน
การัให้เป็ีนไปีในที่ำานองเด่ย์วักับหลักเกณฑ์์ท่ี่�
กำาหนดไว้ัสำาห รัับกองที่รััส ต์์ ท่ี่� มู่การัลงทุี่น 
ในที่รััพื่ย์์สินหลักโดย์ต์รัง เว้ันแต่์ในกรัณ่ข้อง 
หลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับอัต์รัาส่วันการักู้ย์่มูเงินต์ามูท่ี่�
กำาหนดไว้ัในสัญญา จิะพิื่จิารัณาเฉพื่าะในชั่�น
ข้องกองที่รััสต์์ก็ได้ 

3. กองที่รััสต์์อาจิได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินอ่�นนอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลัก  
โดย์การัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�กองที่รััสต์์สามูารัถลงทุี่นในหร่ัอ
มู่ไว้ัได้ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญา

4. กองที่รััสต์์ต้์องไมู่เข้้าที่ำาสัญญาการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลักกับ
บุคคลท่ี่�มู่ลักษัณะดังต่์อไปีน่� หากบุคคลนั�นเองหร่ัอบุคคลอ่�นท่ี่�
บุคคลดังกล่าวัควับคุมูได้จิะมู่ส่วันเก่�ย์วัข้้องกับการับริัหารั
จัิดการักองที่รััสต์์ เว้ันแต่์บุคคลดังกล่าวัเป็ีนบริัษััที่ท่ี่�มู่หุ้นเป็ีน
หลักที่รััพื่ย์์จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ให้พิื่จิารัณาการั 
มู่ลักษัณะต์ามูท่ี่�กำาหนดในข้้อ 4.1.1 
4.1 ภูาย์ในรัะย์ะเวัลา 5 ปีี ก่อนวัันย์่�นคำาข้ออนุญาต์เสนอข้าย์

หน่วัย์ที่รััสต์์ บุคคลดังกล่าวัต้์องไมู่มู่ลักษัณะดังต่์อไปีน่�
4.1.1  เคย์มู่ปีรัะวััติ์ฝ่ั่าฝ้ั่นหลักเกณฑ์์หร่ัอเง่�อนไข้เก่�ย์วักับ

การัเสนอข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ในเร่ั�องท่ี่�มู่นัย์สำาคัญ
4.1.2  เคย์ถูกสำานักงาน ก.ล.ต์. ปีฏิเสธัคำาข้ออนุญาต์

เสนอข้าย์หุ้นท่ี่�ออกเน่�องจิากมู่เหตุ์ท่ี่�มู่นัย์สำาคัญ
อันควัรัสงสัย์เก่�ย์วักับกลไกการั บริัหารัจัิดการัใน
ลักษัณะดังต่์อไปีน่�

(ก)  อาจิไมู่สามูารัถปีฏิบัติ์ต่์อผู้ถ่อหุ้นได้อย่์าง
เป็ีนธัรัรัมู โดย์อาจิมู่การัเอ่�อปีรัะโย์ช่น์ให้
แก่ผู้ถ่อหุ้นกลุ่มูใดกลุ่มูหน้�ง ซ้ี�งจิะที่ำาให้ได้
เปีร่ัย์บผู้ถ่อหุ้นรัาย์อ่�นหร่ัอได้ปีรัะโย์ช่น์
มูากกว่ัาผู้ถ่อหุ้นรัาย์อ่�นโดย์ไมู่สมูควัรั

(ข้)  อาจิไมู่สามูารัถรัักษัาสิที่ธิัข้องผู้ถ่อหุ้นได้
โดย์ที่ำา ใ ห้ บุคคลใดบุคคลหน้� ง ไ ด้ รัับ
ปีรัะโย์ช่น์ที่างการัเงินนอกเหน่อจิากท่ี่�พ้ื่ง
ได้ต์ามูปีกติ์ หร่ัอโดย์ที่ำาให้บริัษััที่เส่ย์
ปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�พ้ื่งได้รัับ

4.1.3  เคย์ถูกสำานักงาน ก.ล.ต์. ปีฏิเสธัคำาข้ออนุญาต์
เสนอข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�ออกใหมู่ เน่�องจิากมู่เหตุ์ท่ี่�
ที่ำา ใ ห้สง สัย์เ ก่� ย์วั กับการัเ ปิีดเผย์ข้้อมููลต่์อ
ปีรัะช่าช่นท่ี่�ไมู่ครับถ้วัน ไมู่เพ่ื่ย์งพื่อต่์อการัตั์ดสิน
ใจิลงทุี่น หร่ัอที่ำาให้ผู้ลงทุี่นสำาคัญผิด ซ้ี�งมู่ลักษัณะ
เป็ีนการัปีกปิีดหร่ัออำาพื่รัาง หร่ัอสร้ัางข้้อมููลท่ี่� 
อาจิไมู่มู่อย์ู่จิริังในรัาย์การัหร่ัอการัดำาเนินการัท่ี่�มู่
นัย์สำาคัญ

4.1.4  เคย์ถอนคำาข้ออนุญาต์เสนอข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ท่ี่� 
ออกใหมู่ โดย์ไมู่มู่การัช่่�แจิงเหต์ุสงสัย์ต์ามูข้้อ 
4.1.2 หร่ัอข้้อ 4.1.3 ต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. หร่ัอ
โดย์มู่การัช่่�แจิงแต่์ไมู่ได้แสดงข้้อเท็ี่จิจิริังหร่ัอ
เหตุ์ผลอย์่างสมูเหตุ์สมูผลท่ี่�จิะหักล้างข้้อสงสัย์ 
ในเหตุ์ต์ามูข้้อ 4.1.2 หร่ัอข้้อ 4.1.3 นั�น

4.2 ภูาย์ในรัะย์ะเวัลา 10 ปีี ก่อนวัันย์่�นคำาข้ออนุญาต์เสนอ
ข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์บุคคลดังกล่าวัเคย์ต์้องคำาพิื่พื่ากษัาถ้งท่ี่�
สุดให้ลงโที่ษัในควัามูผิดเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์ เฉพื่าะในมููลเหต์ุ
เน่�องจิากการัดำาเนินการัท่ี่�มู่ลักษัณะหลอกลวัง ฉ้อโกง 
หร่ัอทุี่จิริัต์ อันเป็ีนเหตุ์ท่ี่�ที่ำาให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์ในวังกว้ัาง 
ทัี่�งน่� ไมู่ว่ัาต์ามูกฎหมูาย์ไที่ย์หร่ัอกฎหมูาย์ต่์างปีรัะเที่ศ

4.3 อย์ู่รัะหว่ัางถูกกล่าวัโที่ษัหร่ัอถูกดำาเนินคด่ในควัามูผิด 
เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์โ์ดย์หน่วัย์งานท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง เฉพื่าะในมููลเหต์ุ
เน่�องจิากการัดำาเนินงานท่ี่�มู่ลักษัณะหลอกลวัง ฉ้อโกง 
หร่ัอทุี่จิริัต์ อันเป็ีนเหตุ์ท่ี่�ที่ำาให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์ในวังกว้ัาง 
ทัี่�งน่� ไมู่ว่ัาต์ามูกฎหมูาย์ไที่ย์หร่ัอกฎหมูาย์ต่์างปีรัะเที่ศ

4.4 เป็ีนบุคคลท่ี่�มู่เหตุ์อันควัรัสงสัย์ว่ัาเป็ีนการัจัิดรูัปีแบบ 
เพ่ื่�อให้บุคคลท่ี่�มู่ลักษัณะต์ามูข้้อ 4.1 ข้้อ 4.2 หร่ัอข้้อ 4.3 
หล่กเล่�ย์งมิูให้สำานักงาน ก.ล.ต์. ใช้่หลักเกณฑ์์การัพิื่จิารัณา
ต์ามูข้้อ 4.1 ข้้อ 4.2 หร่ัอข้้อ 4.3 กับบุคคลท่ี่�มู่ลักษัณะ 
ดังกล่าวันั�น



รายงานประจำาปี 2563154

วิธ่การัได้มาซ็ึ�งทรััพย์สินหลักและอุปกรัณ์์ (ถื้าม่)
ก่อนการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักแต่์ละครัั�ง ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะ 
ดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�
1. ต์รัวัจิสอบหร่ัอสอบที่าน (Due Diligence) ข้้อมููลและ 

สัญญาต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลักและอุปีกรัณ์ (ถ้ามู่) 
เช่่น ข้้อมููลด้านการัเงินและกฎหมูาย์ เป็ีนต้์น เพ่ื่�อปีรัะกอบการั
ตั์ดสินใจิลงทุี่นและการัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�ถูกต้์อง โดย์ในกรัณ่ 
ท่ี่�เจ้ิาข้อง ผู้ให้เช่่า ผู้โอนสิที่ธิัการัเช่่าหร่ัอผู้โอนสิที่ธิัการัเช่่าช่่วัง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เป็ีนบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่ท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงินให้ควัามูเห็น
เก่�ย์วักับการัวิัเครัาะห์ข้้อมููลดังกล่าวัด้วัย์
1.1 ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินหลักอย่์างน้อย์ต์ามูท่ี่�กำาหนด 

ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์
1.2 ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์จิะลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

ในลักษัณะท่ี่�เป็ีนการัเช่่าช่่วัง จิะต้์องจัิดให้มู่มูาต์รัการั
ป้ีองกันควัามูเส่�ย์งหร่ัอการัเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�อาจิ
เกิดข้้�นจิากการัผิดสัญญาเช่่า หร่ัอการัไมู่สามูารัถบังคับ
ต์ามูสิที่ธิัในสัญญาเช่่า 

2. การัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มู ต้์องมู่เง่�อนไข้ต่์อไปีน่�
2.1 ในด้านสารัะข้องรัาย์การั เปี็นธุัรักรัรัมูท่ี่�เข้้าลักษัณะดัง 

ต่์อไปีน่�
2.1.1  เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�และกฎหมูาย์

ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
2.1.2  เป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องกองที่รััสต์์
2.1.3  สมูเหตุ์สมูผลและใช้่รัาคาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมู
2.1.4  ค่าใช้่จ่ิาย์ในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เร่ัย์กเก็บจิาก 

กองที่รััสต์์ (ถ้ามู่) อยู์่ในอัต์รัาท่ี่�เป็ีนธัรัรัมูและ
เหมูาะสมู

2.1.5  ผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในการัเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมู 
ไมู่มู่ส่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูนั�น

2.2 ในด้านรัะบบในการัอนุมัูติ์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์อง 
ดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�
2.2.1  ข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีน

ไปีต์ามูสัญญาก่อตั์� ง  ที่ รััส ต์์และกฎหมูาย์ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั

2.2.2  ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�มู่มููลค่า
ตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 10 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นรัวัมูข้องกอง
ที่รััสต์์ข้้�นไปี ต้์องได้รัับอนุมัูติ์จิากคณะกรัรัมูการั
ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ด้วัย์

2.2.3  ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�มู่มููลค่า
ตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 30 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์ สินรัวัมู 
ข้องกองที่รััสต์์ ต้์องได้รัับมูติ์ข้องท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัา 3/4 ข้อง
จิำานวันเส่ย์งทัี่�งหมูดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่� 
มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง

 การัคำานวัณมููลค่าข้องที่รััพื่ย์์สินหลักในข้้อน่� ให้คำานวัณ
ต์ามูมููลค่าการัได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินทัี่�งหมูดข้องแต่์ละ
โครังการัท่ี่�ที่ำาให้กองที่รััสต์์พื่ร้ัอมูจิะหารัาย์ได้ ซ้ี�งรัวัมูถ้ง
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการันั�นด้วัย์

2.3 กรัะบวันการัข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ หร่ัอการัข้อมูติ์
ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้จิัดการักองที่รััสต์์และที่รััสต่์
มู่หน้าท่ี่�ดังต่์อไปีน่�
2.3.1  ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�ในการัจัิดเต์ร่ัย์มู

เอกสารัข้อควัามูเห็นช่อบหร่ัอหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มู 
แล้วัแต่์กรัณ่ โดย์จิะต้์องแสดงควัามูเห็นข้องต์น
เก่�ย์วักับลักษัณะธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 2.1 
พื่ร้ัอมูทัี่�งเหตุ์ผลและข้้อมููลปีรัะกอบท่ี่�ชั่ดเจิน

2.3.2  ที่ รััส ต่์ มู่หน้า ท่ี่� ในการั เข้้า ร่ัวัมูปีรัะชุ่มู ผู้ ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับลักษัณะข้อง
ธุัรักรัรัมูในปีรัะเด็นว่ัาเป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องหร่ัอไมู่

การัจำาหน่ายไปซ็ึ�งทรััพย์สินหลักและอุปกรัณ์์ (ถื้าม่)
1. กองที่รััสต์์อาจิจิำาหนา่ย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์นหลักและอปุีกรัณ ์โดย์การั

ข้าย์ และ/หร่ัอโอนสิที่ธิัการัเช่่า และ/หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าช่่วัง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ทัี่�งน่� ในการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักและ
อุปีกรัณ์ดังกล่าวั กองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัต์ามูวิัธ่ัการัท่ี่�กำาหนด
ไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

2. กองที่รััสต์์อาจิจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินอ่�นนอกจิากที่รััพื่ย์์สิน 
หลักท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นในหร่ัอมู่ไว้ัได้

วิธ่ในการัจำาหน่ายไปซ็ึ�งทรััพย์สินหลักและอุปกรัณ์์ 
(ถื้าม่)
1. ก่อนการัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะ 

จัิดให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นหลักอย่์างน้อย์ต์ามูท่ี่�กำาหนด
ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

2. การัจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลัก ต้์องมู่สารัะสำาคัญเป็ีนไปี 
ต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
2.1 การัจิำาหน่าย์ไปีจิะกรัะที่ำาโดย์เปิีดเผย์ และมู่สารัะ 

ข้องรัาย์การั มู่รัะบบในการัอนุมัูติ์ และมู่กรัะบวันการัข้อ
ควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์หร่ัอการัข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

2.2 การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�เข้้าลักษัณะดังต่์อไปีน่� 
นอกจิากจิะต้์องเป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กำาหนดในข้้อ 2.1 แล้วั  
จิะต้์องเป็ีนกรัณ่ท่ี่�เป็ีนเหตุ์จิำาเป็ีนและสมูควัรั โดย์ได้รัับ
อนุมัูติ์จิากคณะกรัรัมูการั (Board of Directors) ข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ด้วัย์
(ก)  การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักก่อนครับ 1 ปีีนับแต่์ 

วัันท่ี่กองที่รััสต์์ได้มูาซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น
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(ข้)  การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�กองที่รััสต์์ได้มูาซ้ี�ง
กรัรัมูสิที่ธิั� ให้แก่เจ้ิาข้องเดิมู

นโยบัายการัลงทุนในทรััพย์สินอ่�น
1. กองที่รััสต์์อาจิมู่การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�น โดย์จิะต์้องเปี็นไปี 

ต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
1.1 ปีรัะเภูที่ข้องที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�กองที่รััสต์์จิะลงทุี่น จิะต้์อง 

เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 2 และข้้อ 3 ด้านล่างน่�
1.2 อัต์รัาส่วันการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นจิะต้์องเป็ีนไปีต์ามู 

หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในปีรัะกาศท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับอัต์รัาส่วัน
การัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินข้องกองทุี่นรัวัมูทัี่�วัไปีซ้ี�งออกต์ามู 
พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ โดย์อนุโลมู 

1.3 ในกรัณ่ท่ี่�ลูกหน่�ต์ามูต์รัาสารัท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นผิดนัดช่ำารัะ
หน่� หร่ัอมู่พื่ฤติ์การัณ์ว่ัาจิะไมู่สามูารัถช่ำารัะหน่�ได้ ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัต์ามูหลักเกณฑ์์ในเร่ั�องเด่ย์วักันท่ี่�
กำาหนดไว้ัสำาหรัับกองทุี่นรัวัมูทัี่�วัไปีท่ี่�ออกต์ามู พื่.รั.บ.  
หลักที่รััพื่ย์์ โดย์อนุโลมู 

2. ข้อบเข้ต์ปีรัะเภูที่ที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�กองที่รััสต์์จิะลงทุี่น
2.1 พัื่นธับัต์รัรััฐ์บาล
2.2 ตั์�วัเงินคลัง
2.3 พัื่นธับัต์รัหร่ัอหุ้นกู้ท่ี่� รััฐ์วิัสาหกิจิ หร่ัอนิติ์บุคคลท่ี่�มู่

กฎหมูาย์เฉพื่าะจิัดตั์�งข้้�นเป็ีนผู้ออก และมู่กรัะที่รัวัง 
การัคลังเป็ีนผู้คำ�าปีรัะกันต้์นเงินและดอกเบ่�ย์เต็์มูจิำานวัน
แบบไมู่มู่เง่�อนไข้

2.4 เงินฝั่ากในธันาคารั หร่ัอบรัรัษััที่ต์ลาดรัองสินเช่่�อท่ี่�อย์ู่
อาศัย์

2.5 บัต์รัเงินฝั่ากท่ี่�ธันาคารัหร่ัอบริัษััที่เงินทุี่นเป็ีนผู้ออก  
โดย์ไมู่มู่ลักษัณะข้องสัญญาซ่ี�อข้าย์ล่วังหน้าแฝั่ง

2.6 ตั์�วัแลกเงินหร่ัอตั์�วัสัญญาใช้่เงินท่ี่�ธันาคารั บริัษััที่เงินทุี่น 
หร่ัอบริัษััที่เครัดิต์ฟองซิีเอร์ั เป็ีนผู้ออก ผู้รัับรัอง ผู้รัับ 
อาวััล หร่ัอผู้คำ�าปีรัะกัน โดย์ไมู่มู่ลักษัณะข้องสัญญาซ่ี�อข้าย์
ล่วังหน้าแฝั่ง ทัี่�งน่� การัรัับรัอง รัับอาวััล หร่ัอคำ�าปีรัะกัน 
แล้วัแต่์กรัณ่ ต์ามูข้้อน่� ต้์องเป็ีนการัรัับรัองต์ลอดไปี  
รัับอาวััลทัี่�งจิำานวัน หร่ัอคำ�าปีรัะกันต้์นเงินและดอกเบ่�ย์ 
เต็์มูจิำานวันอย่์างไมู่มู่เง่�อนไข้

