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สรัุุปข้้อมููลสำาคััญ 
ข้องกองทรััสต์์

สารัจาก 
คัณะกรัรัมการับรัิษััท

นโยบาย  
ภาพรัวมการัปรัะกอบ
ธุุุุรักิจและการัจัดหาผล
ปรัะโยชน์

ภาพรัวมภาวะ
เศรัษัฐกิจและ 
อุต์สาหกรัรัม

46 64 65 70
ปัจจัย 
คัวามเส่�ยง

ข้้อพิพาท
ทางกฎหมาย

เหตุุ์การัณ์ท่�สำาคััญ 
และข้้อมููลสำาคััญอ่�น

ข้้อมูลหน่วยทรััสต์์และ 
ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ 

76 107 125 126 
โคัรังสรั้าง 
การัจัดการั

การักำากับ 
ดููแลกองทรััสต์์

คัวามรัับผิดชอบ 
ต์่อสังคัม

การัคัวบคัุุมภายในและ 
การับริัหารัจัดการั 
คัวามเส่�ยง

128 138 147 149 
การัป้องกัน 
คัวามข้ัดแย้ง 
ทางผลปรัะโยชน์

ฐานะการัเงิน 
และผลการัดำาเนินการั

รัายงาน 
คัวามเห็็น 
ข้องทรััสต์่

งบการัเงิน

202
ใบรัับรัองต์ัวช่�วัด 
ด้านคัวามยั�งย่นจาก
หน่วยงานภายนอก

สารับัญ
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สรัุปข้้อมูลสำาคััญข้องกองทรััสต์์

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564

ชื่่�อกองทรััสต์์ (ไทย) ที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ CPN รั่เที่ล โกรัที่ 

ชื่่�อกองทรััสต์์ (อังกฤษ) CPN Retail Growth Leasehold REIT 

ชื่่�อย่อหลัักทรััพย์ CPNREIT

วัันจััดต์ั�งกองทรััสต์์ 29 พื่ฤศจิิกาย์น 2560

วัันท่�ได้รัับอนุมััต์ิให้จััดต์ั�งแลัะจััดการัทรััสต์์ 10 พื่ฤศจิิกาย์น 2560

ชื่่�อผู้้้จััดการักองทรััสต์์ บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด

ชื่่�อผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ 1) บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) (“เซี็นที่รััลพื่ัฒนา”)
2) บรัิษััที่ แกรันด์ คาเนล แลนด์ จิำกัด (มูหาช่น) (“GLAND”)
3) บรัิษััที่ สเต์อรั์ลิง อ่คิวัต์่� จิำกัด (“สเต์อรั์ลิง”)

ชื่่�อทรััสต์่ บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำกัด

ชื่่�อผู้้้สอบบัญชื่่ บรัิษััที่ เคพื่่เอ็มูจิ่ ภููมูิไช่ย์ สอบบัญช่่ จิำกัด

มั้ลัค่่าหลัักทรััพย์ต์ามัรัาค่าต์ลัาด  51,874.29 ล้านบาที่  รัาค่าปิิด ณ วัันท่� 30 ธ.ค่. 2564 20.20 บาที่ต์่อหน่วัย์

จัำนวันหน่วัยทรััสต์์ 2,568,034,000 หน่วัย์

มั้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิ (NAV) 33,818.78 ล้านบาที่ มั้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิต์่อหน่วัย 13.1691 บาที่ต์่อหน่วัย์

ทุนจัดทะเบ่ยน 31,475.37 ล้านบาที่ มั้ลัค่่าท่�ต์รัาไวั้ต์่อหน่วัย (PAR) 12.2566 บาที่ต์่อหน่วัย์

อายุเฉลั่�ยค่งเหลั่อถ่่วังน�ำหนัก 32.80 ปีี รัาค่า/NAV 1.5339 เที่่า

กองที่รััสต์์ CPNREIT เกิดจิากการัแปีลงสภูาพื่จิากกองทีุ่นรัวัมูสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ CPN รั่เที่ล โกรัที่ (“CPNRF”) เมู่�อวัันที่่� 1 ธัันวัาคมู 
2560 และหน่วัย์ที่รััสต์์ CPNREIT ได้เข้้าซี่�อข้าย์ในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์เปี็นครัั�งแรักเมู่�อวัันที่่� 14 ธัันวัาคมู 2560 เปี็นต์้นมูา 
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ผู้้�ถืือหน่่วยทรััสต์์รัายใหญ่่ ณ วัน่ท่� 30 ธััน่วาคม 2564

ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ หน่วัยทรััสต์์ รั้อยลัะ

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)    661,697,175 25.77

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ด่เวัลลอปีเมู้นที่์ จิำกัด 115,892,862 4.51

สำนักงานปีรัะกันสังคมู  112,885,900 4.40

กองทีุ่นเปีิด ที่่เอ็มูบ่ อ่สที่์สปีรัิง พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� แอนด์ อินฟรัาสต์รััคเจิอรั์ อินคัมู พื่ลัส เฟล็กซีิเบิ�ล  74,511,300 2.90

ธันาคารั ออมูสิน  64,875,993 2.53

ข้้อจิำกัดหุ้นต์่างด้าวั 100.00

สัดส่วันผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์่างด้าวั      7.60

นโยบายการัจั่ายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน

CPNREIT จัา่ยปิรัะโยชื่นต์์อบแทนไมั่
น้อยกวั่ารั้อยลัะ 90 ของกำไรัสุทธิท่�
ปิรัับปิรัุงแลั้วัของรัอบปิีบัญชื่่ แลัะ
จั่ายไมั่น้อยกวั่าปิีลัะ 2 ค่รัั�ง

รั้ปิแบบการัจั่ายเงิน ปิี 2560 ปิี 2561 ปิี 2562 ปิี 2563 ปิี 2564 ต์ั�งแต์่จััดต์ั�ง

ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น - 1.6170 1.6230 0.2707 0.0552 3.5659

เงินลดทีุ่น 0.2879/1 - - 0.4712 0.5480 1.3071

รัวัมั 0.2879 1.6170 1.6230 0.7419 0.6032 4.8730

หมูาย์เหต์ุ:  /1 จิ่าย์จิากผู้ลการัดำเนินงานในต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 ต์.ค. – 30 พื่.ย์. 2560 ข้อง CPNRF ก่อนแปีลงสภูาพื่เปี็น CPNREIT และจิากผู้ลการัดำเนินงานข้อง CPNREIT 
ต์ั�งแต์่วัันที่่� 29 พื่.ย์. – 31 ธั.ค. 2560 

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564

โครังสรั�างเงิน่ทุน่ (ล้านบาที่)

สินที่รััพื่ย์์รัวัมู 78,971.45

หน่�สินรัวัมู 45,152.67

ส่วันทีุ่น 33,676.80

กำไรั (ข้าดทีุ่น) สะสมู 141.99

หน่�สินที่่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์/สินที่รััพื่ย์์รัวัมู รั้อย์ละ 28.6

อันดับเครัดิต์ AA (Negative Outlook)

อายุสิทธัิการัเช่่าคงเหลืือเฉลื่�ยถื่วงน่้ำหน่ัก
(% ของสิทธิการัเชื่่าทั�งหมัด)

รัายลืะเอ่ยดการัครับกำหน่ดช่ำรัะของเงิน่ก้�ยืม

2567

4.3%
1.8% 2.9%

14.5%

3.9%

13.9%
16.9%

34.0%

7.8%

2577

2565

2578

2566

2580

2567

2584

2568

2587

2569

2590 2598 2638

2571 2574

-

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

เงินก้้ หุ้นก้้ล้านบาที่

สัดส่วันการัลังทุน

สิทธุุิการัเช่า
ร้้อยละ 100

ลงทุนต์รัง 
ร้้อยละ 100

ปิรัะเภททรััพย์สิน 
(ต์ามัมั้ลัค่่าปิรัะเมัิน)

โค่รังสรั้างรัายได้

ศ้นย์การัค่้า
75%

อาค่ารัสำานักงาน
23%

โรังแรัมั
2%

ศ้นย์การัค่้า
85%

อาค่ารัสำานักงาน
10%

โรังแรัมั
5%

 4,180  523  350 

 1,956 

 234  1,795  2,000 
 3,150 

 7,390 

 1,000 

 (บาที่ต์่อหน่วัย์)
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รัายลัะเอ่ยดสัญญาของผู้้้เชื่่าพ่�นท่�

ปิี
ทรััพย์สินปิัจัจัุบัน

(รั้อยลัะ)
ทรััพย์สินส่วันท่�ลังทุนเพิ�มั

(รั้อยลัะ)

2561 85 -

2562 96 -

2563 98 95

2564 91 100

ศ้นย์การัค่้า
รั้อยลัะ 14

ปิรัะเภทอ่�นๆ
รั้อยลัะ 20

อาหารั 
แลัะเค่รั่�องด่�มั

รั้อยลัะ 19
สินค่้าแฟชื่ั�น
รั้อยลัะ 21

สินค่้าแลัะบรัิการั 
เพ่�อค่วัามับันเทิง

รั้อยลัะ 19

สินค่้าเทค่โนโลัย่ 
แลัะอิเลั็กทรัอนิกส์
รั้อยลัะ 7

สัดส่วันผู้้้เชื่่าแยกต์ามัธุรักิจั
(รั้อยลัะของพ่�นท่�เชื่่า)

อัต์รัาค่่าเชื่่าเฉลั่�ยรัวัมั 
(ศ้นย์การัค่้าแลัะอาค่ารัสำานักงาน)

รัายได้ค่่าเชื่่าแลัะบรัิการั

อัต์รัาการัต์่อสัญญาของผู้้้เชื่่าสัดส่วันของสัญญาเชื่่าท่�จัะหมัดสัญญา
(รั้อยลัะของพ่�นท่�เชื่่า)