2.7 หน่วัย์ลงทีุ่นหร่ัอใบสำาคัญแสดงสิที่ธิัท่ี่�จิะซ่ี�อหน่วัย์ลงทีุ่น
ข้องกองทุี่นรัวัมูต์รัาสารัแห่งหน่� หร่ัอกองทุี่นรัวัมูอ่�นท่ี่�มู่ 
นโย์บาย์การัลงทุี่นในต์รัาสารัแห่งหน่�หร่ัอเงินฝั่าก ทัี่�งน่� 
 ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนหน่วัย์ลงทุี่นข้องต่์างปีรัะเที่ศ ต้์องเป็ีนไปี
ต์ามูเง่�อนไข้ดังต่์อไปีน่�
2.7.1  เป็ีนหน่วัย์ลงทุี่นข้องกองทุี่นรัวัมูต่์างปีรัะเที่ศท่ี่�อย์ู่

ภูาย์ใต้์การักำากับดูแลข้องหน่วัย์งานกำากับดูแล
ด้านหลักที่รััพื่ย์แ์ละต์ลาดซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์ท่์ี่�เป็ีน
สมูาชิ่กสามัูญข้อง International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO) หร่ัอเปีน็
หน่วัย์ลงทุี่นข้องกองทุี่นรัวัมูต่์างปีรัะเที่ศท่ี่�มู่การั
ซ่ี�อข้าย์ในต์ลาดซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�เปี็นสมูาช่ิก
ข้อง World Federation of Exchanges (WFE)

2.7.2  กองทุี่นรัวัมูต่์างปีรัะเที่ศนั�นมู่นโย์บาย์การัลงทุี่น
ในที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่และช่นิดเด่ย์วักับที่รััพื่ย์์สิน 
ท่ี่�กองที่รััสต์์สามูารัถลงทุี่นหร่ัอมู่ไว้ัได้ และ

2.7.3  กองทุี่นรัวัมูต่์างปีรัะเที่ศนั�นจัิดตั์�งข้้�นเพ่ื่�อผู้ลงทุี่น
ทัี่�วัไปี

2.8 หน่วัย์ลงทุี่นข้องกองทุี่นรัวัมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ข้องกองที่รััสต์์อ่�น ทัี่�งน่� เฉพื่าะท่ี่�จัิดตั์�งข้้�น 
ต์ามูกฎหมูาย์ไที่ย์

2.9 ต์รัาสารัข้อง Real Estate Investment Trust ท่ี่�จัิดตั์�ง
ต์ามูกฎหมูาย์ต่์างปีรัะเที่ศ ไมู่ว่ัากองที่รััสต์์นั�นจิะจัิดตั์�งใน
รูัปีบริัษััที่ กองที่รััสต์์ หร่ัอรูัปีแบบอ่�นใด ทัี่�งน่� ต้์องมู่
ลักษัณะดังต่์อไปีน่�
2.9.1  Real Estate Investment Trust นั�นจัิดตั์�งข้้�น

สำาหรัับผู้ลงที่นุทัี่�วัไปี และอย์ูภู่าย์ใต้์การักำากับดูแล
ข้องหน่วัย์งานท่ี่�กำากับดูแลด้านหลักที่รััพื่ย์์และ
ต์ลาดซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�เป็ีนสมูาชิ่กสามัูญข้อง 
International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO)

2.9.2  มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักในการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
หุ้นสามัูญข้องบริัษััที่ท่ี่� มู่รัาย์ช่่�ออยู่์ในหมูวัด 
พัื่ฒนาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ใ์นต์ลาดซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์
ท่ี่�เป็ีนสมูาชิ่กข้อง World Federation of 
Exchanges (WFE) หร่ัอหุ้นสามัูญข้องบริัษััที่ท่ี่�มู่
ลักษัณะธุัรักิจิเท่ี่ย์บเค่ย์งได้กับหมูวัดพัื่ฒนา
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

2.9.3  มู่การัซ่ี�อข้าย์ในต์ลาดซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ท่ี่�เป็ีน
สมูาชิ่กข้อง World Federation of Exchanges 
(WFE) หร่ัอมู่การัรัับซ่ี�อค่นโดย์ผู้ออกต์รัาสารั

2.10 สัญญาซ่ี�อข้าย์ล่วังหน้า เฉพื่าะกรัณ่ท่ี่�ที่ำาสัญญาโดย์ 
มู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพ่ื่�อป้ีองกันควัามูเส่�ย์งข้องกองที่รััสต์์

2.11 ที่รััพื่ย์์สิน หลักที่รััพื่ย์์ หร่ัอต์รัาสารัอ่�นต์ามูท่ี่�สำานักงาน 
ก.ล.ต์. คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หร่ัอคณะกรัรัมูการักำากับ
ต์ลาดทุี่นปีรัะกาศกำาหนด 

3. การัลงทุี่นในหุ้นข้องนิติ์บุคคลซ้ี�งเป็ีนผู้เช่่า และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง
ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์

 กองที่รััสต์์สามูารัถลงทุี่นในหุ้นข้องนิติ์บุคคลซ้ี�งเป็ีนผู้เช่่า และ/
หร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ได้ เมู่�อเป็ีนไปีต์ามู
เง่�อนไข้ดังต่์อไปีน่�
3.1 สัญญาเช่่ากำาหนดค่าเช่่าโดย์อา้งอิงกับผลปีรัะกอบการัข้อง

ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ และ
3.2 เป็ีนการัลงทีุ่นในหุ้นท่ี่�ให้สิที่ธิัพิื่เศษัเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการั

อนุมูตั์กิารัดำาเนินงานบางปีรัะการัข้องนิต์บิคุคล (Golden 
Share) ต์ามูท่ี่�ได้กำาหนดไว้ัในข้้อบังคับข้องนิติ์บุคคลนั�น 
ไมู่เกิน 1 หุ้น
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การัจัดหาผลปรัะโยชน์ข้องกองทรััสต์์
1. กองที่รััสต์์สามูารัถจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักได้ 

โดย์การัให้เช่่า การัให้เช่่าช่่วัง หร่ัอการัให้ใช้่ หร่ัอการัให้บริัการั
ในที่ำานองเด่ย์วักับการัให้เช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูถ้งการั 
ให้บริัการัท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับการัดังกล่าวัด้วัย์ และห้ามูมิูให้ดำาเนิน
การัในลักษัณะใดท่ี่�เปี็นการัใช้่กองที่รััสต์์เพ่ื่�อปีรัะกอบธัุรักิจิอ่�น
ท่ี่�กองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถดำาเนินการัได้เองโดย์ต์รัง เช่่น ธุัรักิจิ
โรังแรัมู หร่ัอธุัรักิจิโรังพื่ย์าบาล เป็ีนต้์น 

2. กองที่รััสต์์สามูารัถให้เช่่า และ/หร่ัอให้เช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
แก่บุคคลท่ี่�จิะนำาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นไปีปีรัะกอบธุัรักิจิท่ี่� 
กองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถดำาเนินการัได้เอง เช่่น ธุัรักิจิโรังแรัมู หร่ัอ
ธุัรักิจิโรังพื่ย์าบาล เปี็นต้์น โดย์จิะต์้องมู่ข้้อต์กลงท่ี่�ให้กำาหนด 
ค่าเช่่าส่วันใหญ่เป็ีนจิำานวันท่ี่�แน่นอนไว้ัล่วังหน้า และหากจิะ 
มู่ส่วันท่ี่�อ้างอิงกับผลปีรัะกอบการัข้องผู้เช่่า และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วัง 
จิำานวันเงินค่าเช่่าสูงสุดท่ี่�อ้างอิงกับผลปีรัะกอบการันั�นจิะไมู่เกิน
กว่ัาร้ัอย์ละ 50 ข้องจิำานวันเงินค่าเช่่าท่ี่�กำาหนดไว้ัแน่นอน 
ล่วังหน้า

3. กองที่รััสต์์จิะไมู่ให้เช่่า และ/หร่ัอให้เช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
แก่บุคคลท่ี่�มู่เหตุ์อันควัรัสงสัย์ว่ัาจิะนำาอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น 
ไปีใช้่ปีรัะกอบธุัรักิจิท่ี่�ขั้ดต่์อศ่ลธัรัรัมูหร่ัอไมู่ช่อบด้วัย์กฎหมูาย์ 
โดย์การัให้เช่่าในแต่์ละครัั�งจิะจัิดให้มู่ข้้อต์กลงเพ่ื่�อให้กองที่รััสต์์
สามูารัถเลิกสัญญาเช่่า และ/หร่ัอเช่่าช่่วังได้หากปีรัากฏว่ัา 
ผู้เช่่า และ/หร่ัอผู้เช่่าช่่วังนำาอสงัหารัมิูที่รััพื่ย์ไ์ปีใช้่ในการัปีรัะกอบ
ธุัรักิจิดังกล่าวั

4. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�ในการัดูแลรัักษัาที่รััพื่ย์์สินหลักให้ 
อย์ู่ในสภูาพื่ด่พื่ร้ัอมูต่์อการัจัิดหารัาย์ได้ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัจัิดให้มู่
การัปีรัะกันภัูย์ท่ี่�เพ่ื่ย์งพื่อต์ลอดรัะย์ะเวัลาท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นใน
ที่รััพื่ย์สิ์นหลักด้วัย์ ซ้ี�งการัปีรัะกนัภัูย์น่�อย์า่งน้อย์ต้์องครัอบคลมุู
ถ้งการัปีรัะกันวิันาศภูัย์ท่ี่�อาจิเกิดข้้�นกับอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ
การัปีรัะกันภัูย์ควัามูรัับผิดต่์อบุคคลภูาย์นอกท่ี่�อาจิได้รัับ 
ควัามูเส่ย์หาย์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอจิากการัดำาเนินการัใน
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 

5. การัจัิดการักองที่รััสต์์จิะกรัะที่ำาโดย์ที่รััสต่์และผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ซ้ี�งได้รัับการัแต์่งตั์�งต์ามูสัญญา 
ก่อตั์�งที่รััสต์์ โดย์มู่ข้อบเข้ต์อำานาจิหน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบ
ต์ามูท่ี่�ปีรัากฏในรัาย์การัเก่�ย์วักับอำานาจิหน้าท่ี่�ข้องที่รััสต่์และ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ในการัน่� 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่อำานาจิหน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบหลักท่ี่�
เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแลจัิดการักองที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัลงทุี่นใน
ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ และที่รััสต่์มู่อำานาจิหน้าท่ี่�และ
ควัามูรัับผิดช่อบหลักในการักำากับดูแลการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้อง 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และผู้รัับมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) ให้เป็ีนไปี
ต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ และต์ามูกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ ต์ลอดจิน
การัเก็บรัักษัาที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ และในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์
ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�มิูใช่่ที่รััพื่ย์์สินหลัก การัจัิดการัลงทุี่นใน
ที่รััพื่ย์สิ์นอ่�นดังกล่าวัจิะดำาเนินการัโดย์ที่รััสต่์ โดย์จิะเป็ีนไปีต์ามู
ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ และสัญญาอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ทัี่�งน่� 
ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์มู่ควัามูปีรัะสงค์จิะแก้ไข้ข้้อกำาหนดสิที่ธิัและ

เง่�อนไข้ใด ๆ  ในสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินหลัก ที่รััสต่์จิะกรัะที่ำาได้เมู่�อได้ต์กลงร่ัวัมูกันกับ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ก่อน และในกรัณ่ท่ี่�คู่สัญญาไมู่สามูารัถหา 
ข้้อยุ์ติ์ร่ัวัมูกันได้ คู่สัญญาทัี่�งสองฝ่ั่าย์ข้อสงวันสิที่ธิัท่ี่�จิะจัิดปีรัะชุ่มู
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อหาข้้อย์ติุ์ โดย์ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ดำาเนิน
การัจัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูวิัธ่ัการัข้อมูติ์และการัปีรัะชุ่มู
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 

การักู้ย่มเงินและก่อภารัะผูกพันใดๆ แก่ทรััพย์สิน
ข้องกองทรััสต์์
1. กองที่รััสต์์สามูารัถกู้ย์่มูเงินหร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นได้โดย์จิะ 

ต้์องเป็ีนการักู้ย์่มูเงินหร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นเพ่ื่�อการับริัหารัจัิดการั
กองที่รััสต์์และที่รััพื่ย์์ สินข้องกองที่รััสต์์ ซ้ี� งรัวัมูถ้งเพ่ื่�อ
วััต์ถุปีรัะสงค์ดังต่์อไปีน่�
1.1 ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ห์ร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
1.2 ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ห์ร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์

เพิื่�มูเติ์มู
1.3 ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์ สินอ่�นใด ต์ามูท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์.  

คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. และ/หร่ัอคณะกรัรัมูการักำากับ
ต์ลาดทุี่นจิะปีรัะกาศกำาหนดให้เป็ีนที่รััพื่ย์์สินหลัก

1.4 บริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์
1.5 ปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องกองที่รััสต์์หร่ัอ

อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่สิที่ธิัการัเช่่าหร่ัอสิที่ธิั 
ครัอบครัองให้อย์ู่ ในสภูาพื่ด่และมู่ควัามูพื่ร้ัอมูท่ี่�จิะ 
ใช้่หาผลปีรัะโย์ช่น์ รัวัมูถ้งการัปีรัับปีรุังภูาพื่ลักษัณ์ข้อง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั

1.6 ปีรัับปีรุัง ซ่ีอมูแซีมู หร่ัอหามูาที่ดแที่นซ้ี�งสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
หร่ัออุปีกรัณ์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ข์้องกองที่รััสต์์
หร่ัออสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่สิที่ธิัการัเช่่าหร่ัอ 
สิที่ธิัครัอบครัองให้อย์ู่ในสภูาพื่ด่และมู่ควัามูพื่ร้ัอมูท่ี่� 
จิะใช้่หาผลปีรัะโย์ช่น์

1.7 ต่์อเติ์มูหร่ัอก่อสร้ัางอาคารัเพิื่�มูเติ์มูบนท่ี่�ดินท่ี่�มู่อย์ู่แล้วั 
ซ้ี�งเป็ีนข้องกองที่รััสต์์ หร่ัอท่ี่�กองที่รััสต์์มู่สิที่ธิัการัเช่่าหร่ัอ
สิที่ธิัครัอบครัองเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์
ข้องกองที่รััสต์์ 

1.8 เป็ีนเงินทุี่นหมุูนเว่ัย์นข้องกองที่รััสต์์ 
1.9 ช่ำารัะหน่�เงินกู้ย์่มูหร่ัอภูารัะผูกพัื่นข้องกองที่รััสต์์
1.10 ปีรัับโครังสรั้างเงินกู้ย์่มูเพ่ื่�อนำาไปีช่ำารัะหน่�เงินกู้ย์่มูหร่ัอ

ภูารัะผูกพัื่นฉบับเดิมู (Refinance)
1.11 ปีรัับโครังสร้ัางเงินทุี่นข้องกองที่รััสต์์
1.12 ป้ีองกันควัามูเส่�ย์งที่างดา้นอัต์รัาแลกเปีล่�ย์นเงนิต์รัา และ/

หร่ัอป้ีองกันควัามูเส่�ย์งที่างด้านอัต์รัาดอกเบ่�ย์อันเน่�องมูา
จิากการักู้ย์่มูเงินหร่ัอออกต์รัาสารัหน่�

1.13 เหตุ์จิำาเป็ีนอ่�นใดท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เห็นสมูควัรัสำาหรัับ
การับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์
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 ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะกู้ย์่มูเงินโดย์คำาน้งถ้งผลปีรัะโย์ช่น์
ข้องกองที่รััสต์์และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เป็ีนสำาคัญ ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�
กองที่รััสต์์ลงทุี่นในสิที่ธิัการัเช่่า และ/หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าช่่วัง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  การักู้ย์่มูเ งินเพ่ื่�อ
วััต์ถุปีรัะสงค์ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในข้้อ 1.5 ข้้อ 1.6 หร่ัอข้้อ 1.7  
ข้้างต้์น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องคำาน้งถ้งกำาหนดเวัลาเช่่าท่ี่� 
เหล่ออย์ู่ต์ามูสัญญาเช่่าด้วัย์

2. กองที่รััสต์์สามูารัถกู้ย์่มูเงินหร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นแก่ที่รััพื่ย์์สิน
ข้องกองที่รััสต์์ได้โดย์วิัธ่ัการัดังต่์อไปีน่�
2.1 การักู้ย์่มูเงิน ข้อสินเช่่�อ เบิกเงินเกินบัญช่่จิากนิติ์บุคคล 

หร่ัอสถาบันการัเงิน ทัี่�งในปีรัะเที่ศ และ/หร่ัอต่์างปีรัะเที่ศ 
ซ้ี�งรัวัมูถ้งบริัษััที่ปีรัะกันภัูย์ซ้ี�งจัิดตั์�งข้้�นต์ามูกฎหมูาย์
เก่�ย์วัข้้องกับปีรัะกันภัูย์ และกองที่รััสต์์อาจิพิื่จิารัณาให้
หลักปีรัะกันในการัช่ำารัะเงินกู้ย์่มูดังกล่าวัด้วัย์ นอกจิากน่� 
กองที่รััสต์์อาจิที่ำาสัญญาซ่ี�อข้าย์ล่วังหน้า หร่ัอซ่ี�อข้าย์
ต์รัาสารัอนุพัื่นธ์ัที่างการัเงิน (Derivative Product) เพ่ื่�อ
ป้ีองกันควัามูเส่�ย์งข้องกองที่รััสต์์จิากอัต์รัาแลกเปีล่�ย์น 
และ/หร่ัออัต์รัาดอกเบ่�ย์ท่ี่�เกิดข้้�นจิากการักู้ย์่มูเงินไมู่ว่ัา 
ทัี่�งจิำานวันหร่ัอบางส่วัน เช่่น สัญญาแลกเปีล่�ย์นอัต์รัา 
แลกเปีล่�ย์น (Cross Currency Swap) หร่ัอสัญญา 
แลกเปีล่�ย์นอัต์รัาดอกเบ่�ย์ (Interest Rate Swap) เปีน็ต้์น 

2.2 กองที่รััสต์์สามูารัถกู้ย์่มูเงินหร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นใด ๆ แก่
ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ได้ โดย์วิัธ่ัใดวิัธ่ัหน้�งหร่ัอหลาย์ 
วิัธ่ัร่ัวัมูกันในข้ณะใดข้ณะหน้�ง ซ้ี�งหมูาย์ควัามูรัวัมูถ้งการั
ออกต์รัาสารัหร่ัอการัเข้้าที่ำาสัญญาไมู่ว่ัาในรูัปีแบบใด 
ท่ี่�มู่ควัามูหมูาย์หร่ัอเน่�อหาสารัะท่ี่�แท้ี่จิริังเข้้าลักษัณะ
เป็ีนการักู้ย์่มูเงิน ดังน่�
2.2.1  การักู้ย์่มูเงิน ข้อสินเช่่�อ เบิกเงินเกินบัญช่่จิาก

นิติ์บุคคล หร่ัอสถาบันการัเงิน ทัี่�งในปีรัะเที่ศ 
และ/หร่ัอต่์างปีรัะเที่ศ ซ้ี�งรัวัมูถ้งบริัษััที่ปีรัะกันภัูย์
ซ้ี�งจัิดตั์�งข้้�นต์ามูกฎหมูาย์เก่�ย์วัข้้องกับปีรัะกันภัูย์ 
และกองที่รััสต์์อาจิพิื่จิารัณาใหห้ลักปีรัะกันในการั
ช่ำารัะเงินกู้ย์่มูดังกล่าวัด้วัย์ นอกจิากน่� กองที่รััสต์์
อาจิที่ำาสัญญาซ่ี�อข้าย์ล่วังหน้า หร่ัอซ่ี�อข้าย์
ต์รัาสารัอนุพัื่นธ์ัที่างการัเงิน (Derivative 
Product) เพ่ื่�อป้ีองกันควัามูเส่�ย์งข้องกองที่รััสต์์
จิากอัต์รัาแลกเปีล่�ย์น และ/หร่ัออัต์รัาดอกเบ่�ย์ท่ี่�
เกิดข้้�นจิากการักู้ย์่มูเงินไมู่ว่ัาทัี่�งจิำานวันหร่ัอ 
บางส่วัน เช่่น สัญญาแลกเปีล่�ย์นอัต์รัาแลกเปีล่�ย์น 
(Cross Currency Swap) หร่ัอสัญญาแลกเปีล่�ย์น
อัต์รัาดอกเบ่�ย์ (Interest Rate Swap) เป็ีนต้์น 
หร่ัอ

2.2.2  การัออกต์รัาสารั การัออกต์รัาสารัหน่� ไมู่ว่ัา 
รัะย์ะสั�นและรัะย์ะย์าวั เพ่ื่�อจิำาหน่าย์ให้แก่ผู้ลงทุี่น 
ทัี่�งปีรัะเภูที่บุคคลและสถาบันต์ามูปีรัะกาศ 
คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หร่ัอปีรัะกาศสำานักงาน 
ก.ล.ต์. ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และกองที่รััสต์์อาจิพิื่จิารัณาให้
หลักปีรัะกันท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัออกต์รัาสารั 
ดังกล่าวัด้วัย์ 

 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาถ้งควัามูจิำาเป็ีนและควัามู 
เหมูาะสมูในการักู้ย์มู่เงิน เปีล่�ย์นแปีลง หร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นเหน่อ
ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์และ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการัในการั
กู้ย์่มูเงินหร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์ และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ไมู่ต้์องข้อมูติ์อนุมัูติ์จิากท่ี่�
ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เท่ี่าท่ี่�ไมู่ขั้ดกับกฎหมูาย์และสัญญา 
ก่อตั์�งที่รััสต์์ อย์่างไรัก็ด่ ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์นำาที่รััพื่ย์์สิน 
หลักข้องกองที่รััสต์์ไปีเป็ีนหลักปีรัะกันการัช่ำารัะเงินกู้ย์มู่ ซ้ี�งรัวัมู
ถ้งการัเพิื่�มูวังเ งินหลักปีรัะกันให้แก่ ผู้ ใ ห้ กู้รัาย์เดิมูจิาก 
หลักปีรัะกันท่ี่�มู่อย์ู่แล้วัต์ามูวิัธ่ัการัในข้้อ 2.2 น่� ผู้จิัดการั 
กองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

 ทัี่�งน่� ที่รััสต่์จิะเป็ีนผู้ลงนามูผกูพัื่นกองที่รััสต์์ในการัเข้้าที่ำาสัญญา
เพ่ื่�อกู้ย์่มูเงิน เปีล่�ย์นแปีลง หร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่นเหน่อที่รััพื่ย์์สิน
ข้องกองที่รััสต์์ หร่ัออาจิมูอบอำานาจิใหผู้้จัิดการักองที่รััสต์์ลงนามู
ผูกพัื่นกองที่รััสต์์ต์ามูสัญญาดังกล่าวัแที่นได้ ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่� 
ที่รััสต่์มู่ควัามูปีรัะสงค์จิะแก้ไข้ข้้อกำาหนดสิที่ธิัและเง่�อนไข้ใด ๆ 
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการักู้ย์่มูเงิน เปีล่�ย์นแปีลง หร่ัอก่อภูารัะผูกพัื่น
เหน่อที่รััพื่ย์สิ์นข้องกองที่รััสต์์ดงักล่าวั ที่รััสต่์จิะกรัะที่ำาได้เมู่�อได้
ต์กลงร่ัวัมูกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ก่อน และในกรัณ่ท่ี่�คู่สัญญา
ไมู่สามูารัถหาข้้อย์ติุ์ร่ัวัมูกันได้ คู่สัญญาทัี่�งสองฝ่ั่าย์ข้อสงวันสิที่ธิั
ท่ี่�จิะจัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อหาข้้อยุ์ติ์ โดย์ให้ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ดำาเนินการัจัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูวิัธ่ัการั 
ข้อมูติ์และการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์

3. การักู้ย์่มูเงินข้องกองที่รััสต์์ไมู่ว่ัากรัะที่ำาด้วัย์วิัธ่ัการัใด ต้์องไมู่มู่
ลักษัณะ ดังน่�
3.1 มู่ข้้อต์กลงและเง่�อนไข้ที่ำานองเด่ย์วักับข้้อกำาหนดข้องหุ้นกู้ 

ท่ี่�ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้เมู่�อมู่การัเลิกบริัษััที่ (perpetual bond)
3.2 ให้สิที่ธิัแปีลงสภูาพื่เป็ีนหุ้น
3.3 มู่ลักษัณะข้องอนุพัื่นธ์ัแฝั่ง เว้ันแต่์เป็ีนกรัณ่ท่ี่�เข้้าลักษัณะ

ท่ี่�ครับถ้วันดังน่�
3.3.1  ให้สิที่ธิัลูกหน่�ในการัช่ำารัะหน่�ค่นก่อนกำาหนด 

(callable) หร่ัอให้สิที่ธิักองที่รััสต์์ในการัเร่ัย์กให้
ลูกหน่�ช่ำารัะหน่�ค่นก่อนกำาหนด (puttable)

3.3.2  กำาหนดดอกเบ่�ย์หร่ัอผลต์อบแที่นไว้ัอย์า่งแน่นอน
หร่ัอเป็ีนอัต์รัาท่ี่�ผันแปีรัต์ามูอัต์รัาดอกเบ่�ย์ข้อง
สถาบันการัเงินหร่ัออัต์รัาดอกเบ่�ย์อ่�น

3.3.3  ไมู่มู่การักำาหนดเง่�อนไข้การัจิ่าย์ดอกเบ่�ย์หร่ัอ 
ผลต์อบแที่นท่ี่�อ้างอิงกับปัีจิจัิย์อ้างอิงอ่�นเพิื่�มูเติ์มู

3.4 มู่ลักษัณะเป็ีนการัแปีลงสินที่รััพื่ย์์เป็ีนหลักที่รััพื่ย์์
4. ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่การักู้ย์่มูเงิน ให้มููลค่าการักู้ย์่มูไมู่เกิน

อัต์รัาส่วันอย์า่งใดอย์า่งหน้�งดังต่์อไปีน่� เว้ันแต่์การัเกินอัต์รัาส่วัน
ดังกล่าวัไมู่ได้เกิดจิากการักู้ย์่มูเงินเพิื่�มูเติ์มู
4.1 ร้ัอย์ละ 35 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องกองที่รััสต์์
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4.2 ร้ัอย์ละ 60 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นรัวัมูข้องกองที่รััสต์์ ในกรัณ่
ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่อันดับควัามูน่าเช่่�อถ่ออย์ูใ่นอันดับท่ี่�สามูารัถ
ลงทุี่นได้ (Investment Grade) ซ้ี�งเป็ีนอันดับควัามู 
น่าเช่่�อถ่อครัั�งล่าสุดท่ี่�ได้รัับการัจัิดอันดับโดย์สถาบันการั
จัิดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อท่ี่�ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิาก
สำานักงาน ก.ล.ต์. ไมู่เกิน 1 ปีีก่อนวัันกู้ย์่มูเงิน

 การักู้ย์่มูเงินข้องกองที่รััสต์์ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้งการัออก
ต์รัาสารัหร่ัอเข้้าที่ำาสัญญาไมู่ว่ัาในรูัปีแบบใดท่ี่�มู่ควัามูมุู่ง
หมูาย์หร่ัอเน่�อหาสารัะท่ี่�แท้ี่จิริังเข้้าลักษัณะเป็ีนการักู้ย์่มู
เงิน

5. การัก่อภูารัะผูกพัื่นข้องกองที่รััสต์์ ให้กรัะที่ำาได้เฉพื่าะกรัณ่ท่ี่�
จิำาเป็ีนและเก่�ย์วัข้้องกับการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินข้องกอง
ที่รััสต์์ดังต่์อไปีน่�
5.1 การัก่อภูารัะผูกพัื่นซ้ี�งเก่�ย์วัเน่�องกับการัที่ำาข้้อต์กลง 

หลักท่ี่�กองที่รััสต์์สามูารัถกรัะที่ำาได้ต์ามูข้้อกำาหนดใน
ปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555 และกฎหมูาย์อ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 
เช่่น การันำาที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ไปีเปี็นหลักปีรัะกัน
การัช่ำารัะเงินกู้ย์่มูต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

5.2 การัก่อภูารัะผูกพัื่นท่ี่�เป็ีนเร่ั�องปีกติ์ในที่างพื่าณิช่ย์ห์ร่ัอเป็ีน
เร่ั�องปีกติ์ในการัที่ำาธุัรักรัรัมูปีรัะเภูที่นั�น

การัทำาธุรักรัรัมรัะหว่างกองทรััสต์์กับัผู้จัดการักอง
ทรััสต์์หรัือบุัคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับัผู้จัดการักอง
ทรััสต์์
1. ในด้านสารัะข้องรัาย์การั เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�เข้้าลักษัณะต์ามูสัญญา

ก่อตั์�งที่รััสต์์
2. ในด้านรัะบบในการัอนุมัูติ์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องดำาเนินการั 

ดังต่์อไปีน่�
2.1 ข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ว่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนไปีต์ามู

สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั
2.2 ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มููลค่าเกินกว่ัา 1,000,000 บาที่ 

หร่ัอตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 0.03 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกอง
ที่รััสต์์ข้้�นไปี แล้วัแต์่มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา ต้์องได้รัับอนุมัูติ์
จิากคณะกรัรัมูการั (Board of Directors) ข้องผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ด้วัย์

2.3 ในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มููลค่าตั์�งแต่์ 20,000,000 บาที่
ข้้�นไปี หร่ัอเกินร้ัอย์ละ 3 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์สิ์นสุที่ธิัข้องกอง
ที่รััสต์์ แล้วัแต่์มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา ต้์องได้รัับมูติ์ข้องท่ี่�
ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัาสามู
ในส่�ข้องจิำานวันเส่ย์งทัี่�งหมูดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูา
ปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง

 ในกรัณ่ท่ี่�ธุัรักรัรัมูต์ามูข้้อ 2 น่� เป็ีนการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปี 
ซ้ี�งที่รััพื่ย์สิ์นหลัก การัคำานวัณมููลคา่จิะคำานวัณต์ามูมููลคา่การัได้
มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินทัี่�งหมูดข้องแต่์ละโครังการัท่ี่�
ที่ำาให้โครังการันั�น ๆ พื่ร้ัอมูจิะหารัาย์ได้ ซ้ี�งรัวัมูถ้งที่รััพื่ย์์สินท่ี่�
เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการันั�นด้วัย์

3. กรัะบวันการัข้อควัามูเหน็ช่อบจิากที่รััสต่์หร่ัอการัข้อมูต์ท่ิี่�ปีรัะช่มุู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต้์องเป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์โดย์อนุโลมู 
และในกรัณ่ท่ี่�เป็ีนการัข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หนังส่อ
เชิ่ญปีรัะช่มุูต้์องมู่ควัามูเหน็ข้องท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงนิ และ/หร่ัอ
ท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเงินอิสรัะ (แล้วัแต่์กรัณ่) เพ่ื่�อปีรัะกอบการั 
ข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์

การัอนมัุูติ์ต์ามูข้้อ 2 และกรัะบวันการัข้อควัามูเหน็ช่อบจิากที่รััสต่์หร่ัอ
การัข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูข้้อ 3 จิะกำาหนดข้้อย์กเว้ัน
สำาหรัับการัที่ำาธุัรักรัรัมูรัะหว่ัางกองที่รััสต์์กับผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอ
บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�ได้แสดงข้้อมููลไว้ัอย่์าง
ชั่ดเจินแล้วัในแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์และ
หนังส่อช่่�ช่วันก็ได้ ซ้ี�งรัวัมูถ้งแต่์ไมู่จิำากัดเพ่ื่ย์ง การัจ่ิาย์ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู
และคา่ใช้่จ่ิาย์จิากกองที่รััสต์์ใหแ้ก่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ไมูเ่กินอัต์รัาท่ี่�ได้
รัะบุไว้ัในแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ และ/หร่ัอ
การัจ่ิาย์ค่าต์อบแที่นให้แก่บุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์
เน่�องจิากการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มูไมู่เกิน
อัต์รัาหร่ัอมููลค่าท่ี่�ได้รัะบุไว้ัในแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์
หน่วัย์ที่รััสต์์ และ/หร่ัอการัให้เช่่าหร่ัอให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้องกอง
ที่รััสต์์ในโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า แก่ผู้เช่่าหร่ัอผู้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์สิ์นรัาย์ใหมู่
ซ้ี�งเป็ีนบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ โดย์มู่ข้้อต์กลง 
ในสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัข้้องฉบับใหมู่ต์ามูเดิมูหร่ัอไมู่แย์ไ่ปีกว่ัาเดิมู ซ้ี�งเป็ีนไปี
ต์ามูสัญญาก่อตั์�ง สิที่ธิัและการักรัะที่ำาการัฉบับท่ี่�กองที่รััสต์์ได้เข้้าที่ำา
และลงนามูกับบริัษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำากัด (มูหาช่น) ครัั�งท่ี่�ได้มู่ 
การัลงทุี่นในโรังแรัมูฮิิลตั์น พัื่ที่ย์า

การัทำาธุรักรัรัมท่�เป็นการัข้ัดแย้งทางผลปรัะโยชน์
รัะหว่างกองทรััสต์์กับัทรััสต์่
1. ในการัจัิดการักองที่รััสต์์ ห้ามูมิูให้ที่รััสต่์กรัะที่ำาการัใดอันเป็ีนการั

ขั้ดแย้์งกับปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ ไมูว่่ัาการักรัะที่ำานั�น จิะต้์อง
เป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องที่รััสต่์เองหร่ัอปีรัะโย์ช่น์ข้องผู้อ่�น เว้ัน
แต่์เป็ีนการัเร่ัย์กค่าต์อบแที่นในการัที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนที่รััสต่์ หร่ัอ 
ที่รััสต่์แสดงให้เห็นได้ว่ัาได้จัิดการักองที่รััสต์์ในลักษัณะท่ี่�เป็ีน
ธัรัรัมูและได้เปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องให้ผู้รัับปีรัะโย์ช่น์ที่รัาบ
ก่อนอย์า่งเพ่ื่ย์งพื่อแลว้ัต์ามูท่ี่�กำาหนดในข้้อ 3 โดย์ผู้รัับปีรัะโย์ช่น์
ท่ี่�ได้ที่รัาบข้้อมููลดังกล่าวัมิูได้แสดงการัคัดค้านต์ามูท่ี่�กำาหนดใน
ข้้อ 4 ทัี่�งน่� การัเปิีดเผย์ข้้อมููลและการัคัดค้านดังกล่าวัให้เป็ีนไปี
ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนด

2. ที่รััสต่์จิะกรัะที่ำาการัใดท่ี่�เปี็นการัข้ัดแย์้งกับปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
กองที่รััสต์์ หร่ัออาจิที่ำาให้ที่รััสต่์ข้าดควัามูเป็ีนอิสรัะมิูได้ เว้ันแต่์
เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
2.1 เป็ีนธุัรักรัรัมูท่ี่�มู่มูาต์รัการัหร่ัอกลไกต์รัวัจิสอบและถ่วังดุล