2565 2566 2567 หลัังปิี 2567

สัญญาส่วัน 
แบ่งรัายได้
รั้อยลัะ 37

สัญญาเชื่่า 
อัต์รัาค่งท่�
รั้อยลัะ 63

ปิรัะเภทของสัญญา
(รั้อยลัะของพ่�นท่�เชื่่า)

900 1,000

3,000
1,200

1,500

5,000

7,000บาท ต์่อ ต์รั.มั.
ลั้านบาท

25622561 2563 2564

กำไรัก่อนหัก ต์้นทุนทางการัเงิน ภาษ่เงินได้  
ค่่าเส่�อมัรัาค่าแลัะค่่าต์ัดจัำหน่าย (EBITDA)
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ค่่าเชื่่ารัวัมัท่�กองทรััสต์์ได้รัับจัากผู้้้เชื่่าเหมัา
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200

400
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ค่่าเชื่่าค่งท่� ค่่าเชื่่าแปิรัผู้ัน

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564
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ผู้ลัการัดำเนินงาน
ต์ัวัเลัขทางการัเงินท่�สำาค่ัญ หน่วัย ปิี 2562 ปิี 2563 ปิี 2564

รัาย์ได้ ล้านบาที่     5,111      4,041 3,502

รัาย์ได้อ่�น ล้านบาที่          30             28 26

กำไรัก่อนหักต์้นทีุ่นที่างการัเงิน ภูาษั่เงินได้ ค่าเส่�อมูรัาคา
และค่าต์ัดจิำหน่าย์ (EBITDA)

ล้านบาที่     4,259        3,251 2,570

กำไรัสุที่ธัิ ล้านบาที่     3,756        1,538 377

กำไรัสุที่ธัิต์่อหน่วัย์ (EPU) บาที่ 1.6977 0.6949 0.1467

ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นต์่อหน่วัย์ (DPU) บาที่ 1.6230 0.2707 0.0552

เงินลดทีุ่นต์่อหน่วัย์ บาที่ -   0.4712 0.5480

หน่�สินที่่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์ต์่อสินที่รััพื่ย์์รัวัมู เที่่า 0.31 0.32 0.28

ต์้นทีุ่นที่างการัเงิน/1 รั้อย์ละ 3.46 3.15 2.63

เงินสดสุที่ธัิได้มูาจิาก (ใช่้ไปีใน) กิจิกรัรัมูดำเนินงาน ล้านบาที่     4,210 (5,299) (3,818)

เงินสดสุที่ธัิได้มูาจิาก (ใช่้ไปีใน) กิจิกรัรัมูจิัดหาเงิน ล้านบาที่ (4,042)        5,951 3,815

เงินสดสุที่ธัิเพื่ิ�มูข้ึ�น (ลดลง) สุที่ธัิ ล้านบาที่        168        652 (3)

สินที่รััพื่ย์์สุที่ธัิ (NAV) ล้านบาที่  29,701      28,044 33,819

สินที่รััพื่ย์์สุที่ธัิต์่อหน่วัย์ บาที่ 13.4244 12.6753 13.1691

รัาคาหน่วัย์ที่รััสต์์ / NAV เที่่า       2.44         1.50 1.53

อัต์รัาผู้ลต์อบแที่น (Dividend Yield) รั้อย์ละ 4.96 1.42 0.27

มููลค่าหลักที่รััพื่ย์์ต์ามูรัาคาต์ลาด ล้านบาที่   72,459      42,037 51,874

รัาคาปีิด ณ สิ�นปีี บาที่ต์่อหน่วัย์     32.75        19.00 20.20

จิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ ณ สิ�นปีี ล้านหน่วัย์ 2,212 2,212 2,568
หมูาย์เหต์ุ:  /1 ต์้นทีุ่นที่างการัเงินไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า/หน่�สินที่่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์รัวัมู (เฉล่�ย์)

สรัุปิข้อมั้ลัสำค่ัญเก่�ยวักับการัก้้ย่มัเงิน ณ สิ�นปิี 2564

เงินก้้ย่มั หุ้นก้้
มั้ลัค่่า

(ลั้านบาท)
อายุ 
(ปิี)

  อัต์รัาดอกเบ่�ย
(รั้อยลัะ)

ค่รับกำาหนด
ไถ่่ถ่อน

1. ผูู้้ให้กู้ สถานบันการัเงิน CPNREIT288A 7,390 10 3.80 17 ส.ค. 2571

จิำนวัน (ล้านบาที่) 5,695 CPNREIT232A 1,795 4 3.30 8 ก.พื่. 2566

CPNREIT243A 2,000 3 1.50 31 มู่.ค. 2567

2. ผูู้้ให้กู้ สถานบันการัเงิน CPNREIT263A 1,500 5 2.13 31 มู่.ค. 2569

จิำนวัน (ล้านบาที่) 1,542 CPNREIT268A 1,650 5 1.65 13 ส.ค. 2569

CPNREIT318A 1,000 10 2.96 13 ส.ค. 2574

รัวัมั 15,335

ผู้้้ลังทุนสามัารัถ่ศึกษาข้อมั้ลัของกองทรััสต์์เพิ�มัเต์ิมัได้จัากแบบแสดงรัายการัข้อมั้ลัปิรัะจัำปิี (แบบ 56-REIT1) 
ท่�แสดงไวั้ใน www.sec.or.th หรั่อ www.cpnreit.com
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นายพงศกรั เท่�ยงธรัรัมั 
กรัรัมัการัอิสรัะ

นางสาวัวััลัยา จัิรัาธิวััฒน์ 
กรัรัมัการั

นางอวัยพรั ฟ้ต์รัะก้ลั 
ปิรัะธานกรัรัมัการั
แลัะกรัรัมัการัอิสรัะ 

นางสาวันภารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิทย์ 
กรัรัมัการั

คัณะกรัรัมการับรัิษััท

นางสาวัพิรัิน่ พรัิ�งศุลักะ 
กรัรัมัการั
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เรัียน ท่านผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ 

ปีี 2564 ภูาย์ใต์้สถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้องข้องโรัคต์ิดเช่่�อไวัรััส
โคโรันา 2019 (COVID-19) หลาย์รัะลอก และมูาต์รัการัควับคุมูข้อง
ภูาครััฐ์ท่ี่�เข้้มูงวัดเปี็นเวัลาหลาย์เด่อน ส่งผู้ลให้หลาย์กิจิกรัรัมูที่าง
เศรัษัฐ์กิจิถูกจิำกัด จินกรัะที่ั�งไต์รัมูาสสุดที่้าย์ข้องปีี การัฉ่ดวััคซ่ีน 
มู่ควัามูค่บหน้าอย์่างมูาก การัรัะบาดในปีรัะเที่ศคล่�คลาย์ลง และ
เศรัษัฐ์กิจิเรัิ�มูฟ้�นตั์วัได้ด่ ที่ำให้เศรัษัฐ์กิจิไที่ย์มู่อัต์รัาการัข้ย์าย์ตั์วัที่่� 
รั้อย์ละ 1.6 

การับรัหิารัจัิดการัที่รัสัต์เ์พื่่�อการัลงที่นุในสทิี่ธักิารัเช่า่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ 
CPN รั่เที่ล โกรัที่ (“CPNREIT”) ที่่ามูกลางควัามูที่้าที่าย์ดังกล่าวั  
ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ด้ใหค้วัามูสำคัญกับการัสร้ัางรัาย์ได้และการัเติ์บโต์
อย์่างต์่อเน่�องต์ามูนโย์บาย์การัลงทีุ่นข้อง CPNREIT และมูุ่งเน้นสรั้าง
ผู้ลต์อบแที่นให้กับผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างย์ั�งย่์น โดย์ได้ดำเนินการั 
ต์่าง ๆ ดังน่�

การัลงทุนในทรััพย์สินเพิ�มเต์ิม
กองที่รัสัต์ ์CPNREIT ได้เข้า้ลงทุี่นในที่รัพัื่ย์สิ์นเพื่ิ�มูเติ์มูต์ามูมูติ์ที่่�ปีรัะชุ่มู
วัิสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งที่่� 1/2562  ได้แก่ อาคารัสำนักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ พื่รั้อมูที่ั�ง
จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออายุ์) 
สำเรั็จิในเด่อนมู่นาคมู 2563 แต่์ด้วัย์สถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาด 
ข้อง COVID-19 ในช่่วังต์้นปีี 2563 ที่่�มู่ผู้ลกรัะที่บต์่อภูาวัะต์ลาดทีุ่น  
ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จึิงได้เล่�อนการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเต์ิมูส่วันที่่�
เหลอ่ออกไปี จินกรัะที่ั�งในช่ว่ังต์น้ปี ี2564 ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ดด้ำเนนิ
การัเพื่ิ�มูทีุ่นโดย์การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ CPNREIT จิำนวัน 
6,577.8 ลา้นบาที่ เพื่่�อลงที่นุในโครังการัเซีน็ที่รัลั มูารัน่า (พัื่ที่ย์า) และ
โครังการัเซี็นที่รััล ลำปีาง ในมููลค่าการัลงทีุ่นที่ั�งสิ�น 5,672.0 ล้านบาที่ 
และไดร้ับัโอนที่รัพัื่ย์ส์นิดงักลา่วัเรัย่์บรัอ้ย์แลว้ัเมู่�อวันัที่่� 25 กมุูภูาพื่นัธั์ 
2564 ที่ำให้ CPNREIT มู่การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่ั�งหมูด 12 โครังการั 
ปีรัะกอบดว้ัย์ ศนูย์ก์ารัค้า 7 โครังการั อาคารัสำนกังาน 4 อาคารั และ
โรังแรัมู 1 แห่ง โดย์มู่พื่่�นที่่�ให้เช่่ารัวัมูปีรัะมูาณ 358,000 ต์ารัางเมูต์รั 
(ต์รั.มู.)  

สำหรัับการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินเพิื่�มูเต์ิมูส่วันที่่�เหล่อ ได้แก่ โครังการั
เซีน็ที่รัลั สรุัาษัฎรัธ์ัาน ่และโครังการัเซีน็ที่รัลั อบุล ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์
จิะพื่จิิารัณาลงที่นุเมู่�อสภูาวัะการัลงที่นุในต์ลาดที่นุเอ่�ออำนวัย์ต่์อการั
ออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ เพื่่�อให้การัลงทุี่นครับถ้วันต์ามูมูติ์ 
ที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งที่่� 1/2562

สารัจากคัณะกรัรัมการับรัิษััท

การับรัิหารัจัดการัทรััพย์สิน
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รั่วัมูกับผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ให้ควัามูรั่วัมูมู่อ
และปีฏิิบัต์ิต์ามูมูาต์รัการัควับคุมูการัแพื่ร่ัรัะบาดข้องภูาครััฐ์ รัวัมูถึง
การัปีิดใหบ้รักิารัศูนย์์การัค้าในกรังุเที่พื่มูหานครั และช่ลบุรั่ เปีน็เวัลา 
1.5 เดอ่นในช่ว่ังไต์รัมูาส 3 ข้องปี ีการัจิำกดัจิำนวันที่่�นั�งในรัา้นอาหารั 
และการัปีิดให้บรัิการัข้องธุัรักิจิบางปีรัะเภูที่ และได้ดำเนินมูาต์รัการั
เช่ิงรัุกเพื่่�อบรัิหารัจิัดการัที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT  ให้สามูารัถจิัดหา
ปีรัะโย์ช่น์ได้อย์่างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ โดย์ให้ควัามูสำคัญด้านการัรัักษัา
ควัามูสะอาดและควัามูปีลอดภูัย์ข้องลูกค้าและผูู้้มูาใช่้บรัิการัภูาย์ใน
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานอย์่างเข้้มูงวัด และย์ังคงพื่ิจิารัณาให้
ควัามูช่ว่ัย์เหลอ่ร้ัานค้าที่่�ได้รับัผู้ลกรัะที่บด้วัย์การัให้สว่ันลดค่าเช่า่หรัอ่
ย์กเวัน้คา่เช่า่ อก่ทัี่�งดำเนนินโย์บาย์บรัหิารัต์น้ที่นุควับคมุูคา่ใช่จ้ิา่ย์และ
จิัดสรัรัที่รััพื่ย์ากรัให้เกิดปีรัะสิที่ธิัภูาพื่สูงสุดเพื่่�อบรัรัเที่าผู้ลกรัะที่บท่ี่�
เกิดข้ึ�นต่์อรัาย์ได้และควัามูสามูารัถในการัที่ำกำไรัข้อง CPNREIT  
รัวัมูถึงการับริัหารัจัิดการักรัะแสเงินสดให้มู่ควัามูเพ่ื่ย์งพื่อต่์อการั
ดำเนนิธัรุักจิิ โดย์กองที่รัสัต์ย์์งัคงมูอ่ตั์รัาการัเช่า่พื่่�นที่่�สงูกวัา่รัอ้ย์ละ 90 
และมู่อัต์รัาการัต์่อสัญญาเช่่าพื่่�นที่่�เกินกวั่ารั้อย์ละ 90 ข้องพื่่�นที่่�เช่่าที่่�
ครับสัญญาเช่่า

การัเพิ�มศักยภาพในการัจัดหาปรัะโยชน์ข้อง
ทรััพย์สิน
การัปีรัับปีรุังคุณภูาพื่ที่รััพื่ย์์สินเป็ีนอ่กปัีจิจิัย์สำคัญในการัเพื่ิ�มู 
ผู้ลต์อบแที่นให้กับที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ โดย์ได้ที่ำการัปีรัับปีรุัง
ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 ครัั�งใหญ่ต์ั�งแต์่เด่อนกรักฎาคมู 2563 
ถงึเดอ่นพื่ฤศจิกิาย์น 2564 ปีรัะกอบดว้ัย์ การัปีรับัรัปูีแบบการัใช่พ้ื่่�นที่่�
ศนูย์ก์ารัค้าเป็ีน Destination Concepts และปีรับั mall ambience 
ใหมู่ที่ั�งศูนย์ก์ารัค้า รัวัมูถึงการัปีรับัโฉมูห้างสรัรัพื่สินค้าเซ็ีนที่รัลัให้เป็ีน
การัช่้อปีปีิ�งแบบ seamless  ปีรัับโฉมูท็ี่อปีส์ ซีูเปีอรั์มูารั์เก็ต์  
เปี็น Central Food Hall และนำเสนอ ซีูเปีอรั์สปีอรั์ต์ ที่่�ใหญ่ที่่�สุด 
ในย์่านนั�น อ่กที่ั�งรัวัมูรั้านอาหารัอรั่อย์ช่่�อดังรัะดับโลก  

ผลการัดำาเนินงานและการัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบแทนให้
ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
CPNREIT มู่รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัรัวัมูจิำนวัน 3,501.6 ล้านบาที่ 
ลดลงรั้อย์ละ 13.4 จิากปีีก่อนหน้า เน่�องจิากกองที่รััสต์์ได้ให้การัช่่วัย์
เหล่อผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ศูนย์์การัค้าด้วัย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่า และการัย์กเวั้น
รัาย์ได้ค่าเช่่าจิากโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ในรัะหว่ัางปีีให้กับผูู้้เช่่าช่่วัง
โรังแรัมูเน่�องจิากสถานการัณ์การัรัะบาดข้อง COVID-19  อย์่างไรัก็ด่ 
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ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์ ์
โดย์พื่ิจิารัณาจิากกรัะแสเงินสดจิากการัดำเนินงาน การัช่ำรัะหน่�เงิน 
กูย้์มู่ในอนาคต์ รัวัมูถึงการักันเงินสำรัองต่์าง ๆ  และได้ปีรัะกาศจ่ิาย์เงิน
ให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่ั�งสิ�น 0.6032 บาที่ต่์อหน่วัย์ จิากผู้ลการั 
ดำเนินงานปีี 2564 แบ่งเปี็น เงินปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิำนวัน 0.0552 
บาที่ต์่อหน่วัย์ และการัจิ่าย์ในรัูปีแบบเงินลดทีุ่นจิำนวัน 0.5480 บาที่ 
ต์่อหน่วัย์

ณ สิ�นปีี 2564 กองที่รััสต์์มู่เงินลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
ต์ามูมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมูจิำนวัน 75,370.6 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 10.4 
จิากสิ�นปีีก่อนหน้า เปี็นผู้ลจิากการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเต์ิมู และ 
มูเ่งนิกูย้์มู่และหุน้กูร้ัวัมูจิำนวัน 22,561.5 ลา้นบาที่ สง่ผู้ลใหส้นิที่รัพัื่ย์์
สทุี่ธิัต์อ่หน่วัย์เท่ี่ากับ 13.1691 บาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นร้ัอย์ละ 3.9 จิากสิ�นปีก่ีอน 

นอกจิากน่�  บรัิษััที่ ที่รัิสเรัที่ต์ิ�ง จิำกัด ย์ังคงอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อ 
ข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ ‘AA’ แนวัโน้มู ‘ลบ’ ซีึ�งอันดับเครัดิต์สะที่้อน
ถงึที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�มู่คณุภูาพื่สงู ต์ลอดจินกรัะแสเงนิสดที่่�สามูารัถคาดการัณ์
ได้จิากรัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัที่่�กรัะที่ำภูาย์ใต์้สัญญาและนโย์บาย์
ที่างการัเงินที่่�รัะมูัดรัะวััง 

การัพัฒนาด้านคัวามยั�งย่น
จิากการัดำเนนิงานข้องผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์์และผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ 
ที่่�ได้คำนึงถึงสิ�งแวัดล้อมู สังคมู และบรัรัษััที่ภูิบาล (Environment, 
Social, Governance: ESG) ส่งผู้ลให้ CPNREIT มู่ควัามูโดดเด่นด้าน
ควัามูย์ั�งย์น่จินเปีน็ที่่�ย์อมูรับั และไดร้ับัผู้ลปีรัะเมูนิดา้นควัามูย์ั�งย์น่โดย์ 
S&P Global ซีึ�งเปี็นข้้อมููลสำคัญที่่�ที่ำให้ผูู้้ลงทีุ่นที่ั�วัโลกใช่้ในการั
วัิเครัาะห์และพื่ิจิารัณาตั์ดสินใจิลงทุี่น โดย์ CPNREIT ได้รัับการัจัิด
อันดับใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 รัะดับ 
Member นอกจิากน่� CPNREIT ย์ังได้เข้้าร่ัวัมูการัปีรัะเมูินและจิัด
อันดับด้านควัามูย์ั�งย์่นในรัะดับสากลข้อง Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB) เปี็นปีีแรัก 

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้อข้อบคุณผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กที่่านที่่�ให้ควัามูไวั้
วัางใจิและให้การัสนับสนนุมูาโดย์ต์ลอด และมู่ควัามูต์ั�งใจิที่่�จิะบรัิหารั 
CPNREIT ให้เติ์บโต์อย่์างย์ั�งย์่นและสร้ัางผู้ลต์อบแที่นที่่�มัู�นคงให้แก่ 
ผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ต่์์อไปี ดว้ัย์การัดำเนินงานภูาย์ใต้์นโย์บาย์ธัรัรัมูาภิูบาล
และการักำกับดูแลกิจิการัที่่�ด่

นางอวัยพรั ฟ้ต์รัะก้ลั 
ปิรัะธานกรัรัมัการั 

บรัิษัท ซ่พ่เอ็น รั่ท แมัเนจัเมันท์ จัำกัด
ในฐานะผู้้้จััดการักองทรััสต์์ CPNREIT
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วัต์ถืุปรัะสงคั์ข้องกองทรััสต์์และนโยบายการัลงทุน