ควัามูเป็ีนธัรัรัมูข้องธุัรักรัรัมูดังกล่าวั
2.2 ในกรัณ่ท่ี่� เ ป็ีนการัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่� เปี็นการัข้ัดแย์้งกับ

ปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ต้์องมู่การัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�
เก่�ย์วัข้้องให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบก่อนอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อแล้วั 
โดย์บุคคลดังกล่าวัไมู่คัดค้านหร่ัอคัดค้านในจิำานวัน 
ท่ี่�น้อย์กว่ัาหลักเกณฑ์์ต์ามูท่ี่�กำาหนดในข้้อ 4
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3. การัเปิีดเผย์ข้้อมููลในลักษัณะดังต่์อไปีน่�ให้ถ่อเป็ีนการัเปิีดเผย์
ข้้อมููลอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์หร่ัอผู้ลงทุี่น ก่อนการั
เข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนการัขั้ดแย้์งกับปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์
3.1 เป็ีนการัเปิีดเผย์ผ่านต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ฯ์ ต์ามูข้้อบังคับข้อง

ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ท่ี่�เก่�ย์วักับเร่ั�องดังกล่าวั หร่ัอช่่องที่าง
อ่�นใดท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถเข้้าถ้งข้้อมููลการัจิะเข้้าที่ำา
ธุัรักรัรัมูได้อย์่างทัี่�วัถ้ง

3.2 มู่รัะย์ะเวัลาในการัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�สมูเหตุ์สมูผล ซ้ี�งต้์อง 
ไมู่น้อย์กว่ัา 14 วััน

3.3 มู่การัเปีดิเผย์ช่่องที่าง วิัธ่ัการั และรัะย์ะเวัลาในการัแสดง
การัคัดค้านท่ี่�ชั่ดเจิน โดย์รัะย์ะเวัลาดังกล่าวัต้์องไมู่น้อย์
กว่ัา 14 วััน เว้ันแต่์ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัข้อมูติ์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
เพ่ื่�อเข้้าที่ำาธุัรักรัรัมูดังกล่าวั ให้การัคัดค้านกรัะที่ำาในการั
ข้อมูติ์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์นั�น

4. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แสดงการัคัดค้านอย์่างชั่ดเจินต์ามู 
วิัธ่ัการัท่ี่�มู่การัเปิีดเผย์ต์ามูข้้อ 3.3 ในจิำานวันเกินกว่ัาหน้�งในส่�
ข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด ที่รััสต่์จิะ
กรัะที่ำาหร่ัอย์ินย์อมูให้มู่การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เปี็นการัขั้ดแย์้งกับ
ปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ไมู่ได้

5. ในกรัณ่การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�เป็ีนการัขั้ดแย้์งที่างผลปีรัะโย์ช่น์
รัะหว่ัางกองที่รััสต์์กับที่รััสต่์ หากคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. 
สำานักงาน ก.ล.ต์. และ/หร่ัอหน่วัย์งานอ่�นใดท่ี่�มู่อำานาจิต์ามู
กฎหมูาย์ ได้แก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลง เพิื่�มูเติ์มู ปีรัะกาศ กำาหนด  
สั�งการั เห็นช่อบ และ/หร่ัอผ่อนผันเป็ีนอย่์างอ่�น กองที่รััสต์์จิะ
ดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูนั�น

การัเป่ดเผยข้้อมูลข้องกองทรััสต์์
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�และควัามูรัับผิดช่อบในการัจัิดที่ำาและ 
เปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ 
ที่รััสต่์ และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัจัิดส่งรัาย์งานปีรัะจิำาปีี 
ข้องกองที่รััสต์์ให้แก่ที่รััสต่์และผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ พื่ร้ัอมูกับหนังส่อ 
นัดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี

ทัี่�งน่� การัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ให้เป็ีนไปีต์ามูปีรัะกาศ 
คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทุี่น ท่ี่� ที่จิ. 51/2555 เร่ั�องหลักเกณฑ์์ 
เง่�อนไข้ และวิัธ่ัการัรัาย์งานการัเปิีดเผย์ข้้อมููลเก่�ย์วักับฐ์านะการัเงิน
และผลการัดำาเนินงานข้องที่รััสต์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์และ
ท่ี่�ได้มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู และกฎหมูาย์อ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

การัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบัแทนแก่ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
1. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อ 

หน่วัย์ที่รััสต์์ไมูน้่อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 90 ข้องกำาไรัสุที่ธิัท่ี่�ปีรัับปีรุังแล้วั
ข้องรัอบปีีบัญช่่ โดย์จิะจ่ิาย์ไมู่น้อย์กว่ัาปีีละ 2 ครัั�ง และจิะ 
จ่ิาย์ภูาย์ใน 90 วัันนับแต่์วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่หร่ัอรัอบรัะย์ะเวัลา
บัญช่่ท่ี่�มู่การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นนั�น แล้วัแต่์กรัณ่ ย์กเว้ันในปีี 
2560 ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะไมู่มู่การัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ผู้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิพื่ิจิารัณาจิ่าย์

ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นต์ามูเง่�อนไข้ในข้้อน่�ในปีี 2561 
 กำาไรัสุที่ธิัท่ี่�ปีรัับปีรุังแล้วัต์ามูข้้อน่� ให้หมูาย์ถ้งกำาไรัท่ี่�ปีรัับปีรุัง

ด้วัย์รัาย์การัดังต่์อไปีน่�
(1) การัหักกำาไรัท่ี่�ย์ังไมู่เกิดข้้�น (Unrealized Gain) จิากการั

ปีรัะเมิูนค่าหร่ัอการัสอบที่านการัปีรัะเมิูนค่าที่รััพื่ย์์สิน
ข้องกองที่รััสต์์ รัวัมูทัี่�งการัปีรัับปีรุังด้วัย์รัาย์การัอ่�น 
ต์ามูแนวัที่างข้องสำานักงาน ก.ล.ต์. เพ่ื่�อให้สอดคล้องกับ
สถานะเงินสดข้องกองที่รััสต์์

(2) การัหักด้วัย์รัาย์การัเงินสำารัองเพ่ื่�อการัช่ำารัะหน่�เงินกู้ย์่มู
หร่ัอภูารัะผูกพัื่นจิากการักู้ย์มู่เงินข้องกองที่รััสต์์ต์ามูวังเงิน
ท่ี่�ได้รัะบุไว้ัในแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วัน 
หร่ัอแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลปีรัะจิำาปีี แล้วัแต่์กรัณ่

2. ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่กำาไรัสะสมูในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ใด  
ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์อาจิจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้ ผู้ ถ่อ 
หน่วัย์ลงทุี่นจิากกำาไรัสะสมูดังกล่าวัด้วัย์ก็ได้

3. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ได้ในรัะย์ะเวัลาดังกล่าวั ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะแจ้ิงให้ผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบผ่านรัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ

4. ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ย์งัมู่ย์อดข้าดทุี่นสะสมูอย์ู ่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
จิะไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นแก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

5. ในการัพิื่จิารัณาจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น ถ้าปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ท่ี่�จิะปีรัะกาศจ่ิาย์ต่์อหน่วัย์ที่รััสต์์รัะหว่ัางปีีบัญช่่หร่ัอรัอบปีีบัญช่่
ใดมู่มููลค่าต์ำ�ากว่ัาหร่ัอเท่ี่ากับ 0.10 บาที่ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์สงวัน
สิที่ธิัท่ี่�จิะไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในครัั�งนั�นและให้ย์กไปีจ่ิาย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นพื่ร้ัอมูกันในงวัดถัดไปีต์ามูวิัธ่ัการัจ่ิาย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นท่ี่�กำาหนดไว้ั

6. สำาหรัับหลักเกณฑ์์ในการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ั เว้ันแต่์กรัณ่ท่ี่�
คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. สำานักงาน ก.ล.ต์. และ/หร่ัอหน่วัย์งาน
อ่�นใดท่ี่�มู่อำานาจิต์ามูกฎหมูาย์ ได้แก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลง เพิื่�มูเติ์มู 
ปีรัะกาศ กำาหนด สั�งการั เห็นช่อบ และ/หร่ัอผ่อนผันเป็ีนอย์่าง
อ่�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูนั�น 

7. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละ
รัาย์ ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้อสงวันสิที่ธิัท่ี่�จิะไมู่จ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เกินกว่ัาอัต์รัา
ห ร่ัอไมู่ เ ป็ีนไปีต์ามูหลัก เกณฑ์์ ท่ี่� กำาหนดในปีรัะกาศท่ี่�  
ที่จิ. 49/2555 เฉพื่าะในส่วันท่ี่�เกินหร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์
ดังกล่าวัและให้ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในส่วันท่ี่�ไมู่อาจิจ่ิาย์ให้แก่ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ดังกล่าวัต์กเป็ีนข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์อ่�น
ต์ามูสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

8. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะปีรัะกาศการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น  
วัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์น และอัต์รัาปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น โดย์การัแจ้ิง
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มู่ช่่�ออย์ู่ในที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ณ  
วัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์นผ่านรัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ฯ์ 
และแจ้ิงให้ที่รััสต่์ที่รัาบเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั
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9. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น เป็ีนเงินโอนเข้้า
บัญช่่เงินฝั่ากข้องผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์ หร่ัอเปีน็เช็่คข่้ดคร่ัอมูเฉพื่าะ
สั�งจ่ิาย์ในนามูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูช่่�อและท่ี่�อย์ูท่่ี่�ปีรัากฏในสมุูด
ที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

10. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่ใช้่สิที่ธิัข้อรัับปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
จิำานวันใดภูาย์ในอาย์ุควัามูใช้่สิที่ธิัเร่ัย์กร้ัองต์ามูปีรัะมูวัล
กฎหมูาย์แพ่ื่งและพื่าณิช่ย์ ์ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะไมู่นำาปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นจิำานวันดังกล่าวัไปีใช้่ เ พ่ื่�อการัอ่�นใดนอกจิาก 
เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์

การัจำากัดสิทธิในการัรัับัปรัะโยชน์ต์อบัแทน การั
จัดการักับัปรัะโยชน์ต์อบัแทน และสิทธิออกเส่ยงลง
คัะแนนข้องผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
1. การัจัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มูบุคคลเด่ย์วักันใด  

ผู้ก่อตั์�งที่รััสต์์ ที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอผู้ลงทุี่นต่์างด้าวั
ต้์องเป็ีนไปีต์ามูอัต์รัาหร่ัอหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในปีรัะกาศท่ี่� 
ที่จิ. 49/2555 หร่ัอปีรัะกาศอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และท่ี่�ได้มู่การั
แก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู

2. ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่� ตั์� งอย์ู่ ใน
ปีรัะเที่ศไที่ย์ หากกฎหมูาย์ กฎ หร่ัอข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นกำาหนดสัดส่วันการัลงทุี่นข้อง ผู้ลงทุี่น
ต่์างด้าวัไว้ั ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์แก่ผู้ลงทุี่น
ต่์างด้าวัให้เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์ กฎ หร่ัอข้้อกำาหนดนั�นด้วัย์ ใน
กรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หลาย์โครังการั และ
บรัรัดากฎหมูาย์ กฎ หร่ัอข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
นั�นมู่การักำาหนดสัดส่วันการัลงทุี่นข้องผู้ลงทุี่นต่์างด้าวัไว้ัแต์ก
ต่์างกัน ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสัดส่วันท่ี่�
กำาหนดไว้ัต์ำ�าสุดข้องบรัรัดากฎหมูาย์ กฎ หร่ัอข้้อกำาหนดนั�น

3. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เกินกว่ัาอัต์รัาหร่ัอ 
ไมู่เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 1. หร่ัอข้้อ 2. ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ดำาเนินการั
แจ้ิงให้บุคคลดังกล่าวัที่รัาบโดย์ไมู่ชั่กช้่าถ้งข้้อจิำากัดสิที่ธิัเก่�ย์วักับ
การัออกเส่ย์งลงคะแนน และการัรัับผลปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นต์ามู
ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ และรัาย์งานต่์อสำานักงาน 
ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 5 วัันที่ำาการันับแต่์วัันท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รู้ัหร่ัอ
ควัรัรู้ัถ้งเหตุ์ดังกล่าวั

4. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์ใดหร่ัอกลุ่มูบุคคลเด่ย์วักันท่ี่�ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
เกินกว่ัาอัต์รัาหร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 1. หร่ัอข้้อ 2. จิะมู่ข้้อจิำากัด
สิที่ธิัในการัรัับผลต์อบแที่น โดย์จิะไมู่มู่สิที่ธิัในการัได้รัับ
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิากหน่วัย์ที่รััสต์์ ทัี่�งน่� เฉพื่าะในส่วันท่ี่�เกิน
กว่ัาอัต์รัาหร่ัอไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวั และให้
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในส่วันท่ี่�ไมู่อาจิจ่ิาย์แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ดังกล่าวัต์กเปี็นข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์อ่�นต์ามูสัดส่วันการั 
ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

5. ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ดังต่์อไปีน่�มู่ข้้อจิำากัดสิที่ธิัในการัใช้่สิที่ธิัออก
เส่ย์งลงคะแนน

5.1 ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เกินกว่ัาอัต์รัาหร่ัอไมู่เป็ีน
ไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในต์ามูข้้อ 1. หร่ัอข้้อ 2.  
เฉพื่าะในส่วันท่ี่� เ กินกว่ัาอัต์รัาหร่ัอไมู่ เ ป็ีนไปีต์ามู 
หลักเกณฑ์์ดังกล่าวั

5.2 ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในเร่ั�องท่ี่�ข้อมูติ์

สิทธิหน้าท่�และคัวามรัับัผิดชอบัข้องทรััสต์่
1. ที่รััสต่์ต้์องเป็ีนผู้มู่คุณสมูบัติ์และไมู่มู่ลักษัณะต้์องห้ามูและเป็ีน 

ผู้ได้รัับอนุญาต์จิากสำานักงาน ก.ล.ต์. ให้ปีรัะกอบธุัรักิจิเป็ีน 
ที่รััสต่์ ทัี่�งน่� รัะหว่ัางการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�เป็ีนที่รััสต่์ข้องกองที่รััสต์์ 
หากปีรัากฏข้้อเท็ี่จิจิริังในภูาย์หลังว่ัาที่รััสต่์ข้าดควัามูเป็ีนอิสรัะ
ต์ามูกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ให้ที่รััสต่์แจ้ิง
กรัณ่ดังกล่าวัต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. พื่ร้ัอมูทัี่�งแสดงมูาต์รัการัท่ี่� 
สมูเหตุ์สมูผลและน่าเช่่�อได้ว่ัาจิะที่ำาให้ที่รััสต่์สามูารัถปีฏิบัติ์
หน้าท่ี่�ได้อย์า่งเป็ีนอิสรัะภูาย์ใน 15 วัันนับแต่์วัันท่ี่�ปีรัากฏข้้อเท็ี่จิ
จิริังดังกล่าวั และให้ดำาเนินการัต์ามูมูาต์รัการัท่ี่�แสดงไว้ันั�น  
เว้ันแต่์สำานักงาน ก.ล.ต์. จิะมู่คำาสั�งเป็ีนอย์่างอ่�น

2. ที่รััสต่์ต้์องปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ด้วัย์ควัามูรัะมัูดรัะวััง ซ่ี�อสัต์ย์์สุจิริัต์ 
เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่นท่์ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู และเปีน็ไปี
ต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ต์ลอดจิน 
ข้้อผูกพัื่นท่ี่�ได้ให้ไว้ัเพิื่�มูเต์ิมูในเอกสารัท่ี่�เปีิดเผย์แก่ผู้ลงทีุ่น  
(ถ้ามู่) และต้์องไมู่มู่ข้้อจิำากัดควัามูรัับผิดข้องที่รััสต่์ในกรัณ่ท่ี่�ไมู่
ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ดังกล่าวั

3. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�ติ์ดต์ามูดูแลให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอผู้รัับ 
มูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญา 
ก่อตั์�งที่รััสต์์ และสัญญาอ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง 

4. ที่รััสต่์ต้์องเข้้าร่ัวัมูในการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์ทุี่กครัั�ง 
และให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับเร่ั�องท่ี่�ข้อให้ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ลงมูต์ว่ิัา เปีน็กรัณ่ท่ี่�เป็ีนไปีต์ามูสญัญากอ่ตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์
ท่ี่� เ ก่�ย์วัข้้องหร่ัอไมู่ และหากมู่การัข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อดำาเนินการัอย่์างใดอย่์างหน้�ง ที่รััสต่์ต้์องต์อบ 
ข้้อซัีกถามูและให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัดำาเนินการัดังกล่าวัว่ัา
เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องหร่ัอ 
ไมู่ หร่ัอทัี่กท้ี่วังและแจ้ิงให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบว่ัาการัดำาเนิน
การัดังกล่าวัไมู่สามูารัถกรัะที่ำาได้ ในกรัณ่ท่ี่�การัดำาเนินการันั�น 
ไมู่เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

5. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�บังคับช่ำารัะหน่�หร่ัอดูแลให้มู่การับังคับช่ำารัะหน่�
เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูข้้อสัญญารัะหว่ัางกองที่รััสต์์กับบุคคลอ่�น 

6. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�เข้้าจัิดการักองที่รััสต์์ในกรัณ่ท่ี่�ไมู่มู่ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์ หร่ัอมู่เหตุ์ท่ี่�ที่ำาให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมูส่ามูารัถปีฏิบัติ์
หน้าท่ี่�ได้ ทัี่�งน่� ภูาย์ใต้์หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในปีรัะกาศท่ี่�  
กรั. 14/2555 และกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

7. ที่รััสต่์มู่สิที่ธิั หน้าท่ี่� และควัามูรัับผิดช่อบอ่�นต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัใน
ปีรัะกาศท่ี่� กรั. 14/2555 และกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง
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8. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่�บริัหารัและจัิดหาผลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์สิ์นอ่�น ๆ  
ข้องกองที่รััสต์์นอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูทัี่�งดำาเนินการัอ่�นใด
ท่ี่�จิำาเป็ีนเพ่ื่�อให้การับริัหารัที่รััพื่ย์์สินอ่�น ๆ ข้องกองที่รััสต์์
นอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลักเป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ
กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถ้งอาจิพิื่จิารัณามูอบหมูาย์ให้ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์จัิดการักองที่รััสต์์ในส่วันท่ี่�เก่�ย์วักับการัลงทุี่นใน
ที่รััพื่ย์สิ์นอ่�นท่ี่�มิูใช่่ที่รััพื่ย์์สินหลักแที่นที่รััสต่์

9. ที่รััสต่์มู่หน้าท่ี่� ในการัแก้ไข้สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ต์ามูคำาสั�ง 
ข้องสำานักงาน ก.ล.ต์.