1. วัต์ถืุปรัะสงคั์ข้องกองทรััสต์์

กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ที่่�จิะลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลัก  
โดย์การัซี่�อ และ/หรัอ่เช่า่ และ/หรัอ่เช่า่ช่ว่ัง และ/หรัอ่รับัโอนสิที่ธิัการั
เช่่า และ/หรั่อสิที่ธัิการัเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก โดย์จิะนำที่รััพื่ย์์สิน 
ดังกล่าวัไปีจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ในรัูปีข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบรัิการั  
หรั่อรัาย์ได้อ่�นใดในที่ำนองเด่ย์วักัน ต์ลอดจินที่ำการัปีรัับปีรัุง 
เปีล่�ย์นแปีลงพื่ัฒนาศักย์ภูาพื่ พื่ัฒนา และ/หร่ัอจิำหน่าย์ที่รััพื่ย์์สิน 
ต์า่ง ๆ  เพ่ื่�อมูุง่กอ่ใหเ้กดิรัาย์ไดแ้ละผู้ลต์อบแที่นแกก่องที่รัสัต์ ์CPNREIT 
เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างต์่อเน่�องในรัะย์ะย์าวั อ่กที่ั�ง
กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่จิุดมูุ่งหมูาย์ที่่�จิะลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเต์ิมู  
เพื่่�อการัเติ์บโต์อย่์างต่์อเน่�องข้องฐ์านรัาย์ได้ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
รัวัมูถึงการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�น และ/หร่ัอหลักที่รััพื่ย์์อ่�น และ/หรั่อ
การัหาดอกผู้ลอ่�นโดย์วิัธั่อ่�นใดต์ามูที่่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อ
กฎหมูาย์อ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้องกำหนด

2. นโยบายการัลงทุน

กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะมูุ่งเน้นการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และ 
สิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูที่ั�งสิที่ธัิการัเช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
ที่่�มูค่ณุภูาพื่สงู โดย์เฉพื่าะอย์า่งย์ิ�งอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ป์ีรัะเภูที่ศนูย์ก์ารัคา้ 
รัวัมูที่ั�งการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่อ่�น ๆ  ที่่�มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้อง
หรั่อส่งเสริัมูปีรัะโย์ช่น์กับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้า อาทิี่ 
ที่รััพื่ย์์สินเพื่่�อการัพื่าณิช่ย์์ อาคารัสำนักงาน โรังแรัมู และเซีอร์ัวิัส 
อพื่าร์ัต์เมูนต์์ เป็ีนต้์น เพื่่�อเป็ีนที่รัพัื่ย์์สินหลกัข้อง CPNREIT โดย์การัซี่�อ 
และ/หรั่อเช่่า และ/หรั่อเช่่าช่่วัง และ/หรั่อรัับโอนสิที่ธัิการัเช่่า และ/
หรั่อสิที่ธิัการัเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักโดย์มูุ่งเน้นการัจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์
ในรัูปีข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบรัิการั หรั่อรัาย์ได้อ่�นใดในที่ำนอง
เด่ย์วักัน ต์ลอดจินที่ำการัปีรัับปีรุัง เปีล่�ย์นแปีลง พื่ัฒนาศักย์ภูาพื่ 
พื่ฒันา และ/หรัอ่จิำหนา่ย์ที่รัพัื่ย์ส์นิต์า่ง ๆ  เพื่่�อมูุง่กอ่ใหเ้กดิรัาย์ไดแ้ละ
ผู้ลต์อบแที่นแก่ CPNREIT เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย์่าง
ต์่อเน่�องในรัะย์ะย์าวั อ่กที่ั�ง CPNREIT มู่จิุดมูุ่งหมูาย์ที่่�จิะลงทีุ่นใน
ที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเติ์มูเพื่่�อการัเต์ิบโต์อย่์างต์่อเน่�องข้องฐ์านรัาย์ได้ข้อง 
CPNREIT และเป็ีนการักรัะจิาย์ควัามูเส่�ย์งผู่้านการัลงทุี่นใน
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์หลาย์แห่งในที่ำเลที่่�แต์กต์่างกัน รัวัมูถึงการัลงทีุ่นใน
ที่รัพัื่ย์ส์นิอ่�น และ/หรัอ่หลกัที่รัพัื่ย์อ์่�น และ/หรัอ่การัหาดอกผู้ลอ่�นโดย์
วัิธั่อ่�นใดต์ามูที่่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอกฎหมูาย์อ่�นใดที่่�
เก่�ย์วัข้้องกำหนด

การัเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการัท่�สำาคััญ
• วัันท่ี่� 25 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 CPNREIT ได้ลงทุี่นในเซ็ีนที่รััล  

มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง สำเรั็จิเรั่ย์บรั้อย์ มููลค่าการัลงทีุ่น
ที่ั�งสิ�น 5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น 
ภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู และอากรัแสต์มูป์ี รัวัมูต์ลอดจินค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
และคา่ใช่จ้ิา่ย์อ่�น ๆ  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง) โดย์แหล่งเงนิทุี่นมูาจิากเงนิเพื่ิ�มู
ทีุ่นจิำนวัน 6,578 ล้านบาที่ โดย์การัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูจิำนวัน 355,557,300 หน่วัย์ ที่่�รัาคา 
เสนอข้าย์ 18.50 บาที่ต์่อหน่วัย์ 

 สำหรัับการัลงทีุ่นในเซี็นที่รััล สุรัาษัฏิรั์ธัาน่ และเซี็นที่รััล อุบล  
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะพื่ิจิารัณาลงทีุ่นเมู่�อสภูาวัะการัลงทีุ่นใน
ต์ลาดที่นุเอ่�ออำนวัย์ต์อ่การัออกและเสนอข้าย์หนว่ัย์ที่รัสัต์ ์เพื่่�อ
ใหมู้ก่ารัลงที่นุครับถว้ันต์ามูมูต์ทิี่่�ปีรัะช่มุูวัสิามูญัผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์์ 
ครัั�งที่่� 1/2562

• วัันที่่� 31 มู่นาคมู 2564 CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุ่ด มููลค่ารัวัมู
ที่ั�งหมูด 3,500 ลา้นบาที่ เสนอข้าย์วังแคบไมูเ่กนิ 10 รัาย์ (PP10) 
เพื่่�อช่ำรัะค่นหน่�เงินกู้ย์่มู โดย์ TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ 
ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน ที่ั�ง 2 ชุ่ด ที่่�รัะดับ “AA” เมู่�อวัันที่่� 
21 เมูษัาย์น 2564 โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

- CPNREIT243A มููลค่า 2,000 ล้านบาที่ อาย์ุ 3 ปีี  
ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2567 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 1.50 
กำหนดช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

- CPNREIT263A มููลค่า 1,500 ล้านบาที่ อาย์ุ 5 ปีี  
ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2569 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 2.13 
กำหนดช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

• วัันที่่� 30 กรักฎาคมู 2564 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และ
หุน้กูไ้มูด่อ้ย์สทิี่ธั ิไมู่มูห่ลกัปีรัะกนัข้อง CPNREIT ที่่�รัะดบั “AA” 
แนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Negative” หรั่อ “ลบ”

• วัันที่่� 13 สิงหาคมู 2564 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้  
2 ชุ่ด มููลค่ารัวัมูที่ั�งหมูด 2,650 ล้านบาที่ เสนอข้าย์นักลงทีุ่น
สถาบนัและ เพื่่�อช่ำรัะคน่หน่�หุน้กู ้CPNREIT218A ท่ี่�ครับกำหนด
ไถ่ถอน โดย์ TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธิั ไมู่มู่ 
หลักปีรัะกัน ที่ั�ง 2 ชุ่ด ที่่�รัะดับ “AA” เมู่�อวัันที่่� 30 กรักฎาคมู 
2564 โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

- CPNREIT268A มููลค่า 1,650 ล้านบาที่ อาย์ุ 5 ปีี  
ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2569 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 1.65 
กำหนดช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

- CPNREIT318A มููลค่า 1,000 ล้านบาที่ อายุ์ 10 ปีี  
ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2574 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 2.96 
กำหนดช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

• ศูนย์ก์ารัค้าภูาย์ใต้์การับริัหารัข้อง CPNREIT ในกรุังเที่พื่มูหานครั 
และช่ลบุรั่ ได้ปีิดให้บรัิการัเป็ีนการัช่ั�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้อง 
ภูาครััฐ์เพื่่�อควับคุมูการัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 รัะหวั่าง 
วัันที่่� 12 กรักฎาคมู ถึง 31 สิงหาคมู 2564 โดย์ปีิดให้บรัิการั
พื่่�นที่่�บางส่วัน ย์กเวั้น ซีูเปีอรั์มูารั์เก็ต์ รั้านข้าย์ย์าและสิ�งจิำเปี็น
ต์่อการัดำรังช่่พื่ รั้านอาหารัให้ซี่�อกลับบ้าน  

• การัปีรัับปีรัุงครัั�งใหญ่ข้องโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 ให้เปี็น 
The Largest Regional Mall - Gateway of South Bangkok 
และจิะผู้ลักดันให้ย์่านพื่รัะรัามู 2 กลาย์เปี็น New Urbanized 
District แห่งใหมู่ข้องกรัุงเที่พื่ฯ ได้ดำเนินการัแล้วัเสรั็จิในเด่อน
พื่ฤศจิิกาย์น 2564 ปีรัะกอบด้วัย์ การัปีรัับโฉมูห้างสรัรัพื่สินค้า 
และเพื่ิ�มู Destination Concept ต์่าง ๆ เช่่น Food Lifestyle 
Destination และ Sport Destination เปี็นต์้น 

นโยบาย ภาพรัวมการัปรัะกอบธุุุรักิจ 
และการัจัดหาผลปรัะโยชน์
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โคัรังสรั้างข้องกองทรััสต์์

เงินลังทุน

ลังทุนใน
อสังหารัิมัทรััพย์

รัายได ้
จัากการัลังทุน

ปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน

ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์

ค่่าธรัรัมัเน่ยมั

ค่่าธรัรัมัเน่ยมั

ค่่าธรัรัมัเน่ยมั

บรัิหารัจััดการั 
อสังหารัิมัทรััพย์

ทรััสต์่

ผู้้้จััดการักองทรััสต์์

ผู้้้บรัิหารั 
อสังหารัิมัทรััพย์

ต์ิดต์ามัด้แลั 
ต์รัวัจัสอบ

บรัิหารัจััดการั 
กองทรััสต์์

สิทธ ิ
การัเชื่่าชื่่วัง

รัายได้ค่่าเชื่่า
จั่ายให้กองทรััสต์์

บรัิษัท ซ่พ่เอ็น พัทยา โฮเทลั จัำากัด
“ผู้้้เชื่่าชื่่วัง”

ผู้้้บรัิหารัโรังแรัมั

ศูนย์การัคั้า อาคัารัสำานักงาน โรังแรัมั
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รัายละเอ่ยดทรััพย์สิน

มูลคั่าทรััพย์สิน

มูลคั่าทรััพย์สินสุทธุุิต์่อหน่วย มูลคั่าหน่วยทรััสต์์ 

มูลคั่าทรััพย์สินสุทธุุิ 

ล้านบาท ล้านบาท

บาท บาท

78,971

13.1691 20.20

33,819

รัายลัะเอ่ยดทรััพย์สิน ณ 31 ธันวัาค่มั 2564
มั้ลัค่่า
(บาท)

รั้อยลัะของ
มั้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิ

เงินลงทีุ่นที่่�แสดงด้วัย์มููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมูผู้่านกำไรัหรั่อข้าดทีุ่น 1,073,095,044  3.2 

เงินลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ต์ามูมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมู 75,370,649,739  222.9 

รัาย์การัเที่่ย์บเที่่าเงินสด 1,159,173,707 3.4

ลูกหน่�รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัค้างรัับ 893,113,086  2.6 

ลูกหน่�กรัมูสรัรัพื่ากรั 367,499,838  1.1 

ค่าใช่้จิ่าย์จิ่าย์ล่วังหน้า 9,837,293  0.0 

สินที่รััพื่ย์์อ่�น 98,085,202  0.3 

รัวัมัทรััพย์สิน 78,971,453,909 233.5

มั้ลัค่่าทรััพย์สินสุทธิ 33,818,784,096 100.0

รัายละเอ่ยดทรััพย์สินหลักท่�กองทรััสต์์ CPNREIT ลงทุน

ณ สิ�นปีี 2564 กองที่รััสต์์  CPNREIT ลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่ั�งสิ�น 12 โครังการั ปีรัะกอบด้วัย์ ศูนย์การัค้า 7 โครังการั อาคารัสำนักงาน 4 อาคารั 
และโรังแรัมู 1 แห่ง โดย์ในรัอบปีีบัญช่่ 2564 CPNREIT ได้ลงทีุ่นเพื่ิ�มูเติ์มูในโครังการัศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล มูารั่นา และโครังการัศูนย์์การัค้า
เซี็นที่รััล ลำปีาง โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดที่รััพื่ย์์สินดังน่�

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564

(ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคมู 2564)
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ลัักษณะการัลังทุนของ CPNREIT 
ในโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามั 2 
(สัญญาสิ�นสุดวัันท่� 15 สิงหาค่มั 
2568)

1. สิที่ธักิารัเช่่าช่่วังท่ี่�ดนิ ที่่�เป็ีนที่่�ต์ั�งข้องอาคารัศนูย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 เน่�อที่่�รัวัมู 53-2-38.4 ไร่ั 
2. สิที่ธัิการัเช่่าอาคารัศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (บางส่วัน) พื่รั้อมูอาคารัจิอดรัถ (บางส่วัน) 
3. สิที่ธักิารัเช่า่งานรัะบบสาธัารัณปูีโภูค รัะบบบำบดัน�ำเสย่์และสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์า่ง ๆ  ที่่�เก่�ย์วัเน่�องกบั

ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 
รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 20 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 15 สิงหาคมู 2568) 
4. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัเน่�อง

ลัักษณะการัลังทุนของ CPNREIT 
ในโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามั 2 
(ชื่่วังต์่ออายุ)

1. สิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (ไมู่รัวัมูที่่�ดิน) ปีรัะมูาณ 30 ปีี จิากบรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนาพื่รัะรัามู 2 จิำกัด 
โดย์สิที่ธัิการัเช่่าจิะมู่รัะย์ะเวัลาการัเช่่าเรัิ�มูต์ั�งแต์่วัันที่่� 16 สิงหาคมู 2568 จินถึง 15 สิงหาคมู 2598  
ซีึ�งได้แก่ พื่่�นที่่�ส่วันอาคารั พื่่�นที่่�ส่วันกลาง และพื่่�นที่่�จิอดรัถที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT  
จิะเข้้าลงทีุ่น ซีึ�งคิดเปี็นพื่่�นที่่�ที่่�จิะเข้้าลงทีุ่นปีรัะมูาณ 264,530 ต์ารัางเมูต์รั 

2. สิที่ธัิการัเช่่าในงานรัะบบปีรัะมูาณ 30 ปีี จิากบรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 จิำกัด โดย์สิที่ธัิ
การัเช่่าจิะมู่รัะย์ะเวัลาการัเช่่าเรัิ�มูต์ั�งแต่์วัันที่่� 16 สิงหาคมู 2568 จินถึง 15 สิงหาคมู 2598 ซีึ�งได้แก่  
รัะบบไฟฟ้า รัะบบสาธัารัณูปีโภูค รัะบบโที่รัศัพื่ที่์ ลิฟที่์ บันไดเล่�อน รัะบบปีรัับอากาศ รัะบบงานวัิศวักรัรัมู 
รัะบบบำบัดน�ำเส่ย์ และสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์่าง ๆ ซีึ�งต์ิดต์ั�งและใช่้งานอย์ู่ในอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้าง 
ในโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT เข้้าลงที่นุ รัวัมูที่ั�งสทิี่ธัใิด ๆ ที่่�เก่�ย์วักบัหร่ัอเก่�ย์วัเน่�องกบังานรัะบบดงักล่าวั

ที่ั�งน่� ปีัจิจิุบัน CPNREIT เปี็นเจิ้าข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 จิึงไมู่มู่การั
ลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมูในที่รััพื่ย์์สินส่วันน่�

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) (“เซี็นที่รััลพื่ัฒนา”)

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 251,182 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 85,156 ต์ารัางเมูต์รั

วัันท่�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560 

มั้ลัค่่าท่�รัับโอนจัาก CPNRF 7,186 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 24,836 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 25,694 ล้านบาที่

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามั 2
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล พรัะรัาม 2

251,182 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

85,156 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

94.0%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 เรัิ�มูเปีิดดำเนินการัในเด่อนธัันวัาคมู 2545 ต์ั�งอย์ู่บนถนนเศรัษัฐ์กิจิ 
ค่อ ถนนพื่รัะรัามูท่ี่� 2 ถนนหลักท่ี่�มูุ่งสู่ภูาคใต์้ และเป็ีนแหล่งชุ่มูช่นข้นาดใหญ่ที่างที่ิศต์ะวัันต์กและ
ที่ิศใต์้ข้องกรัุงเที่พื่มูหานครั เปี็นศูนย์์การัค้าที่่�ครับครััน เปี็นจิุดหมูาย์ข้องการัจิับจิ่าย์ใช่้สอย์ในย์่าน
กรัุงเที่พื่ฯ ต์อนใต์้และจิังหวััดใกล้เค่ย์ง อันเปี็นแหล่งที่่�อย์ู่อาศัย์ใหมู่ที่่�มู่การัเต์ิบโต์ที่ั�งด้านหมูู่บ้านและ
คอนโดมูิเน่ย์มูอย์่างต์่อเน่�อง โดย์ศูนย์์การัค้าต์ั�งอย์ู่ที่่�เลข้ที่่� 160 ถนนพื่รัะรัามูที่่� 2 แข้วังแสมูดำ เข้ต์
บางขุ้นเที่่ย์น กรัุงเที่พื่มูหานครั
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ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธัิการัเช่่าที่่�ดินเน่�อที่่�รัวัมู 12-2-44.6 ไรั่ 
2. สิที่ธัิการัเช่่าอาคารัศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 (บางส่วัน) และพื่่�นที่่�จิอดรัถภูาย์ในอาคารั 

(ที่ั�งหมูด) 
รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 30 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 15 สิงหาคมู 2578) โดย์ CPNREIT มู่สิที่ธัิที่่�จิะต์่ออาย์ุ
สัญญาเช่่าได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 30 ปีี เน่�องจิากเดิมูก่อนแปีลงสภูาพื่เปี็นกองที่รััสต์์ CPNREIT กองทีุ่น
รัวัมู CPNRF ได้ช่ำรัะค่าเช่่าและเงินมูัดจิำต์ามูเง่�อนไข้แห่งสัญญาเช่่าครัั�งเด่ย์วัเต์็มูจิำนวัน 
3. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในงานรัะบบสาธัารัณูปีโภูคและสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์า่ง ๆ  ที่่�เก่�ย์วัเน่�องกบัศนูย์ก์ารัค้า

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 
4. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัเน่�อง

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 169,740 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 36,028 ต์ารัางเมูต์รั  

วัันท่�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560

มั้ลัค่่าท่�รัับโอนจัาก CPNRF 9,179 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 9,709 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 12,753 ล้านบาที่ 

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามั 3
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล พรัะรัาม 3