10. ห้ามูที่รััสต่์นำาหน่�ท่ี่�ต์นเป็ีนลูกหน่�บุคคลภูาย์นอกอันมิูได้เกิดจิาก
การัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�เป็ีนที่รััสต่์ไปีหักกลบลบหน่�กับหน่�ท่ี่�บุคคล
ภูาย์นอกเป็ีนลูกหน่�ที่รััสต่์อันส่บเน่�องมูาจิากการัจัิดการั 
กองที่รััสต์์ ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัฝ่ั่าฝ้ั่นข้้อกำาหนดในข้้อน่� ให้การั 
กรัะที่ำาเช่่นนั�นเป็ีนโมูฆะ

11. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์เข้้าที่ำานิติ์กรัรัมูหร่ัอที่ำาธุัรักรัรัมูต่์าง ๆ  กับบุคคล
ภูาย์นอกให้ที่รััสต่์แจ้ิงเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรัให้บุคคลภูาย์นอก
ที่รัาบว่ัาเป็ีนการักรัะที่ำาในฐ์านะที่รััสต่์ และต้์องรัะบุในเอกสารั
หลักฐ์านข้องนิติ์กรัรัมูหร่ัอธุัรักรัรัมูนั�นให้ชั่ดแจ้ิงว่ัาเป็ีนการั
กรัะที่ำาในฐ์านะที่รััสต่์

12. ให้ที่รััสต่์จัิดที่ำาบัญช่่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์แย์กต่์างหากจิาก
บัญช่่อ่�น ๆ ข้องที่รััสต่์ ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์ 
หลาย์กอง ที่รััสต่์ต้์องจัิดที่ำาบัญช่่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์แต่์ละ
กองแย์กต่์างหากออกจิากกัน ทัี่�งน่� โดย์ต้์องบันท้ี่กบัญช่่ 
ให้ถูกต้์องครับถ้วันและเปี็นปัีจิจุิบันด้วัย์ และในการัจัิดการั 
กองที่รััสต์์ ที่รััสต่์ต้์องแย์กที่รััพื่ย์สิ์นข้องกองที่รััสต์์ไว้ัต่์างหากจิาก
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วัข้องที่รััสต่์และที่รััพื่ย์์สินอ่�นท่ี่�ที่รััสต่์ 
ครัอบครัองอย์ู่ และในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์หลาย์กอง 
ที่รััสต่์ต้์องแย์กที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์แต่์ละกองออกจิากกันด้วัย์

13. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์มิูได้ดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 12. จินเป็ีนเหตุ์
ให้ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ปีะปีนอย์ู่กับที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วั
ข้องที่รััสต่์จินมิูอาจิแย์กได้ว่ัาที่รััพื่ย์สิ์นใดเป็ีนข้องกองที่รััสต์์และ
ที่รััพื่ย์์สินใดเปี็นที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เป็ีนส่วันต์ัวัข้องที่รััสต่์เอง ให้
สันนิษัฐ์านดังน่� 
13.1 ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นเป็ีนข้องกองที่รััสต์์ 
13.2 ควัามูเส่ย์หาย์และหน่�ท่ี่�เกิดจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินท่ี่�

ปีะปีนกันอย์ู่นั�นเป็ีนควัามูเส่ย์หาย์และหน่�ท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วั
ข้องที่รััสต่์

13.3 ผลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�เกิดจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีนกัน 
อย์ู่ นั�นเป็ีนข้องกองที่รััสต์์ ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่  
ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้งที่รััพื่ย์์สินท่ี่� ถูกเปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอ 
ถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีจิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นด้วัย์

14. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์มิูได้ดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 12. จินเป็ีนเหตุ์
ให้กองที่รััสต์์แต์ล่ะกองปีะปีนกนัจินมิูอาจิแย์กไดว่้ัาที่รััพื่ย์สิ์นใด
เป็ีนข้องกองที่รััสต์์ใด ให้สันนิษัฐ์านวั่าที่รััพื่ย์์สินนั�น รัวัมูทัี่�ง
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ถูกเปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีจิากที่รััพื่ย์์สิน
นั�นและปีรัะโย์ช่น์ใด ๆ หร่ัอหน่�สินท่ี่�เกิดข้้�นจิากการัจัิดการั
ที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัเป็ีนข้องกองที่รััสต์์แต่์ละกองต์ามูสัดส่วันข้อง
ที่รััพื่ย์สิ์นท่ี่�นำามูาเป็ีนต้์นทุี่นท่ี่�ปีะปีนกัน

15. การัจัิดการักองที่รััสต์์เปี็นเร่ั�องเฉพื่าะต์ัวัข้องที่รััสต่์ ที่รััสต่์จิะ 
มูอบหมูาย์ให้ผู้อ่�นจัิดการักองที่รััสต์์มิูได้ เว้ันแต่์กรัณ่ดังต่์อไปีน่�
15.1 สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์กำาหนดไว้ัเป็ีนอย์่างอ่�น 
15.2 การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�มิูใช่่เร่ั�องท่ี่�ต้์องที่ำาเฉพื่าะตั์วัและไมู่จิำาเป็ีน

ต้์องใช้่วิัช่าช่่พื่เย่์�ย์งที่รััสต่์ 
15.3 การัที่ำาธุัรักรัรัมูท่ี่�โดย์ทัี่�วัไปีผู้เป็ีนเจ้ิาข้องที่รััพื่ย์์สินซ้ี�งมู่

ที่รััพื่ย์์สินและวััต์ถุปีรัะสงค์ข้องการัจิัดการัในลักษัณะ
ที่ำานองเด่ย์วักันกับกองที่รััสต์์ จิะพ้ื่งกรัะที่ำาในการั 
มูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจัิดการัแที่น 

15.4 การัเก็บรัักษัาที่รััพื่ย์์สิน การัจัิดที่ำาสมุูดที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ หร่ัอการัปีฏิบัติ์งานด้านการัสนับสนุนให้
บริัษััที่ในเคร่ัอข้องที่รััสต่์หร่ัอผู้อ่�นดำาเนินการัได้

15.5 กรัณ่อ่�นใดท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนผู้รัับผิดช่อบและ
ดำาเนินการัต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ หร่ัอ 
หลักเกณฑ์์ในปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 49/2555 ปีรัะกาศท่ี่�  
กรั. 14/2555 และปีรัะกาศท่ี่� สช่. 29/2555 ซ้ี�งรัวัมูถ้ง
กรัณ่ท่ี่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนดให้ 
มูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจัิดการัแที่น หร่ัอมู่ข้้อกำาหนดอ่�น
ใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนดเร่ั�องดังกล่าวัไว้ั ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์ 
ฝ่ั่าฝ้ั่นบที่บัญญัติ์ข้้างต้์น ให้การัท่ี่�ที่ำาไปีนั�นผูกพัื่นที่รััสต่์
เป็ีนการัส่วันตั์วัไมู่ผูกพัื่นกองที่รััสต์์

16. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์มูอบหมูาย์ให้ผู้อ่�นจัิดการักองที่รััสต์์โดย์ช่อบ 
ต์ามูข้้อ 15. ที่รััสต่์ต้์องเล่อกผู้รัับมูอบหมูาย์ด้วัย์ควัามูรัอบคอบ
และรัะมูดัรัะวััง รัวัมูทัี่�งต้์องกำากับดูแลและต์รัวัจิสอบการัจิดัการั
แที่นอย่์างเพ่ื่ย์งพื่อด้วัย์ควัามูรัะมัูดรัะวัังและควัามูเอาใจิใส่ โดย์
ต้์องกำาหนดมูาต์รัการัในการัดำาเนินงานเก่�ย์วักับการัมูอบหมูาย์
งานต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. 
ท่ี่� กข้. 1/2553 เร่ั�อง รัะบบงาน การัต์ิดต่์อผู้ลงทีุ่น และ 
การัปีรัะกอบธุัรักิจิโดย์ทัี่�วัไปีข้องที่รััสต่์ ดังน่�
16.1 การัคัดเล่อกผู้ท่ี่�สมูควัรัได้รัับมูอบหมูาย์ โดย์พิื่จิารัณาถ้ง

ควัามูพื่ร้ัอมูด้านรัะบบงานและบุคลากรัข้องผู้ท่ี่�ได้รัับ 
มูอบหมูาย์ ต์ลอดจินการัข้ดักันที่างผลปีรัะโย์ช่นข์้องผู้รัับ
มูอบหมูาย์งานและกองที่รััสต์์ 

16.2 การัควับคุมูและปีรัะเมิูนผลการัปีฏิบัติ์ข้องผู้ได้รัับมูอบ
หมูาย์งาน

16.3 การัดำาเนินการัข้องที่รััสต่์เมู่�อปีรัากฏว่ัาผู้ท่ี่�ได้รัับมูอบ
หมูาย์ไมู่เหมูาะสมูท่ี่�จิะได้รัับมูอบหมูาย์งานอ่กต่์อไปี 

 ทัี่�งน่� คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. อาจิปีรัะกาศกำาหนดรัาย์ละเอ่ย์ดใน
การัปีฏิบัติ์ข้องที่รััสต่์ในกรัณ่ดังกล่าวัได้

17. ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ หากที่รััสต่์รัาย์ใหมู่พื่บว่ัาก่อน
ท่ี่�ที่รััสต่์รัาย์ใหมู่เข้้ารัับหน้าท่ี่� มู่การัจัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�ไมู่เป็ีนไปี
ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์หร่ัอ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ จินเป็ีน
เหตุ์ให้กองที่รััสต์์เส่ย์หาย์ ให้ที่รััสต่์รัาย์ใหมู่ดำาเนินการัเร่ัย์กร้ัอง
ค่าเส่ย์หาย์จิากที่รััสต่์รัาย์ท่ี่�ต้์องรัับผิด และติ์ดต์ามูเอาที่รััพื่ย์สิ์น
ค่นจิากบคุคลภูาย์นอก ไมู่ว่ัาบุคคลนั�นจิะได้ที่รััพื่ย์สิ์นมูาโดย์ต์รัง
จิากที่รััสต่์รัาย์เดิมูหร่ัอไมู่ และไมู่ว่ัาที่รััพื่ย์์สินในกองที่รััสต์์จิะ 
ถูกเปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีเป็ีนที่รััพื่ย์์สินอย์่างอ่�น
ก็ต์ามู เว้ันแต่์บุคคลดังกล่าวัจิะได้มูาโดย์สุจิริัต์ เส่ย์ค่าต์อบแที่น
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และไมู่รู้ัหร่ัอไมู่มู่เหตุ์อันควัรัรู้ัว่ัาที่รััพื่ย์์สินนั�นได้มูาจิากการั
จัิดการักองที่รััสต์์โดย์มิูช่อบ

18. ในการัจัิดการักองที่รััสต์์และการัมูอบหมูาย์ให้ผู้อ่�นจัิดการั 
กองที่รััสต์์โดย์ช่อบต์ามูข้้อ 15. หากมู่ค่าใช้่จ่ิาย์หร่ัอที่รััสต่์ต้์อง
ช่ำารัะเงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินอ่�นให้กับบุคคลภูาย์นอกด้วัย์เงินหร่ัอ
ที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เปี็นส่วันต์ัวัข้องที่รััสต่์เองโดย์ช่อบต์ามูควัามูจิำาเปี็น
อันสมูควัรั ให้ที่รััสต่์มู่สิที่ธิัได้รัับเงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินค่นจิากกอง
ที่รััสต์์ได้ เว้ันแต่์สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์กำาหนดไว้ัให้การัช่ำารัะเงิน
หร่ัอที่รััพื่ย์์สินอ่�นนั�นเป็ีนภูารัะข้องที่รััสต่์

 สิที่ธิัท่ี่�จิะได้รัับเงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินค่นต์ามูวัรัรัคหน้�ง ย์่อมูเป็ีน
บุรัิมูสิที่ธิัท่ี่�ที่รััสต่์มู่อย์ู่ก่อนผู้รัับปีรัะโย์ช่น์และบุคคลภูาย์นอกท่ี่�
มู่ที่รััพื่ย์สิที่ธิัหร่ัอสิที่ธิัใด ๆ เหน่อกองที่รััสต์์ และเป็ีนสิที่ธิัท่ี่�อาจิ
บังคับได้ในทัี่นท่ี่โดย์ไมู่จิำาต้์องรัอใหมู่้การัเลกิที่รััสต์์ และในกรัณ่
ท่ี่�มู่ควัามูจิำาเป็ีนต้์องเปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอเปีล่�ย์นสภูาพื่ที่รััพื่ย์์สินใน 
กองที่รััสต์์เพ่ื่�อให้มู่เงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สินค่นแก่ที่รััสต่์ ให้ที่รััสต่์มู่
อำานาจิดำาเนินการัดังกล่าวัได้แต่์ต้์องกรัะที่ำาโดย์สุจิริัต์

 เ พ่ื่� อปีรัะโย์ช่น์ในการั คุ้มูครัองที่รััพื่ย์์สิน ในกองที่รััส ต์์  
คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. อาจิปีรัะกาศกำาหนดหลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้ 
และวิัธ่ัการัให้ที่รััสต่์ปีฏิบัติ์เก่�ย์วักับการัช่ำารัะเงินหร่ัอที่รััพื่ย์์สิน
อ่�นท่ี่�เป็ีนส่วันตั์วัข้องที่รััสต่์ให้กับบุคคลภูาย์นอกต์ามูวัรัรัคหน้�ง 
หร่ัอการัใช้่สิที่ธิัข้องที่รััสต่์ต์ามูวัรัรัคสองก็ได้

19. ห้ามูมิูให้ที่รััสต่์ใช้่สิที่ธิัต์ามูข้้อ 18. จินกว่ัาที่รััสต่์จิะได้ช่ำารัะหน่� 
ท่ี่�มู่อยู่์ต่์อกองที่รััสต์์จินครับถ้วันแล้วั เว้ันแต่์เป็ีนหน่�ท่ี่�อาจิ 
หักกลบลบหน่�กันได้ต์ามูปีรัะมูวัลกฎหมูาย์แพ่ื่งและพื่าณิช่ย์์

20. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่เป็ีนไปีต์ามูท่ี่�กำาหนด 
ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ หร่ัอ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ที่รััสต่์ต้์องรัับผิดต่์อ
ควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�เกิดข้้�นแก่กองที่รััสต์์ อย์่างไรัก็ต์ามูในกรัณ่ท่ี่�มู่
ควัามูจิำาเป็ีนและมู่เหตุ์ผลอันสมูควัรัเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่นข์้องกองที่รััสต์์ 
ที่รััสต่์อาจิข้อควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน ก.ล.ต์. ก่อนท่ี่�จิะ
จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนอย์่างอ่�นให้ต่์างไปีจิากท่ี่�กำาหนดไว้ัใน
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ก็ได้ และหากที่รััสต่์ได้จัิดการัต์ามูท่ี่�ได้รัับ
ควัามูเห็นช่อบนั�นด้วัย์ควัามูสุจิริัต์และเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุด
ข้องกองที่รััสต์์แล้วั ที่รััสต่์ไมู่จิำาต้์องรัับผิด

21. ที่รััสต่์ต้์องดูแลให้สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์มู่สารัะสำาคัญเป็ีนไปีต์ามู
กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญา
ก่อตั์�งที่รััสต์์ ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการัต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
21.1 ดูแลให้การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ให้เป็ีนไปี

ต์ามูวิัธ่ัการัและเง่�อนไข้ท่ี่�กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
และเปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในกฎหมูาย์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง

21.2 ในกรัณ่ท่ี่�การัแกไ้ข้เปีล่�ย์นแปีลงสญัญากอ่ตั์�งที่รััสต์์ฉบบัน่�
ไมู่เป็ีนไปีต์ามูข้้อ 21.1 ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการัให้เป็ีนไปี 
ต์ามูอำานาจิหน้าท่ี่�ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� 
และต์ามู พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ เพ่ื่�อดูแลรัักษัาสิที่ธิัปีรัะโย์ช่น์ข้อง
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู

21.3 ในกรัณ่ท่ี่�หลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
หร่ัอการัจัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�ออกต์ามู พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ 
และพื่.รั.บ. ที่รััสต์์ มู่การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงในภูาย์หลัง 
และสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ท่ี่�ไมู่เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวั 
ให้ที่รััสต่์ดำาเนินการัเพ่ื่�อแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อตั์�ง
ที่รััสต์์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์นั�น ต์ามูวิัธ่ัการัท่ี่�กำาหนด
ในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� หร่ัอต์ามูท่ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์. 
มู่คำาสั�ง 

22. ที่รััสต่์ต้์องติ์ดต์ามู ดูแล และต์รัวัจิสอบใหผู้้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอ
ผู้รัับมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) ดำาเนินการัในงานท่ี่�ได้รัับมูอบ
หมูาย์ให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�และกฎหมูาย์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง การัติ์ดต์ามู ดูแล และต์รัวัจิสอบ ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้ง 
การัที่ำาหน้าท่ี่�ดังต่์อไปีน่�ด้วัย์
22.1  การัดูแลให้การับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์กรัะที่ำาโดย์ 

ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน 
ก.ล.ต์. ต์ลอดรัะย์ะเวัลาท่ี่�กองที่รััสต์์ตั์�งอย์ู ่เว้ันแต่์เป็ีนกรัณ่
ต์ามูข้้อ 24 

22.2  การัติ์ดต์ามูดูแลและดำาเนินการัต์ามูท่ี่�จิำาเป็ีนเพ่ื่�อให้ 
ผู้ รัับมูอบหมูาย์มู่ลักษัณะและปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามู 
หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในสญัญากอ่ตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัถอดถอนผู้รัับมูอบหมูาย์รัาย์เดิมู 
และการัแต่์งตั์�งผู้รัับมูอบหมูาย์รัาย์ใหมู่ 

22.3  การัควับคุมูดูแลให้การัลงทุี่นข้องกองที่รััสต์์เป็ีนไปีต์ามู
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

22.4  การัควับคุมูดูแลให้มู่การัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์อย่์าง
ถูกต้์องครับถ้วันต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ
กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

22.5  การัแสดงควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัดำาเนินการัหร่ัอการัที่ำา
ธุัรักรัรัมูเพ่ื่�อกองที่รััสต์์ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และ 
ผู้รัับมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) เพ่ื่�อปีรัะกอบการัข้อมูต์ิท่ี่�
ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์
ต่์อผู้ลงทุี่น หร่ัอเมู่�อสำานักงาน ก.ล.ต์. ร้ัองข้อ

23. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์กรัะที่ำาการั หร่ัองดเว้ันกรัะที่ำาการั 
จินก่อให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์แก่กองที่รััสต์์ หร่ัอไมู่ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�
ต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ หร่ัอกฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง ให้ที่รััสต่์จัิดที่ำา
รัาย์งานเสนอต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 5 วัันที่ำาการันับแต่์รู้ั
หร่ัอพ้ื่งรู้ัถ้งเหตุ์การัณ์ดังกล่าวั และดำาเนินการัเพ่ื่�อแก้ไข้ ย์ับย์ั�ง 
หร่ัอเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ท่ี่�เกิดข้้�นแก่กองที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�เห็น
สมูควัรั 

24. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ได้ ให้ 
ที่รััสต่์เข้้าจัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูควัามูจิำาเปี็นเพ่ื่�อป้ีองกัน ย์ับย์ั�ง 
หร่ัอจิำากัดมิูให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์อย์่างร้ัาย์แรังต่์อปีรัะโย์ช่น์
ข้องกองที่รััสต์์หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู และดำาเนินการั 
ต์ามูอำานาจิหน้าท่ี่�ท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ และ พื่.รั.บ. 
ที่รััสต์์ ในการัจัิดให้มู่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ ที่รััสต่์ท่ี่�เข้้า
จัิดการักองที่รััสต์์จิะมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจัิดการักองที่รััสต์์
แที่นในรัะหว่ัางนั�นก็ได้ ทัี่�งน่� บุคคลท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์ดังกล่าวั
จิะต้์องปีฏิบัติ์ต์ามูข้อบเข้ต์ หลักเกณฑ์์ และเง่�อนไข้ท่ี่�รัะบุไว้ัใน
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์
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25. ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต่์เป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกองที่รััสต์์ท่ี่�ต์นที่ำาหน้าท่ี่�
เป็ีนที่รััสต่์ หากต้์องมู่การัออกเส่ย์งหร่ัอดำาเนินการัใด ๆ  ในฐ์านะ
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ให้ที่รััสต่์คำาน้งถ้งและรัักษัาผลปีรัะโย์ช่น์ 
สูงสุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมูและตั์�งอย์ู่บนหลักแห่ง 
ควัามูซ่ี�อสัต์ย์สุ์จิริัต์และควัามูรัอบคอบรัะมัูดรัะวััง รัวัมูถ้งไมู่ก่อ
ให้เกิดควัามูขั้ดแย์้งหร่ัอกรัะที่บต่์อการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ในฐ์านะ 
ที่รััสต่์ข้องกองที่รััสต์์ดังกล่าวั

26. ที่รััสต่์ต้์องจัิดให้มู่การัจัิดที่ำาที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์อาจิ 
มูอบหมูาย์ให้นาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์์ดำาเนินการัแที่นได้  
การัจัิดที่ำาที่ะเบ่ย์นผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องมู่รัาย์การัอย่์างน้อย์ 
ดังต่์อไปีน่�
26.1  รัาย์ละเอ่ย์ดทัี่�วัไปี ปีรัะกอบด้วัย์

26.1.1 ช่่�อผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และที่รััสต่์
26.1.2 จิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ มููลค่าท่ี่�ต์รัาไว้ั ทุี่นช่ำารัะแล้วั 

และวััน เด่อน ปีี ท่ี่�ออกหน่วัย์ที่รััสต์์
26.1.3 ข้้อจิำากัดในเร่ั�องการัโอน (ถ้ามู่)

26.2 รัาย์ละเอ่ย์ดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละรัาย์ ปีรัะกอบด้วัย์
26.2.1 ช่่�อ นามูสกุล สัญช่าติ์ และท่ี่�อย์ู่ข้องผู้ ถ่อ 

หน่วัย์ที่รััสต์์
26.2.2 เลข้ท่ี่�หน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่) และจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์

ท่ี่�ถ่อ
26.2.3 วััน เด่อน ปีี ท่ี่�ลงที่ะเบ่ย์นเป็ีนหร่ัอข้าดจิากการั

เป็ีนผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
26.2.4 วััน เด่อน ปีี ท่ี่�ย์กเลิกใบหน่วัย์ที่รััสต์์และออก 

ใบหน่วัย์ที่รััสต์์แที่น (ถ้ามู่)
26.2.5 เลข้ท่ี่�คำาร้ัองข้อให้เปีล่�ย์นแปีลงหร่ัอจิดแจ้ิงรัาย์การั

ในที่ะเบ่ย์น (ถ้ามู่)
26.2.6 การัจิำานำา/  เ พิื่กถอนจิำานอง/ การัอาย์ัด/  

ปีลดอายั์ดหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่)
27. ที่รััสต่์ต้์องจัิดที่ำาหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์มูอบให้แก่ 

ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ซ้ี�งอย่์างน้อย์ต้์องเป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อ
ไปีน่� เว้ันแต่์การัจัิดที่ำาหลักฐ์านต์ามูรัะบบข้องศูนย์์รัับฝั่าก 
หลักที่รััพื่ย์์ ให้เป็ีนไปีต์ามูเง่�อนไข้ท่ี่�กำาหนดโดย์ศูนย์์รัับฝั่าก 
หลักที่รััพื่ย์์
27.1 มู่ข้้อมููลท่ี่�จิำาเป็ีนและเพ่ื่ย์งพื่อเพ่ื่�อให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

สามูารัถใช้่เป็ีนหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
และใช้่อ้างอิงต่์อที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ และบุคคลอ่�น
ได้ 

27.2 มู่ข้้อมููลข้องบุคคลต่์าง ๆ ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัจัิดการั 
กองที่รััสต์์ เช่่น ที่รััสต่์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ นาย์ที่ะเบ่ย์น
หลักที่รััพื่ย์ ์เป็ีนต้์น เพ่ื่�อให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถติ์ดต่์อ
กับบุคคลเหล่านั�นได้

27.3 มู่ข้้อมููลท่ี่�แสดงว่ัา ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่สามูารัถข้าย์ค่นหร่ัอ
ไถ่ถอนหน่วัย์ที่รััสต์์ได้ และในกรัณ่ท่ี่�มู่ข้้อจิำากัดสิที่ธิัข้อง 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต้์องรัะบุข้้อจิำากัดสิที่ธิัเช่่นว่ัานั�นไว้ัให้
ชั่ดเจิน

28. ภูาย์ใต้์บังคับข้องข้้อ 27. ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อให้ที่รััสต่์
หร่ัอนาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์์ออกหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัใน 
หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่แที่นหลักฐ์านเก่าท่ี่�สูญหาย์ ลบเล่อน หร่ัอช่ำารุัด
ในสารัะสำาคัญ ที่รััสต่์ต้์องออกหร่ัอดำาเนินการัให้มู่การัออก 
หลักฐ์านแสดงสทิี่ธิัในหนว่ัย์ที่รััสต์์ใหแ้ก่ผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์ภูาย์ใน
เวัลาอันควัรั

ผู้จัดการักองทรััสต์์และหน้าท่�ข้องผู้จัดการักอง
ทรััสต์์
1. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องเป็ีนผู้มู่คุณสมูบัติ์และไมู่มู่ลักษัณะต้์อง

ห้ามูและเป็ีนผู้ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากสำานักงาน ก.ล.ต์. ให้เป็ีน
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ต์ามูปีรัะกาศท่ี่� สช่. 29/2555 กำาหนด

2. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�ต์ามูท่ี่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ 
ในการัดูแลจัิดการักองที่รััสต์์ในส่วันท่ี่�เป็ีนการัดำาเนินงานที่าง
ธุัรักิจิ ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัลงทุี่น การักู้ย์่มูเงิน เปีล่�ย์นแปีลงและ 
ก่อภูารัะผูกพัื่นแก่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ การัเข้้าที่ำาสัญญา 
และการัดำาเนินกิจิการัต่์าง ๆ เพ่ื่�อกองที่รััสต์์ รัวัมูทัี่�งการัจัิดที่ำา
และเปิีดเผย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ และการันำาส่งข้้อมููลให้แก่ 
ที่รััสต่์ซ้ี�งรัวัมูถ้งข้้อมููลต์ามูท่ี่�กำาหนดในมูาต์รัา 56 และมูาต์รัา 57 
แห่ง พื่.รั.บ.หลักที่รััพื่ย์์ และภูาย์ในข้อบเข้ต์ หลักเกณฑ์์ และ
เง่�อนไข้เท่ี่าท่ี่�สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้รัะบุไว้ั 

3. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นรัับดำาเนินการั 
ในงานท่ี่�อย์ูใ่นควัามูรัับผิดช่อบข้องต์นแที่นต์นได ้โดย์ต้์องแสดง
ข้อบเข้ต์อำานาจิหน้าท่ี่�ข้องผู้รัับดำาเนินการัดังกล่าวัในสัญญาท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะต้์องคัดเล่อกผู้รัับดำาเนิน
การัดว้ัย์ควัามูรัอบคอบรัะมูดัรัะวััง รัวัมูทัี่�งกำากับและต์รัวัจิสอบ
การัดำาเนินการัข้องผู้รัับดำาเนินการัด้วัย์ โดย์การัมูอบหมูาย์ให้
บุคคลอ่�นดำาเนินการัแที่นนั�นจิะต้์องไมู่ขั้ดหร่ัอแย์้งกับกฎหมูาย์
หลักที่รััพื่ย์์หร่ัอกฎหมูาย์อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องอย์่างมู่นัย์สำาคัญ 

4. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์สามูารัถเบิกจ่ิาย์ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ได้ 
เฉพื่าะกรัณ่ท่ี่� เป็ีนการัเบิกจ่ิาย์จิากบัญช่่ดำาเนินงานข้อง 
กองที่รััสต์์ภูาย์ใต้์วังเงินท่ี่�ได้รัับการัอนุมัูติ์จิากที่รััสต่์ และให้ 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดที่ำาและจัิดส่งรัาย์งานการัเบิกจ่ิาย์ให้แก่
ที่รััสต่์เพ่ื่�อให้ที่รััสต่์สามูารัถต์รัวัจิสอบรัาย์การัดังกล่าวัและ 
สั�งจ่ิาย์ได้ภูาย์ในรัะย์ะเวัลา 5 วัันที่ำาการั นับจิากวัันท่ี่�ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์จัิดส่งรัาย์งานดังกล่าวัให้แก่ที่รััสต่์

5. เมู่�อมู่การัข้อมูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
ท่ี่�ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องใช้่สิที่ธิัออกเส่ย์งลงคะแนนในลักษัณะท่ี่� 
เช่่�อว่ัาเป็ีนไปีเพ่ื่�อปีรัะโย์ช่นท่์ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู 

6. ในการัดำาเนินธุัรักิจิเป็ีนผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักการัดำาเนินธุัรักิจิดังต่์อไปีน่�
6.1 ปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�โดย์ใช้่ควัามูรู้ัควัามูสามูารัถเย์่�ย์งผู้ปีรัะกอบ

วิัช่าช่่พื่ ด้วัย์ควัามูรัับผิดช่อบ ควัามูรัะมัูดรัะวััง และ 
ควัามูซ่ี�อสัต์ย์์สุจิริัต์ โดย์ต้์องปีฏิบัติ์ต่์อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
อย์่างเป็ีนธัรัรัมู เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุดข้องผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์โดย์รัวัมู รัวัมูทัี่�งต้์องปีฏิบัต์ิให้เป็ีนไปีต์ามูกฎหมูาย์ 
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
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วััต์ถุปีรัะสงค์ในการัจัิดตั์�งกองที่รััสต์์ และมูติ์ข้อง 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

6.2 ดำารัง เ งินทุี่นให้ เ พ่ื่ย์งพื่อต่์อการัดำา เ นิน ธุัรั กิจิและ 
ควัามูรัับผิดช่อบอันอาจิเกิดข้้�นจิากการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ใน
ฐ์านะผู้จัิดการักองที่รััสต์์ได้อย่์างต่์อเน่�อง

6.3 เปิีดเผย์ ให้ควัามูเห็น หร่ัอให้ข้้อมููลท่ี่�มู่ควัามูสำาคัญและ
เก่�ย์วัข้้องอย์่างเพ่ื่ย์งพื่อในการัต์ัดสินใจิลงทีุ่นข้องผู้ลงทีุ่น 
โดย์ข้้อมููลดังกล่าวัต้์องส่�อสารัได้อย่์างชั่ดเจิน ไมู่บิดเบ่อน 
และไมู่ที่ำาให้สำาคัญผิด

6.4 ไมู่นำาข้้อมููลจิากการัปีฏิบัต์ิหน้าท่ี่�ผู้จิัดการักองที่รััสต์์ไปีใช้่
ปีรัะโย์ช่น์อย์่างไมู่เหมูาะสมูเพ่ื่�อต์นเอง หร่ัอที่ำาให้เกิด
ควัามูเส่ย์หาย์ หร่ัอกรัะที่บต่์อผลปีรัะโย์ช่น์โดย์รัวัมู
ข้องกองที่รััสต์์

6.5 ปีฏิบัติ์งานด้วัย์ควัามูรัะมัูดรัะวัังไมู่ให้เกิดควัามูขั้ดแย้์งที่าง
ผลปีรัะโย์ช่น์  และในกรัณ่ ท่ี่� มู่ควัามูขั้ดแย์้ งที่าง 
ผลปีรัะโย์ช่น์เกิดข้้�น ต้์องดำาเนินการัให้มัู�นใจิได้ว่ัาผู้ลงทุี่น
ได้รัับการัปีฏิบัติ์ท่ี่�เป็ีนธัรัรัมูและเหมูาะสมู

6.6 ปีฏิบัติ์ต์ามู พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์ ์พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ และกฎหมูาย์
อ่�นท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำาเนินการัข้องกองที่รััสต์์ ต์ลอดจิน
จิรัรัย์าบรัรัณและมูาต์รัฐ์านในการัปีรัะกอบวัิช่าช่่พื่ท่ี่�
กำาหนดโดย์สมูาคมูท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับธุัรักิจิหลักที่รััพื่ย์์ หร่ัอ
องค์กรัท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับธุัรักิจิหลักที่รััพื่ย์ท่์ี่�สำานักงาน ก.ล.ต์. 
ย์อมูรัับ โดย์อนุโลมู และไมู่สนับสนุน สั�งการั หร่ัอให้ควัามู
ร่ัวัมูมู่อแก่บุคคลใดในการัปีฏิบัติ์ฝ่ั่าฝ้ั่นกฎหมูาย์หร่ัอ 
ข้้อกำาหนดดังกล่าวั

6.7 ให้ควัามูร่ัวัมูมู่อในการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�ข้องที่รััสต่์ หร่ัอ
สำานักงาน ก.ล.ต์. ซ้ี�งรัวัมูถ้งการัเปิีดเผย์ข้้อมููลท่ี่�อาจิ 
ส่งผลกรัะที่บต่์อการับริัหารัจัิดการักองที่รััสต์์อย่์างมู่นัย์
สำาคัญ หร่ัอข้้อมููลอ่�นท่ี่�ควัรัแจ้ิงให้ที่รัาบ

7. ในการัที่ำาธุัรักรัรัมูเก่�ย์วักับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อกองที่รััสต์์  
ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ 
ดังต่์อไปีน่�ด้วัย์
7.1  ดำาเนินการัเพ่ื่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาการัจิำาหน่าย์ จ่ิาย์ โอน

อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หร่ัอการัเข้้าที่ำาสัญญาท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกับ
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อกองที่รััสต์์เป็ีนไปีอย่์างถูกต้์องและ 
มู่ผลใช้่บังคับได้ต์ามูกฎหมูาย์

7.2 ดำาเนินการัเพ่ื่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
ข้องกองที่รััสต์์เป็ีนไปีอย์่างเหมูาะสมู โดย์อย์่างน้อย์ต้์อง 
มู่การัดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�
7.2.1  การัปีรัะเมูนิควัามูพื่รัอ้มูข้องต์นเองในการับรัหิารั

การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ ก่อนรัับเป็ีน 
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ หร่ัอก่อนลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูใน
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัเพ่ื่�อกองที่รััสต์์ แล้วัแต่์
กรัณ่