169,740 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

36,028 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

91.5%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 เรัิ�มูเปีิดดำเนินการัในเด่อนต์ุลาคมู 2540 ต์ั�งอย์ู่บนที่ำเลที่่�ด่
ที่่�สุดแห่งหนึ�งข้องถนนสาธุัปีรัะดิษัฐ์์ ซีึ�งเป็ีนพื่่�นที่่�ต่์อเน่�องกับในเข้ต์ใจิกลางกรุังเที่พื่มูหานครั  
(สาที่รัและส่ลมู) และเปี็นท่ี่�ต์ั�งข้องเข้ต์ชุ่มูช่นที่่�พื่ักอาศัย์และย์่านธัุรักิจิท่ี่�สำคัญแห่งหนึ�งข้อง
กรัุงเที่พื่ฯ โดย์ศูนย์์การัค้าต์ั�งอย์ู่ที่่�เลข้ที่่� 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุัปีรัะดิษัฐ์์  
แข้วังช่่องนนที่รั่ เข้ต์ย์านนาวัา กรัุงเที่พื่มูหานครั
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ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธัิการัเช่่าช่่วังที่่�ดินที่่�เปี็นที่่�ต์ั�งข้องอาคารัศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า เน่�อที่่�รัวัมู 24-2-84 ไรั่ 
2. สทิี่ธักิารัเช่า่อาคารัศูนย์ก์ารัคา้เซีน็ที่รัลั ปีิ�นเกลา้ (บางส่วัน) จิำนวัน 1 อาคารั และอาคารัสำนกังาน

จิำนวัน 2 อาคารั (ที่ั�งอาคารั) รัวัมูที่ั�งที่่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั (บางส่วัน) 
3. สิที่ธัิการัเช่่างานรัะบบและที่รััพื่ย์์สินอ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้องกับโครังการัเซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า 
รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 15 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2567) 
4. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครัรังการัส่วันที่่� CPNREIT ลงทีุ่น

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 188,345 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 61,785 ต์ารัางเมูต์รั  

วัันท่�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560 

มั้ลัค่่าท่�รัับโอนจัาก CPNRF 5,543 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 5,652 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 3,204 ล้านบาที่

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั ปิิ่นเกลั้า
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล ป่�นเกล้า และ  
อาคัารัสำานักงานป่�นเกล้า ทาวเวอรั์เอ และบ่

137,692 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

50,653 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

27,689 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

34,096 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

98.1%
อัตร้าการ้เช้่า

81.8%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศนูย์ก์ารัค้าเซ็ีนที่รัลั ปีิ�นเกล้า เปิีดดำเนินการัในเดอ่นตุ์ลาคมู 2540 เป็ีนโครังการัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์
เพ่ื่�อการัพื่าณิช่ย์์ข้นาดใหญ่ ต์ั�งอย์ู่บนถนนบรัมูรัาช่ช่นน่ ซีึ�งเปี็นถนนสาย์หลักด้านต์ะวัันต์ก 
ข้องกรัุงเที่พื่มูหานครั โดย์โครังการัปีรัะกอบด้วัย์ อาคารัศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า  
ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์เอ และปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์บ่ และอาคารัห้างสรัรัพื่สินค้าเซี็นที่รััล  
โดย์ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานต์ั�งอย์ู่ที่่�เลข้ที่่� 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222  
ถงึ 7/552 และ 7/553 ถนนบรัมูรัาช่ช่นน ่แข้วังอรุัณอมัูรันิที่รั ์เข้ต์บางกอกน้อย์ กรุังเที่พื่มูหานครั

เซ็นทรััลั ปิิ่นเกลั้า

ปิิ่นเกลั้า ทาวัเวัอรั์เอ แลัะบ่  
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ลัักษณะการัลังทุน 1. สทิี่ธักิารัเช่า่ที่่�ดนิที่่�เปีน็ที่่�ต์ั�งข้องอาคารัศนูย์ก์ารัคา้ อาคารัอเนกปีรัะสงค ์ที่่�จิอดรัถย์นต์ภ์ูาย์ในอาคารั 
รัวัมูถึงถนนรัอบโครังการัและที่างเข้้าออก (บางส่วัน) ข้องโครังการัเซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ 
เน่�อที่่�รัวัมู 32-3-56.85 ไรั่ 

2. สทิี่ธิัการัเช่า่อาคารัศูนย์ก์ารัค้า (บางสว่ัน) จิำนวัน 1 อาคารั อาคารัอเนกปีรัะสงค ์(Multipurpose 
Hall) จิำนวัน 1 อาคารั รัวัมูที่ั�งที่่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ใน 1 อาคารั (ต์ามูสัดส่วันการัใช่้งานข้องพื่่�นที่่�
อาคารัศูนย์์การัค้าและอาคารัอเนกปีรัะสงค์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ลงทีุ่น) 

3. สิที่ธัิการัเช่่างานรัะบบและที่รััพื่ย์์สินอ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้องกับโครังการัเซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์
รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 30 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 22 เมูษัาย์น 2587) 
4. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัเน่�อง

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 122,991 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 37,073 ต์ารัางเมูต์รั 

วัันท่�รัับโอนจัาก CPNRF 1 ธัันวัาคมู 2560 

มั้ลัค่่าท่�รัับโอนจัาก CPNRF 10,494 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 10,542 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 10,435 ล้านบาที่

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั เชื่่ยงใหมั่ แอรั์พอรั์ต์
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล เช่ยงใหม่ แอรั์พอรั์ต์

122,991 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

37,073 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

95.5%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ เปี็นศูนย์์การัค้าข้นาดใหญ่ที่่�มู่ควัามูที่ันสมูัย์ 
แหง่หนึ�งข้องจิงัหวัดัเช่ย่์งใหมู่และภูาคเหนอ่ต์อนบน โดย์ศูนย์ก์ารัคา้เซีน็ที่รัลั เช่ย่์งใหมู่ แอร์ัพื่อรัต์์  
ได้เริั�มูเปิีดดำเนินการัมูาต์ั�งแต่์ปีี 2539 (ปีีที่่�เซี็นที่รััลพัื่ฒนาเข้้าซี่�อกิจิการั) โดย์ศูนย์์การัค้า 
ต์ั�งอย์ู่เลข้ที่่� 2 ถนนมูหิดล 252-252/1 ถนนวััวัลาย์ ต์ำบลหาย์ย์า อำเภูอเมู่องเช่่ย์งใหมู่  
จิังหวััดเช่่ย์งใหมู่ ซีึ�งถนนมูหิดลเป็ีนถนนสาย์หลักแห่งหนึ�งข้องจิังหวััดเช่่ย์งใหมู่ นอกจิากน่� 
ศูนย์์การัค้าดังกล่าวัย์ังต์ั�งอย์ู่ใกล้ที่่าอากาศย์านนานาช่าต์ิเช่่ย์งใหมู่
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ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่่า/เช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งได้แก่ 1.อาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างบางส่วันในศูนย์์การัค้า
เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า ปีรัะกอบด้วัย์อาคารัศูนย์์การัค้า (บางส่วัน) และพื่่�นที่่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั 
(บางส่วัน) โดย์ที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าน่�ไมู่รัวัมู (1) พื่่�นที่่�ในส่วันที่่� บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า จิำกัด (“ซี่พื่่เอ็น  
พื่ัที่ย์า”) ได้ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ที่่�ได้มู่การัช่ำรัะค่าต์อบแที่นสิที่ธัิการัเช่่าในลักษัณะข้องสัญญาเช่่า
รัะย์ะย์าวั (ค่าเซี้ง) และพื่่�นที่่�ที่่�อย์ู่ในรัะหวั่างการัปีรัับปีรัุง หรั่อมู่แผู้นที่่�จิะปีรัับปีรัุงในศูนย์์การัค้า
เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และ (2) พื่่�นที่่�จิอดรัถย์นต์์ในส่วันที่่�เปี็นไปีต์ามูสิที่ธัิข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า 

2. สทิี่ธักิารัเช่่าในงานรัะบบ ซีึ�งได้แก่ รัะบบไฟฟ้า รัะบบสาธัารัณปูีโภูค รัะบบโที่รัศพัื่ท์ี่ ลฟิท์ี่ บนัไดเล่�อน 
รัะบบปีรัับอากาศ รัะบบงานวัิศวักรัรัมู รัะบบบำบัดน�ำเส่ย์ และสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์่าง ๆ ซีึ�ง
ต์ดิต์ั�งและใช้่งานอย์ูใ่นอาคารัและสิ�งปีลกูสร้ัางในศนูย์์การัค้าเซีน็ที่รัลั พื่ทัี่ย์า รัวัมูที่ั�งสทิี่ธัใิด ๆ  ที่่�เก่�ย์วั
กับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบดังกล่าวั

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 20 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 31 สิงหาคมู 2580)  
3. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งได้แก่ อุปีกรัณ์ ต์กแต์่ง เครั่�องมู่อ เครั่�องใช่้ ที่ั�งที่่�ต์ิดต์รัึงต์รัาและ

ไมู่ต์ิดต์รัึงต์รัาถาวัรั รัวัมูที่ั�งอุปีกรัณ์อ่�นใด ที่่�ใช่้เพื่่�อวััต์ถุปีรัะสงค์ในการัปีรัะดับต์กแต์่งหรั่ออำนวัย์
ควัามูสะดวักให้กบัผูู้ใ้ช่บ้รักิารัอาคารัและสิ�งปีลกูสรัา้งในโครังการัเซ็ีนที่รัลั พื่ทัี่ย์า ซีึ�งต์ั�ง และ/หรัอ่
ต์ิดต์รัึงต์รัาอย์ู่บริัเวัณภูาย์นอกหรั่อภูาย์ในพื่่�นที่่�ข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการัเซ็ีนที่รััล 
พื่ัที่ย์า หรั่อบนพื่่�นผู้ิวัข้องต์ัวัอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และ/หรั่อบรัิเวัณ
ภูาย์ในพื่่�นที่่�เช่่าข้องผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่ัที่ย์า ซีึ�งซ่ีพื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า จิำกัดเปี็นผูู้้มู่กรัรัมูสิที่ธัิ� รัวัมูที่ั�งสิที่ธัิใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั 
แต์่ที่ั�งน่�ไมู่ใช่่ที่รััพื่ย์์สินที่่�มู่ลักษัณะเปี็นส่วันควับข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัเซี็นที่รััล 
พื่ัที่ย์า

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 70,095 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 29,169 ต์ารัางเมูต์รั 

วัันท่�เข้าลังทุน 1 ธัันวัาคมู 2560

รัาค่าท่�เข้าลังทุน 8,154 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 8,344 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 7,279 ล้านบาที่

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั พัทยา 
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล พัทยา และโรังแรัมฮิิลต์ัน พัทยา

70,095 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

29,169 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

91.7%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า ได้รัับการัพื่ัฒนาจินแล้วัเสร็ัจิและเรัิ�มูเปีิดดำเนินงานในเด่อน
มูกรัาคมู 2552 เปี็นศูนย์์การัค้าที่่�ตั์�งอย์ู่ใกล้ช่าย์ฝั่ั�งที่ะเลที่่�มู่ข้นาดใหญ่ที่่�สุดในที่ว่ัปีเอเช่่ย์ 
ต์ะวัันออกเฉ่ย์งใต้์ โดย์มู่โรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ซีึ�งเปี็นโรังแรัมูช่ั�นนำรัะดับ 5 ดาวั ตั์�งอย์ู่
ภูาย์ในโครังการับรัิเวัณเด่ย์วักับศูนย์์การัค้าและเรัิ�มูเปีิดดำเนินงานในเด่อนพื่ฤศจิิกาย์น 2553  
โดย์ศูนย์์การัค้าและโรังแรัมูต์ั�งอย์ู่เลข้ที่่� 333/99 และเลข้ที่่� 333/101 หมูู่ 9 ถนนพื่ัที่ย์าสาย์ 1 
ต์ำบลหนองปีรั่อ อำเภูอบางละมูุง จิังหวััดช่ลบุรั่
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ลัักษณะการัลังทุน 1. สทิี่ธักิารัเช่่าอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ ซีึ�งได้แก่ อาคารัและสิ�งปีลกูสร้ัางในโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า ปีรัะกอบด้วัย์  
อาคารัโรังแรัมู (ที่ั�งหมูด) และพื่่�นที่่�จิอดรัถย์นต์์ภูาย์ในอาคารั (ที่ั�งหมูด) 

2. สทิี่ธักิารัเช่่าในงานรัะบบ ซีึ�งได้แก่ รัะบบไฟฟ้า รัะบบสาธัารัณปูีโภูค รัะบบโที่รัศพัื่ท์ี่ ลฟิท์ี่ บนัไดเล่�อน 
รัะบบปีรัับอากาศ รัะบบงานวัิศวักรัรัมู รัะบบบำบัดน�ำเส่ย์ และสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์่าง ๆ ซีึ�ง
ต์ิดต์ั�งและใช่้งานอย์ู่ในอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า รัวัมูที่ั�งสิที่ธัิใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับ
หรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบดังกล่าวั

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 20 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 31 สิงหาคมู 2580)   
3. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งได้แก่ อุปีกรัณ์ต์กแต์่งเครั่�องมู่อ เครั่�องใช่้ ที่ั�งที่่�ต์ิดต์รัึงต์รัาและ

ไมู่ต์ิดต์รัึงต์รัาถาวัรั รัวัมูที่ั�งอุปีกรัณ์อ่�นใดที่่�ใช่้เพื่่�อวััต์ถุปีรัะสงค์ในการัปีรัะดับต์กแต์่งหรั่ออำนวัย์
ควัามูสะดวักให้กับผูู้้พื่ักอาศัย์และผูู้้ใช่้บรัิการัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า 
ซีึ�งต์ั�ง และ/หรั่อติ์ดต์รัึงต์รัาอย์ู่บริัเวัณภูาย์นอกหรั่อภูาย์ในพื่่�นที่่�ข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้าง
ในโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า หรั่อบนพื่่�นผู้ิวัข้องตั์วัอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า 
ซึี�งซ่ีพ่ื่เอ็น พื่ัที่ย์า เป็ีนผูู้้มู่กรัรัมูสิที่ธิั� รัวัมูทัี่�งสิที่ธิัใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับที่รััพื่ย์์สิน 
ดังกล่าวั แต่์ที่ั�งน่�ไมู่ใช่่ที่รััพื่ย์์สินที่่�มู่ลักษัณะเป็ีนส่วันควับข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางใน 
โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า

ผู้้้เชื่่าชื่่วัง บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิำกัด (“ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล”)

ผู้้้บรัิหารัโรังแรัมั กลุ่มูฮิลต์ัน

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์* (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 49,686 ต์ารัางเมูต์รั
จิำนวันห้องพื่ัก 304 ห้อง 
หมูาย์เหต์ุ: *พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) หมูาย์ถึง พื่่�นที่่�ห้องพื่ักและพื่่�นที่่�อ่�น ๆ

วัันท่�เข้าลังทุน 1 ธัันวัาคมู 2560

รัาค่าท่�เข้าลังทุน 3,754 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 4,103 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 3,668 ล้านบาที่

หมัายเหต์ุ : การัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า กองที่รััสต์์ CPNREIT ไมู่ได้ลงทีุ่นในที่่�ดินอันเปี็นที่่�ต์ั�งข้องที่รััพื่ย์์สินที่ั�งสองส่วัน แต์่ซี่พื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า ภูาย์ใต์้สัญญาเช่่าพื่่�นที่่�อาคารั (บางส่วัน) และสัญญาเช่่าช่่วังพื่่�นที่่�อาคารั ย์ินย์อมูให้กองที่รััสต์์ CPNREIT ลูกค้าและคู่สัญญาข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ใน
ที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าต์ามูสัญญาซีึ�งเปี็นส่วันที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิากกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถึงผูู้้มูาใช่้บรัิการัข้องโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า 
สามูารัถใช่้ปีรัะโย์ช่น์ในพื่่�นที่่�ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ไมู่ได้เข้้าลงทีุ่นแต์่เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าได้ อาที่ิเช่่น พื่่�นที่่�ส่วันกลาง ที่่�จิอดรัถ และถนนรัอบอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และ
ที่างเข้้าออกข้องศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า โดย์ให้ถ่อเปี็นพื่่�นที่่�เพื่่�อใช่้ปีรัะโย์ช่น์รั่วัมูกัน โดย์ไมู่มู่ค่าต์อบแที่น โดย์ถ่อปีรัะโย์ช่น์ข้องการัดำาเนิน
กิจิการัข้องศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า และโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า เปี็นสำาคัญ

รัายลัะเอ่ยดของโรังแรัมัฮิลัต์ัน พัทยา
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โรังแรัมฮิิลต์ัน พัทยา

49,686 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

304
ห้้อง

31.4%
อัตร้าการ้เช้่า



รายงานประจำาปี 256420

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เปี็น อันได้แก่ พื่่�นที่่�ส่วันอาคารั (บางส่วัน) พื่่�นที่่�ห้องปีรัะชุ่มู พื่่�นที่่�ส่วัน
กลางและพื่่�นที่่�จิอดรัถที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันที่่� CPNREIT ลงทีุ่น 

2. สิที่ธัิการัเช่่าในงานรัะบบที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันที่่� CPNREIT ลงทีุ่น

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 27 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 18 เมูษัาย์น 2590)

3. กรัรัมูสทิี่ธัิ�ในสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�เก่�ย์วัเน่�องกบัโครังการัสว่ันที่่� CPNREIT ลงที่นุ อนัไดแ้ก ่อปุีกรัณต์์กแต์ง่ 
เคร่ั�องมูอ่ เคร่ั�องใช่ ้ที่ั�งท่ี่�ต์ดิต์รังึต์รัาและไมูต่์ดิต์รังึต์รัาถาวัรั รัวัมูที่ั�งอปุีกรัณอ์่�นใดที่่�ใช่เ้พื่่�อวัตั์ถุปีรัะสงค์
ในการัปีรัะดบัต์กแต์ง่หรัอ่อำนวัย์ควัามูสะดวักใหก้บัผูู้ใ้ช่บ้รักิารัอาคารัและสิ�งปีลกูสรัา้งในโครังการั

4. รัับโอนสิที่ธัิและหน้าที่่�ต์ามูสัญญาต์่าง ๆ  ข้อง GLANDRT ที่่�เก่�ย์วัข้้อง และ/หรั่อเข้้าที่ำสัญญาต์่าง ๆ  
กับ GLAND โดย์ต์รัง ซีึ�งเก่�ย์วัข้้องหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ GLAND

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 95,997 ต์ารัางเมูต์รั

พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 59,150 ต์ารัางเมูต์รั

วัันท่�เข้าลังทุน 1 มู่นาคมู 2563

รัาค่าท่�เข้าลังทุน 5,847 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 6,138 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 5,860 ล้านบาที่ 

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัอาค่ารัสำนักงานเดอะไนน์ ทาวัเวัอรั์ส
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัอาคัารัสำานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรั์ส

95,997 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

59,150 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

81.6%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส ต์ั�งอย์ู่เลข้ที่่� 33/4 ถนนพื่รัะรัามู 9 แข้วังห้วัย์ข้วัาง เข้ต์
หว้ัย์ข้วัาง กรังุเที่พื่มูหานครั เรัิ�มูเปีดิดำเนนิการัในเดอ่นกมุูภูาพื่นัธั ์2557 โดย์อาคารัสำนกังาน
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส ปีรัะกอบไปีด้วัย์ อาคารัเอ สูง 34 ช่ั�น และช่ั�นใต์้ดิน 2 ช่ั�น และอาคารับ่  
สูง 32 ช่ั�น และช่ั�นใต์้ดิน 2 ช่ั�น โดย์ช่ั�นใต์้ดิน พื่่�นที่่�ช่ั�น G และช่ั�นที่่� 2 เปี็นพื่่�นที่่�เช่่าส่วันค้าปีล่ก
และพ่ื่�นท่ี่�ส่วันกลางที่่�เช่่�อมูต่์อกันรัะหวั่างอาคารัเอ และอาคารับ่ พื่รั้อมูพื่่�นท่ี่�จิอดรัถบรัิเวัณ 
ช่ั�น 3 – 10 ซีึ�งจิอดรัถย์นต์์ได้ปีรัะมูาณ 1,100 คัน โดย์โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอรั์ส เปี็นส่วันหนึ�งข้องโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ที่่�กลุ่มูบรัิษััที่ แกรันด์ คาแนล 
แลนด์ จิำกัด (มูหาช่น) (GLAND) พื่ัฒนาให้เปี็นย์่านศูนย์์กลางธัุรักิจิ (Central Business 
District) บรัิเวัณหัวัมูุมูถนนพื่รัะรัามู 9 ต์ัดถนนรััช่ดาภูิเษัก