7.2.2  การัวิัเครัาะห์และศ้กษัาควัามูเป็ีนไปีได้ และการั 
ต์รัวัจิสอบและสอบที่าน (การัที่ำา Due Diligence) 
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ต์ลอดจินการัปีรัะเมิูนควัามูเส่�ย์ง 
ด้านต่์าง ๆ  ท่ี่�อาจิเกิดจิากการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์
นั�น ๆ  พื่ร้ัอมูทัี่�งจัิดให้มู่แนวัที่างการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง
ด้วัย์ ทัี่�งน่� ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถ้ง
ควัามู เ ส่� ย์ ง ท่ี่� เ ก่� ย์ วั ข้้อง กับการั พัื่ฒนาห ร่ัอ 
ก่อสร้ัางอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) เช่่น ควัามูเส่�ย์ง 
ท่ี่�อาจิเกิดจิากการัก่อสร้ัางล่าช้่า และการัไมู่สามูารัถ
จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ เป็ีนต้์น

8. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ต์ามูท่ี่�กำาหนดในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

9. ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแต์ง่ตั์�งท่ี่�ปีร้ักษัาเพ่ื่�อใหค้ำาปีร้ักษัาหร่ัอคำาแนะนำา
เ ก่�ย์วักับการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และการัจิัดการั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องแต่์งตั์�งท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่� 
ไมู่มู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�องท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีฏิบัติ์หน้าท่ี่�เป็ีนท่ี่�
ปีร้ักษัา แต่์เมู่�อปีรัากฏว่ัาท่ี่�ปีร้ักษัาดังกล่าวัเป็ีนผู้มู่ส่วันได้เส่ย์ 
ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ปีฏิบัติ์ให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต่์อไปีน่�
9.1  ดำาเนินการัให้ท่ี่�ปีร้ักษัาแจ้ิงการัมู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�องท่ี่�

พิื่จิารัณา 
9.2 มิูให้ท่ี่�ปีร้ักษัาผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�องท่ี่�พิื่จิารัณาไมู่ว่ัาโดย์

ที่างต์รังหร่ัอที่างอ้อมูเข้้าร่ัวัมูพิื่จิารัณาในเร่ั�องนั�น
10. ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เป็ีนผู้จัิดที่ำาและรัาย์งานการัเปิีดเผย์ข้้อมููล

เก่�ย์วักับฐ์านะการัเงินและผลการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์  
ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดในปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 51/2555 และ
ปีรัะกาศอ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง และท่ี่�ได้มู่การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู และ 
ส่งรัาย์งานดังกล่าวัต่์อสำานักงาน ก.ล.ต์. หร่ัอหน่วัย์งานท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาท่ี่�กำาหนด ดังน่� 
10.1 แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลปีรัะจิำาปีีข้องกองที่รััสต์์ โดย์ให้

เป็ีนไปีต์ามูแบบ 56-REIT
10.2 งบการัเงินข้องกองที่รััสต์์ โดย์ให้เป็ีนไปีต์ามูมูาต์รัฐ์าน

บัญช่่ท่ี่�กำาหนดต์ามูกฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์วิัช่าช่่พื่บัญช่่ 
10.3 รัาย์งานปีรัะจิำาปีี โดย์มู่ข้้อมููลอย์่างน้อย์ต์ามูท่ี่�ได้กำาหนด

ไว้ัในปีรัะกาศท่ี่� ที่จิ. 51/2555
10.4 รัาย์งานข้้อมููลเก่�ย์วักับกองที่รััสต์์ ได้แก่ รัาย์งานมููลค่า

ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์และมููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ 
รัาย์งานการัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์หร่ัอ
สิที่ธิัการัเช่่า หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ 
ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ท่ี่�ย์ัง
ก่อสร้ัางไมู่แล้วัเสร็ัจิ ให้จัิดที่ำาและส่งรัาย์งานควัามูค่บหน้า
ข้องการัก่อสร้ัางอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ด้วัย์ รัาย์งานมููลค่าท่ี่� 
ต์รัาไว้ัข้องหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์หลังจิากการัลดทุี่นช่ำารัะแล้วั

11. ในกรัณ่คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. สำานักงาน ก.ล.ต์. และ/หร่ัอ 
หน่วัย์งานอ่�นใดท่ี่�มู่อำานาจิต์ามูกฎหมูาย์ ได้แก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลง 
เพิื่�มูเติ์มู ปีรัะกาศ กำาหนด สั�งการั เห็นช่อบ และ/หร่ัอผ่อนผัน
เป็ีนอย์า่งอ่�น ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำาเนินการัให้เป็ีนไปีต์ามูนั�น
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การัข้อมต์ิและการัปรัะชุมผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
1. ผู้จัิดการักองที่รััสต์์สามูารัถข้อมูต์ิจิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์ 

การัจัิดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เท่ี่านั�น
2. เหตุ์ในการัข้อมูติ์และการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต้์องเป็ีนไปี

ต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัดังต่์อไปีน่� และผู้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจัิดให้มู่
การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ดังต่์อไปีน่�
1) การัปีรัะชุ่มูสามูัญปีรัะจิำาปีี ซ้ี�งต้์องจัิดให้มู่ข้้�นภูาย์ใน  

4 เด่อนนับแต่์วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่ข้องกองที่รััสต์์
2) การัปีรัะชุ่มูวิัสามัูญในกรัณ่ดังต่์อไปีน่�

(1)  เมู่�อผู้จัิดการักองที่รััสต์์เหน็สมูควัรัใหเ้ร่ัย์กปีรัะช่มุู
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดการั 
กองที่รััสต์์

(2)  เมู่�อผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซ้ี�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัวัมูกัน 
ไมู่น้อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 10 ข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�
จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด เข้้าช่่�อกันที่ำาหนังส่อข้อให้
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เร่ัย์กปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
โดย์รัะบุเหตุ์ผลในการัข้อเร่ัย์กปีรัะชุ่มูไว้ัอย์่าง
ชั่ดเจินในหนังส่อนั�น ทัี่�งน่� ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จิะ
ต้์องดำาเนินการัจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์ภูาย์ใน 1 เด่อนนับแต่์ได้รัับหนังส่อจิาก 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 อน้�ง หากผู้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่ได้ดำาเนินการัจิัดให้มู่ 
การัปีรัะชุ่มูผุ้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาดังกล่าวัใน
วัรัรัคหน้�ง ที่รััสต่์จิะดำาเนินการัจัิดให้มู่การัปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เองก็ได้

3. การัเร่ัย์กปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดที่ำา
หนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์รัะบุสถานท่ี่� วััน เวัลา 
รัะเบ่ย์บวัารัะการัปีรัะชุ่มู และเร่ั�องท่ี่�จิะเสนอต่์อท่ี่�ปีรัะชุ่มูพื่ร้ัอมู
ด้วัย์รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูสมูควัรั และรัะบใุห้ชั่ดเจินว่ัาเป็ีนเร่ั�องท่ี่�จิะ
เสนอเพ่ื่�อที่รัาบ เพ่ื่�ออนุมัูติ์ หร่ัอเพ่ื่�อพิื่จิารัณา แล้วัแต่์กรัณ่  
รัวัมูทัี่�งควัามูเหน็ข้องผู้จิดัการักองที่รััสต์์ในเร่ั�องดังกล่าวั ซ้ี�งรัวัมู
ถ้งผลกรัะที่บท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิได้รัับจิากการัลงมูติ์ใน 
เร่ั�องนั�น โดย์การัจัิดส่งหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
จิะดำาเนินการัดังต่์อไปีน่�
3.1  กรัณ่ทัี่�วัไปี ให้จัิดส่งให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบล่วังหน้า 

ไมู่น้อย์กว่ัา 7 วัันก่อนวัันปีรัะชุ่มู
3.2  กรัณ่ท่ี่�มู่ปีรัะกาศกำาหนดหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับรัะย์ะเวัลา 

การัจัิดส่งหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไว้ัเป็ีนการั
เฉพื่าะ ให้จัิดส่งให้เป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในเร่ั�องนั�น ๆ

 ทัี่�งน่� ให้ปีรัะกาศการันัดปีรัะชุ่มูในหนังส่อพิื่มูพ์ื่รัาย์วัันแห่งท้ี่อง
ถิ�นอย์่างน้อย์ 1 ฉบับไมู่น้อย์กว่ัา 3 วัันก่อนวัันปีรัะชุ่มูด้วัย์

4. การัมูอบฉันที่ะ
4.1 ในการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิ 

มูอบฉันที่ะให้บุคคลอ่�นเข้้าปีรัะชุ่มู และออกเส่ย์งแที่นต์น
ในการัปีรัะชุ่มูก็ได้ หนังส่อมูอบฉันที่ะจิะต้์องลงวัันท่ี่�และ
ลาย์มู่อช่่�อข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูอบฉันที่ะ

4.2 หนังส่อมูอบฉันที่ะน่�จิะต้์องมูอบให้แก่ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ 
หร่ัอผู้ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์กำาหนด ณ ท่ี่�ปีรัะชุ่มู ก่อน 
ผู้รัับมูอบฉันที่ะเข้้าปีรัะชุ่มู

5. องค์ปีรัะชุ่มู
5.1 การัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องมู่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์และ

ผู้รัับมูอบฉันที่ะจิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่) มูาปีรัะชุ่มู 
ไมู่น้อย์กว่ัา 25 คน หร่ัอไมู่น้อย์กว่ัาก้�งหน้�งข้องจิำานวัน 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทัี่�งหมูด และต้์องมู่หน่วัย์ที่รััสต์์นับ 
รัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัาหน้�งในสามูข้องจิำานวันหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�
จิำาหน่าย์ได้แล้วัทัี่�งหมูด จ้ิงจิะเป็ีนองค์ปีรัะชุ่มู

5.2 ในกรัณ่ท่ี่�ปีรัากฏว่ัาการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ครัั�งใด 
เมู่�อล่วังเวัลานัดไปีแล้วัถ้ง 1 ชั่�วัโมูงและจิำานวันผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ซ้ี�งมูาเข้้าร่ัวัมูการัปีรัะชุ่มูไมู่ครับเป็ีนองค์
ปีรัะชุ่มูต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัในข้้อ 5.1 หากว่ัาการัปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์นั�นได้เร่ัย์กนัดเพื่รัาะผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ร้ัองข้อต์ามูข้้อ 2) 2. (2) ให้การัปีรัะชุ่มูเป็ีนอันรัะงับไปี 
หากการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์นั�นมิูได้ถูกเร่ัย์กปีรัะชุ่มู
เพื่รัาะผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ร้ัองข้อต์ามูข้้อ 2) 2. (2) ให้ผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์เร่ัย์กนัดปีรัะชุ่มูใหมู่และให้ส่งหนังส่อเชิ่ญ
ปีรัะชุ่มูไปียั์งผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ก่อนวัันปีรัะชุ่มูไมู่น้อย์กว่ัา
รัะย์ะเวัลาจัิดส่งหนังส่อเชิ่ญปีรัะชุ่มูครัั�งก่อน ทัี่�งน่� ในการั
ปีรัะชุ่มูครัั�งหลังน่�ไมู่บังคับว่ัาจิะต้์องครับองค์ปีรัะชุ่มู

6. ปีรัะธัานท่ี่�ปีรัะชุ่มู
 ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์แต่์งตั์�งกรัรัมูการัรัาย์ใดรัาย์หน้�งซ้ี�งเป็ีน

ตั์วัแที่นข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนปีรัะธัานในท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
ปีรัะธัานในท่ี่�ปีรัะชุ่มูมู่อำานาจิและหน้าท่ี่�ในการัดำาเนินการั
ปีรัะชุ่มูให้เป็ีนไปีโดย์เร่ัย์บร้ัอย์ และถูกต้์องต์ามูท่ี่�กำาหนดไว้ัใน
ข้้อ 5 น่� อย่์างไรัก็ด่ ในกรัณ่ท่ี่�ผู้จัิดการักองที่รััสต์์มู่ส่วันได้เส่ย์ 
ในเร่ั�องท่ี่�พิื่จิารัณา ให้ที่รััสต่์หร่ัอตั์วัแที่นข้องที่รััสต่์แต่์งตั์�ง 
บุคคลหน้�งเพ่ื่�อให้ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนปีรัะธัานในท่ี่�ปีรัะชุ่มูสำาหรัับวัารัะ
นั�น ๆ แที่น

7. วิัธ่ัการันับคะแนนเส่ย์ง
 ให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่คะแนนเส่ย์งหน้�งเส่ย์งต่์อหน้�งหน่วัย์ที่รััสต์์

ท่ี่�ต์นถ่อ โดย์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์งลงคะแนนต้์อง
ไมู่เป็ีนผู้ท่ี่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพิื่เศษัในเร่ั�องท่ี่�พิื่จิารัณา

8. มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
8.1 ในกรัณ่ทัี่�วัไปี ให้ถ่อคะแนนเส่ย์งข้้างมูากข้องผู้ถ่อ 

หน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิัออกเส่ย์งลงคะแนน
8.2 ในกรัณ่ดังต่์อไปีน่� ให้ถ่อคะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัาสามูในส่�

ข้องจิำานวันเส่ย์งทัี่�งหมูดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�มูาปีรัะชุ่มู
และมู่สิที่ธิัออกเส่ย์งลงคะแนน ทัี่�งน่� เว้ันแต่์เป็ีนการัข้อ 
มูติ์และการัออกเส่ย์งลงคะแนนข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ใน
กรัณ่ท่ี่�มู่การัแบ่งหน่วัย์ที่รััสต์์ออกเป็ีนหลาย์ช่นิดต์ามูข้้อ 9 
(1)  การัได้มูาหร่ัอจิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�มู่

มููลค่าตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 30 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมู
ข้องกองที่รััสต์์
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(2)  การัเพิื่�มูทุี่นหร่ัอการัลดทุี่นช่ำารัะแล้วัข้องกอง
ที่รััสต์์ท่ี่�มิูได้รัะบุไว้ัเป็ีนการัล่วังหน้าในสัญญา 
ก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�

(3)  การัเพิื่�มูทุี่นแบบมูอบอำานาจิทัี่�วัไปีข้องกองที่รััสต์์
(4)  การัที่ำาธุัรักรัรัมูกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคล

ท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผู้จัิดการักองที่รััสต์์ ซ้ี�งมู่ข้นาด
รัาย์การัตั์�งแต่์ 20,000,000 บาที่ หร่ัอเกินกว่ัา 
ร้ัอย์ละ 3 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ 
แล้วัแต่์มููลค่าใดจิะสูงกว่ัา 

(5)  การัเปีล่�ย์นแปีลงผลปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นและ 
การัค่นเงินทุี่นให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

(6)  การัถอดถอนหร่ัอการัแต่์งตั์�งที่รััสต่์ต์ามูข้้อกำาหนด
ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ ต์ามูท่ี่�ได้
กำาหนดไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�

(7)  การัถอดถอนหร่ัอการัแต์่งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์
ต์ามูข้้อกำาหนดท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลง 
ผู้จิัดการักองที่รััสต์์ ต์ามูท่ี่�ได้กำาหนดไว้ัในสั 
ญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� และสัญญาแต่์งตั์�งผู้
จัิดการักองที่รััสต์์

(8)  การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�ในเร่ั�อง
ท่ี่�กรัะที่บสิที่ธิัข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างมู่นัย์สำาคัญ

(9) การัเลิกกองที่รััสต์์
8.3 มูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�จิะเป็ีนผลให้กองที่รััสต์์หร่ัอ 

การัจิดัการักองที่รััสต์์มู่ลักษัณะท่ี่�ขั้ดหร่ัอแย์ง้กับสัญญาก่อ
ตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� หร่ัอหลักเกณฑ์์อ่�นต์ามู พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ 
หร่ัอ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ให้ถ่อว่ัามูติ์นั�นไมู่มู่ผลบังคับ

8.4 กรัณ่ท่ี่�มู่ปีรัะกาศกำาหนดหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับการัข้อมูติ์
และการัปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไว้ัเป็ีนการัเฉพื่าะให้เป็ีน
ไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในเร่ั�องนั�น

9. การัข้อมูติ์และการัออกเส่ย์งลงคะแนนข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแบ่งหน่วัย์ที่รััสต์์ออกเป็ีนหลาย์ช่นิด
9.1 การัข้อมูต์ิ ในเร่ั�องท่ี่� มู่ผลกรัะที่บต์่อสิที่ธิัข้อง ผู้ ถ่อ 

หน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กช่นิด เช่่น การัเลิกกองที่รััสต์์ เป็ีนต้์น ต้์อง
ได้รัับคะแนนเส่ย์งข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละช่นิดเกิน 
ก้�งหน้�งข้องจิำานวันเส่ย์งทัี่�งหมูดข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
แต่์ละช่นิดท่ี่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิัออกเส่ย์งด้วัย์

9.2 การัข้อมูต์ิ ในเร่ั�องท่ี่� มู่ผลกรัะที่บต์่อสิที่ธิัข้อง ผู้ ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ช่นิดหน้�งช่นิดใด เช่่น การัคิดค่าธัรัรัมูเน่ย์มู
และค่าใช้่จ่ิาย์ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละช่นิดเพิื่�มูเติ์มูเป็ีนต้์น 
ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์ข้อมูต์ิเฉพื่าะจิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ช่นิดนั�น

 หร่ัอโดย์ให้เป็ีนไปีต์ามูแนวัที่างในปีรัะกาศท่ี่� สรั. 27/2563 และ
ใช้่ข้้อควัามูดังต่์อไปีน่�
1.  ในการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีีท่ี่�จัิดข้้�นในปีี พื่.ศ. 2563 

ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดให้มู่การั
ปีรัะชุ่มูภูาย์ใน 4 เด่อนนับแต่์วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่ข้อง 
กองที่รััสต์์ หร่ัอภูาย์ในวัันท่ี่� 30 มิูถุนาย์น พื่.ศ. 2563 แลว้ั
แต่์รัะย์ะเวัลาใดจิะถ้งกำาหนดหลัง 

2.  ในกรัณ่ท่ี่�การัปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำา ปีี ท่ี่� จัิด ข้้�นในปีี  
พื่.ศ. 2563 ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้องกองที่รััสต์์เป็ีน 
การัปีรัะชุ่มูเพ่ื่�อรัาย์งานให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบเท่ี่านั�น 
โดย์ไมู่มู่การัข้อมูติ์จิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผู้ จัิดการั 
กองที่รััสต์์อาจิดำาเนินการัด้วัย์วิัธ่ัการัอ่�นแที่นการัจิัด
ปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีีต์ามูข้้อ 1 เพ่ื่�อรัาย์งานให้ผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์ที่รัาบอย์่างน้อย์ในเร่ั�องดังต่์อไปีน่� 
(1)     การัจัิดการักองที่รััสต์์ในเร่ั�องท่ี่�สำาคัญ และแนวัที่าง

การัจัิดการักองที่รััสต์์ในอนาคต์ 
(2)     ฐ์านะการัเงินและผลการัดำาเนินงานข้องกองที่รััสต์์

ในรัอบปีีบัญช่่ท่ี่� ผ่านมูา โดย์อย์่างน้อย์ต้์อง 
มู่งบการัเงินท่ี่� ผ่านการัต์รัวัจิสอบและแสดง 
ควัามูเห็นจิากผู้สอบบัญช่่แล้วั 

(3)    การัแต่์งตั์�งผู้สอบบัญช่่ข้องกองที่รััสต์์ และค่าใช้่
จ่ิาย์ในการัสอบบัญช่่ 

 และให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดให้มู่ช่่องที่างการัส่�อสารัเพ่ื่�อให้ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถสอบถามูข้้อมููลเพิื่�มูเติ์มูจิากผู้จัิดการั
กองที่รััสต์์ได้ และในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่การัสอบถามู
ข้้อมููลใด ๆ ให้ผู้จัิดการักองที่รััสต์์จัิดที่ำาสรัุปีปีรัะเด็นสำาคัญใน
ลักษัณะคำาถามูและคำาต์อบเพ่ื่�อให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบด้วัย์ให้
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์เผย์แพื่ร่ัข้้อมููลต์ามูวัรัรัคหน้�งและวัรัรัคสอง
ผ่านรัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ 
3.   ข้้อควัามูในข้้อ 2. เร่ั�อง การัข้อมูติ์และการัปีรัะชุ่มู 

ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ให้ใช้่บังคับตั์�งแต่์วัันท่ี่� 1 เมูษัาย์น  
พื่.ศ. 2563 เป็ีนต้์นไปี และในอนาคต์หากเกิดเหตุ์การัณ์
ท่ี่�มู่ผลที่ำาให้ต้์องมู่การัเล่�อนการัปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี 
และ/หร่ัอ ข้ย์าย์รัะย์ะเวัลาปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี และ/
หร่ัอย์กเลิกการัจัิดปีรัะชุ่มูสามัูญปีรัะจิำาปีี ให้ผู้จัิดการั 
กองที่รััสต์์สามูารัถปีฏิบัติ์ต์ามูปีรัะกาศท่ี่�เก่�ย์วัข้้องจิาก
สำานักงาน ก.ล.ต์. 
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การัแก้ ไข้เพิ�มเต์ิมสัญญาก่อต์ั�งทรััสต์์
1. การัแก้ไข้เพิื่�มูเต์ิมูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�ในเร่ั�องท่ี่�จิะกรัะที่บ

ต่์อสิที่ธิัท่ี่�มิูใช่่สารัะสำาคัญข้องผู้ถ่อหนว่ัย์ที่รััสต์์หร่ัอเร่ั�องท่ี่�เห็นได้
ว่ัาจิะเป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อกองที่รััสต์์หร่ัอผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์ 
ชั่ดแจ้ิง หร่ัอในส่วันซ้ี�งไมู่ที่ำาให้สิที่ธิัข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ด้อย์ลง หร่ัอเพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต์ามูบที่บญัญัติ์แห่ง พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์ ์
พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ต์ลอดจินปีรัะกาศ กฎ หร่ัอคำาสั�งท่ี่�ออกโดย์อาศัย์
อำานาจิแห่งกฎหมูาย์ดังกล่าวั ไมู่ต้์องได้รัับมูติ์ข้องผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์หากได้แจ้ิงให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์การัเปิีดเผย์
ผ่านต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ หร่ัอช่่องที่างอ่�นใดท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
สามูารัถเข้้าถ้งข้้อมููลได้อย่์างทัี่�วัถ้ง และสำานักงาน ก.ล.ต์. ที่รัาบแล้วั

2. การัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่�ต์้องไมู่ข้ัดหร่ัอแย์้ง
กับเจิต์นารัมูณ์ในการัก่อตั์�งกองที่รััสต์์ และบที่บัญญัติ์แห่ง 
พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ต์ลอดจินปีรัะกาศ กฎ หร่ัอ 
คำาสั�งท่ี่�ออกโดย์อาศัย์อำานาจิแห่งกฎหมูาย์ดังกล่าวั

3. การัแกไ้ข้เพิื่�มูเต์มิูสัญญากอ่ตั์�งที่รััสต์์ฉบบัน่�ในเร่ั�องท่ี่�กรัะที่บสทิี่ธิั
ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องได้รัับมูติ์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�
รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ เว้ันแต่์เป็ีนการัแก้ไข้เพิื่�มูเติ์มู 
ต์ามูคำาสั�งข้องสำานักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูมูาต์รัา 21 แห่งพื่.รั.บ. 
ที่รััสต์์ หร่ัอเป็ีนกรัณ่ท่ี่�เข้้าเง่�อนไข้ในข้้อ 1

การัเลิกกองทรััสต์์
1. เมู่�อปีรัากฏเหตุ์การัณ์ดังต่์อไปีน่� ที่รััสต่์จิะเลิกกองที่รััสต์์

1.1 เมู่�อจิำานวันผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ลดลงเหล่อน้อย์กว่ัา 35 รัาย์
1.2 เ มู่� อ มู่การัจิำาหน่าย์ที่รััพื่ย์์ สินหลัก และ ผู้ จัิดการั 

กองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถดำาเนินการัเพ่ื่�อให้กองที่รััสต์์ 
ลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เป็ีนมููลค่ารัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัา 
500,000,000 บาที่ หร่ัอไมู่น้อย์กว่ัาร้ัอย์ละ 75 ข้องมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องกองที่รััสต์์ ภูาย์ใน 1 ปีีนับแต่์วัันท่ี่�
จิำาหน่าย์ไปีซ้ี�งที่รััพื่ย์์สินหลักดังกล่าวั

1.3 เมู่�อท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูต์ใิห้เลิกกองที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�
รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์

1.4 กรัณ่ท่ี่�มู่เหตุ์ต้์องเปีล่�ย์นแปีลงผู้จัิดการักองที่รััสต์์ แต่์ 
ที่รััสต่์ไมู่สามูารัถหาผู้ท่ี่�มู่คุณสมูบัติ์เหมูาะสมูในการัเป็ีน 
ผู้ จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ได้ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาท่ี่�
สำานักงาน ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนดนับแต่์วัันท่ี่�การัปีฏิบัติ์
หน้าท่ี่�ข้องผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์เดิมูสิ�นสุด และที่รััสต่์ 
ได้ใช้่ควัามูพื่ย์าย์ามูต์ามูสมูควัรัในการัข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มู 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพ่ื่�อแต่์งตั์�ง ผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่
แล้วัแต่์ย์ังไมู่สามูารัถแต่์งตั์�งผู้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ 
ได้ ในกรัณ่ดังกล่าวัน่� ให้ที่รััสต่์ข้อมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผู้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ในการัเลิกกองที่รััสต์์

1.5 เมู่�อศาลมู่คำาพิื่พื่ากษัาหร่ัอมู่คำาสั�งให้เลิกกองที่รััสต์์ ในกรัณ่
ท่ี่�มู่เหตุ์ต้์องเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์แต่์มิูอาจิแต่์งตั์�งที่รััสต่์ 
รัาย์ใหมู่เพื่รัาะมู่เหตุ์อันมิูอาจิหล่กเล่�ย์งได้ และผู้มู่ส่วันได้
เส่ย์ได้ร้ัองข้อต่์อศาลให้มู่การัแต่์งตั์�งที่รััสต่์รัาย์ใหมู่แล้วั  
แต่์มิูอาจิแต่์งตั์�งได้

2. การัดำาเนินการัเมู่�อเลิกกองที่รััสต์์
 เมู่�อมู่การัเลิกกองที่รััสต์์ต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัในข้้อ 1 ให้ที่รััสต่์ที่ำาหน้าท่ี่�

ต่์อไปีเพ่ื่�อรัวับรัวัมู จิำาหน่าย์ และจัิดสรัรัที่รััพื่ย์์สินเพ่ื่�อช่ำารัะ
สะสางหน่�สินและค่าใช้่จ่ิาย์ข้องกองที่รััสต์์ เว้ันแต่์เป็ีนกรัณ่ท่ี่� 
กองที่รััสต์์สิ�นสุดลงเน่�องจิากที่รััสต่์เลิกกิจิการั ช่ำารัะบัญช่่ หร่ัอ
ล้มูละลาย์ ให้ผู้ช่ำารัะบญัช่่หร่ัอเจ้ิาพื่นักงานพื่ทัิี่กษ์ัที่รััพื่ย์์ แล้วัแต์่
กรัณ่เป็ีนผู้รัวับรัวัมู จิำาหนา่ย์ หร่ัอจัิดสรัรัที่รััพื่ย์สิ์นข้องกองที่รััสต์์
จินเสร็ัจิสิ�น โดย์ให้เป็ีนไปีต์ามูลำาดับดังต่์อไปีน่�
2.1 ค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เกิดจิากการัรัวับรัวัมู จิำาหน่าย์ และจัิดสรัรั

ที่รััพื่ย์์สิน
2.2. ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู ค่าภูาษ่ัอากรัท่ี่�ต้์องช่ำารัะและท่ี่�ค้างช่ำารัะ
2.3 ค่าต์อบแที่นข้องบุคคลท่ี่�ศาลแต่์งตั์�งเพ่ื่�อเข้้าจัิดการั 

กองที่รััสต์์ หร่ัอผู้ช่ำารัะบญัช่่ หร่ัอเจ้ิาพื่นักงานพิื่ทัี่กษ์ัที่รััพื่ย์์ 
ต์ามูมูาต์รัา 29 หร่ัอมูาต์รัา 52 ข้องพื่.รั.บ. ที่รััสต์์  
ค่าใช้่จิ่าย์ในการัดำาเนินคด่ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามู 
มูาต์รัา 44 วัรัรัคสามู มูาต์รัา 45 หร่ัอมูาต์รัา 46 
ข้องพื่.รั.บ. ที่รััสต์์ และค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เก่�ย์วักับหร่ัอเก่�ย์วัเน่�อง
กับการัจัิดการักองที่รััสต์์ท่ี่�ที่รััสต่์มู่สิที่ธิัเร่ัย์กเอาจิากกอง
ที่รััสต์์ได้โดย์ช่อบ และค่าต์อบแที่นที่รััสต่์

2.4 หน่�อย์่างอ่�น
 ในกรัณ่ท่ี่�กองที่รััสต์์มู่ที่รััพื่ย์์สินไมู่เพ่ื่ย์งพื่อท่ี่�จิะจัิดสรัรัให้เป็ีน 

ค่าใช้่จ่ิาย์หร่ัอช่ำารัะหน่�ในลำาดับใด ให้จัิดสรัรัให้เป็ีนค่าใช้่จ่ิาย์
หร่ัอช่ำารัะหน่�ในลำาดับนั�น โดย์วิัธ่ัการัเฉล่�ย์ต์ามูสัดส่วันข้อง 
มููลหน่�

เมู่�อได้หักค่าใช้่จ่ิาย์และช่ำารัะหน่�ต์ามูวัรัรัคหน้�งแล้วั หากกองที่รััสต์์ 
มู่ที่รััพื่ย์์สินคงเหล่อ ให้จัิดสรัรัให้แต่์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสัดส่วัน 
การัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

นายทะเบั่ยนหน่วยทรััสต์์
นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ หมูาย์ถ้ง ที่รััสต่์ หร่ัอผู้ท่ี่�รัับมูอบหมูาย์จิาก
ที่รััสต่์ให้ดำาเนินการัในฐ์านะนาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ ซ้ี�งนาย์ที่ะเบ่ย์น
หน่วัย์ที่รััสต์์จิะต้์องเป็ีนผู้ได้ รัับใบอนุญาต์การัให้บริัการัเป็ีน 
นาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์์จิากคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. และเป็ีนผู้ท่ี่�ต์ลาด
หลักที่รััพื่ย์ฯ์ ให้ควัามูเห็นช่อบให้ดำาเนินการัแที่นในฐ์านะนาย์ที่ะเบ่ย์น
หน่วัย์ที่รััสต์์ ในเบ่�องต้์น ภูาย์หลังจิากท่ี่�ได้มู่การัก่อตั์�งกองที่รััสต์์  
ที่รััสต่์จิะแต่์งตั์�งศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์ให้เป็ีนนาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์
ที่รััสต์์ ทัี่�งน่� นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์มู่หน้าท่ี่�ต่์าง ๆ ต์ามูท่ี่�กฎหมูาย์
หลักที่รััพื่ย์์และหลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกำาหนดไว้ั ดังน่� 
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1. การัออกใบที่รััสต์์หร่ัอหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์  
โดย์ที่รััสต่์จิะดำาเนินการัให้นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์จัิดที่ำาใบ
ที่รััสต์์หร่ัอหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์ให้แก่ผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์เพ่ื่�อให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถใช้่อ้างอิงต่์อที่รััสต่์  
ผู้จัิดการักองที่รััสต์์และบุคคลอ่�นได้ โดย์ในกรัณ่ท่ี่�ผู้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์ข้อใหน้าย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ออกใบที่รััสต์์หร่ัอหลกัฐ์าน
แสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่แที่นใบที่รััสต์์หร่ัอหลักฐ์านแสดง
สิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์เก่าท่ี่�สูญหาย์ ลบเล่อน หร่ัอช่ำารุัดในสารัะ
สำาคัญ นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องออกหร่ัอดำาเนินการัให้มู่
การัออกใบที่รััสต์์หร่ัอหลักฐ์านแสดงสิที่ธิัในหน่วัย์ที่รััสต์์ให้แก่ 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ในเวัลาอันควัรั ทัี่�งน่� นาย์ที่ะเบ่ย์นจิะเร่ัย์ก
เก็บค่าใช้่จ่ิาย์ท่ี่�เกิดข้้�น (ถ้ามู่) จิากการัดำาเนินการัต์ามูคำาร้ัอง 
ข้อข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ดังกล่าวัได้ต์ามูจิริัง

2. การัจัิดที่ำาที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ที่รััสต่์อาจิมูอบหมูาย์ให้ 
นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์เป็ีนผู้จัิดที่ำาที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามู
ข้อบเข้ต์ท่ี่�กำาหนดไว้ัในปีรัะกาศท่ี่� กรั. 14/2555 และปีรัะกาศ
อ่�นใดท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง

3. การัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ปีรัะสงค์จิะโอน
หน่วัย์ที่รััสต์์จิะต้์องแจ้ิงควัามูปีรัะสงค์การัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ไปี
นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์กรัอกรัาย์ละเอ่ย์ดให้ครับถ้วันใน
คำาร้ัองข้อการัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ท่ี่�ลงนามูโดย์ผู้โอนและผู้รัับโอน 
พื่ร้ัอมูทัี่�งแนบเอกสารัปีรัะกอบการัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูท่ี่� 
นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์จิะกำาหนด การัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ให้มู่
ผลบังคับและได้รัับการัรัับรัองเมู่�อนาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์
บันท้ี่กรัาย์ช่่�อผู้รัับโอนในที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์เร่ัย์บร้ัอย์แล้วั 
ทัี่�งน่� ผู้โอนจิะต้์องช่ำารัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์  
(ถ้ามู่) ต์ามูท่ี่�นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์กำาหนด กรัณ่การัโอน
หน่วัย์ที่รััสต์์ในรัะบบไร้ัใบที่รััสต์์ ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์จิะต้์องปีฏิบัติ์
ต์ามูหลักเกณฑ์์ท่ี่�รัะบุโดย์นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ และ/หร่ัอ
ต์ลาดหลกัที่รััพื่ย์ฯ์ และ/หร่ัอศูนย์รั์ับฝั่ากหลกัที่รััพื่ย์ ์ทัี่�งน่� ผู้โอน
จิะต้์องช่ำารัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่) ต์ามูท่ี่� 
นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ และ/หร่ัอต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ และ/
หร่ัอศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์กำาหนด

ทัี่�งน่� ในกรัณ่ท่ี่�การัโอนหน่วัย์ที่รััสต์์จิะที่ำาให้ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์ใด 
ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เกินข้้อจิำากัดในการัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
นาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์์มู่สิที่ธิัปีฏิเสธัการัแสดงช่่�อในที่ะเบ่ย์น 
ผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ท่ี่�การัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่เป็ีนไปีต์ามูอัต์รัา 
ท่ี่�กำาหนดในข้้อจิำากัดในการัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้องผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

คั่าธรัรัมเน่ยมและคั่าใช้จ่าย
การัเร่ัย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มู เงินต์อบแที่นอ่�นใด หร่ัอค่าใช้่จ่ิาย์จิาก 
กองที่รััสต์์หร่ัอจิากผู้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์จิะต้์องเป็ีนไปีต์ามูท่ี่�รัะบุไว้ัใน
สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ ทัี่�งน่� ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จ่ิาย์ดังกล่าวั ไมู่รัวัมู
ภูาษ่ัมููลค่าเพิื่�มู ภูาษ่ัธุัรักิจิเฉพื่าะ หร่ัอภูาษ่ัอ่�นใดในที่ำานองเด่ย์วักัน
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รายงานประจำาปี 2563170

ร�ยง�นข้องผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต์
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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งบกำ�ไรข้�ดทุนเบ็ดเสร็จำ
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โทรศ้พท์ : +66(0) 2667 5555 ต่อ1660
www.cpnreit.com
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