21

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งได้แก่ พื่่�นที่่�ส่วันอาคารั (บางส่วัน) พื่่�นที่่�ส่วันกลางและพื่่�นที่่�จิอดรัถ
ที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันที่่� CPNREIT ลงทีุ่น 

2. สิที่ธัิการัเช่่าในงานรัะบบที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัส่วันที่่� CPNREIT ลงทีุ่น 

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 14 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 14 พื่ฤศจิิกาย์น 2577) 

3. กรัรัมูสทิี่ธัิ�ในสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�เก่�ย์วัเน่�องกบัโครังการัสว่ันที่่� CPNREIT ลงที่นุ อนัไดแ้ก ่อปุีกรัณต์์กแต์ง่ 
เคร่ั�องมูอ่ เคร่ั�องใช่ ้ที่ั�งที่่�ต์ดิต์รังึต์รัาและไมู่ต์ดิต์รังึต์รัาถาวัรั รัวัมูที่ั�งอปุีกรัณอ์่�นใดที่่�ใช้่เพื่่�อวัตั์ถุปีรัะสงค์
ในการัปีรัะดบัต์กแต์ง่หรัอ่อำนวัย์ควัามูสะดวักใหก้บัผูู้ใ้ช่บ้รักิารัอาคารัและสิ�งปีลกูสรัา้งในโครังการั

4. รัับโอนสิที่ธัิและหน้าที่่�ต์ามูสัญญาต์่าง ๆ  ข้อง GLANDRT ที่่�เก่�ย์วัข้้อง และ/หรั่อเข้้าที่ำสัญญาต์่าง ๆ  
กับ GLAND โดย์ต์รัง ซีึ�งเก่�ย์วัข้้องหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ บรัิษััที่ สเต์อรั์ลิง อ่ควัิต์่� จิำกัด (“สเต์อรั์ลิง”) 

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 30,176 ต์ารัางเมูต์รั

พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 18,527 ต์ารัางเมูต์รั

วัันท่�เข้าลังทุน 2 มู่นาคมู 2563

รัาค่าท่�เข้าลังทุน 1,583 ล้านบาที่

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 1,673 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 1,356 ล้านบาที่ 

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัอาค่ารัสำนักงานย้นิลั่เวัอรั์ เฮ้าส์ 
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัอาคัารัสำานักงาน ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์

30,176 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

18,527 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

100.0%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

อาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ ได้รัับการัพื่ัฒนาจินแล้วัเสรั็จิ และเรัิ�มูเปีิดดำเนินการัในเด่อน
ธัันวัาคมู 2557 โดย์ปีรัะกอบไปีด้วัย์อาคารัสำนักงานและรั้านค้าปีล่กให้เช่่าสูง 12 ช่ั�น และ
ช่ั�นใต์้ดิน 1 ช่ั�น พื่รั้อมูพื่่�นที่่�จิอดรัถบรัิเวัณช่ั�น 3 – 6 ซีึ�งจิอดรัถย์นต์์ได้ปีรัะมูาณ 409 คัน โดย์
อาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ เปี็นส่วันหนึ�งข้องโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ที่่�กลุ่มู 
GLAND พื่ัฒนาให้เปี็นย์่านศูนย์์กลางธัุรักิจิ (Central Business District) บรัิเวัณ หัวัมูุมูถนน
พื่รัะรัามู 9 ต์ัดถนนรััช่ดาภูิเษัก
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ผู้้้จัำาหน่ายทรััพย์สิน เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

ลัักษณะการัลังทุน 1. สิที่ธิัการัเช่า่อสังหาริัมูที่รัพัื่ย์ ์ซีึ�งไดแ้ก่ พื่่�นท่ี่�ส่วันอาคารั (บางสว่ัน) พื่่�นท่ี่�สว่ันกลางและพื่่�นที่่�จิอดรัถท่ี่�เก่�ย์วัเน่�องกบัโครังการั 
ส่วันที่่� CPNREIT เข้้าลงทีุ่น

 อนึ�ง ที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าน่�ไมู่รัวัมูพื่่�นที่่�ส่วันที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ที่่�มู่การัช่ำรัะค่าต์อบแที่นการัเช่่าข้องสัญญาเช่่ารัะย์ะย์าวั 
(ค่าเซี้ง) และพื่่�นที่่�จิอดรัถส่วันที่่�เปี็นไปีต์ามูสิที่ธัิข้องพื่่�นที่่�ดังกล่าวั

2. สิที่ธักิารัเช่า่ในงานรัะบบ ซีึ�งไดแ้ก ่รัะบบไฟฟา้ รัะบบสาธัารัณปูีโภูค รัะบบโที่รัศพัื่ที่ ์ลฟิที่ ์บนัไดเล่�อน รัะบบปีรับัอากาศ  
รัะบบงานวิัศวักรัรัมู รัะบบบำบัดน�ำเส่ย์ และสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต่์าง ๆ ซีึ�งติ์ดต์ั�งและใช้่งานอย์ู่ในอาคารัและ 
สิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น รัวัที่ั�งสิที่ธัิใด ๆ  ที่่�เก่�ย์วักับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบดังกล่าวั
กรัรัมูสทิี่ธัิ�ในสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ท่์ี่�เก่�ย์วัเน่�องกบัโครังการัสว่ันท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ อนัไดแ้ก ่อปุีกรัณต์์กแต์ง่ เครั่�องมูอ่ เครั่�อง
ใช่ ้ที่ั�งที่่�ต์ดิต์รึังต์รัาและไมูต่์ดิต์รังึต์รัาถาวัรั รัวัมูที่ั�งอปุีกรัณอ์่�นใดที่่�ใช่เ้พื่่�อวัตั์ถปุีรัะสงคใ์นการัปีรัะดบัต์กแต์ง่หรัอ่อำนวัย์
ควัามูสะดวักให้กับผูู้้ใช่้บรัิการัอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการั

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 14 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 30 เมูษัาย์น 2578)
3. กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ จิากเซี็นที่รััลพื่ัฒนาอันได้แก่ อุปีกรัณ์ต์กแต์่ง เครั่�องมู่อ เครั่�องใช่้ ที่ั�งที่่�ต์ิดต์รัึงต์รัาและ

ไมู่ต์ิดต์รัึงต์รัาถาวัรั รัวัมูที่ั�งอุปีกรัณ์อ่�นใดท่ี่�ใช่้เพื่่�อวััต์ถุปีรัะสงค์ในการัปีรัะดับต์กแต์่งหรั่ออำนวัย์ควัามูสะดวักให้กับ
ผูู้้ใช่้บรัิการัอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น ซีึ�งต์ั�ง และ/หรั่อต์ิดต์รัึงต์รัาอย์ู่บรัิเวัณ
ภูาย์นอกหร่ัอภูาย์ในพื่่�นที่่�ข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น หรั่อบนพื่่�นผู้ิวัข้อง
ต์ัวัอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น และ/หรั่อบรัิเวัณภูาย์ในพื่่�นที่่�เช่่าข้องผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�
ในอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น รัวัมูที่ั�งสิที่ธัิใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับ
ที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั (แล้วัแต์่กรัณ่) แต์่ที่ั�งน่�ไมู่ใช่่ที่รััพื่ย์์สินที่่�มู่ลักษัณะเปี็นส่วันควับข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้าง

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 45,149 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 15,453 ต์ารัางเมูต์รั

วัันท่�เข้าลังทุน 25 กุมูภูาพื่ันธั์ 2564

รัาค่าท่�เข้าลังทุน 2,574 ล้านบาที่

แหลั่งเงินทุนท่�ใชื่้ การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูจิำนวัน 355,557,300 หน่วัย์ ที่่�รัาคาเสนอข้าย์ 18.50 บาที่ต์่อหน่วัย์

รัายลัะเอ่ยดเก่�ยวักับการัปิรัะเมัินมั้ลัค่่า
ทรััพย์สินท่�ลังทุนของ 
ผู้้้ปิรัะเมัินมั้ลัค่่าทรััพย์สิน

วัันที่่�ที่ำการัปีรัะเมูินมููลค่า : วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2564
วัิธั่ที่่�ใช่้ในการัปีรัะเมูินมููลค่า : วัิธั่รัาย์ได้ (Income Approach)

ผู้้้ปิรัะเมัินมั้ลัค่่าทรััพย์สิน มั้ลัค่่าปิรัะเมัิน (ลั้านบาท)

บรัิษััที่ พื่าวัเวัอรั์แลนด์ พื่ลัส แอพื่ไพื่รัซีัล จิำกัด (PPA) 2,088

บรัิษััที่ เอส.แอล.สแต์นดารั์ด แอพื่ไพื่รัซีัล จิำกัด (SL) 1,980
หมูาย์เหต์ุ: PP Aช่่�อเดิมูค่อ บรัิษััที่ จิัสต์ิส พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� แอนด์ แอพื่ไพื่รัซีัล จิำกัด 

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 2,639 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 2,188 ล้านบาที่ 

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั มัารั่นา 
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล มารัีนา

45,149 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

15,453 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

90.5%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล มูารั่นา ได้รัับการัพัื่ฒนาจินแล้วัเสร็ัจิและเรัิ�มูเปีิดดำเนินการัในเด่อน
กรักฎาคมู ปีี 2538 โดย์เปี็นอาคารั 3 ช่ั�น และอาคารั 2 ช่ั�น และไมู่มู่ช่ั�นใต์้ดิน โดย์โครังการั
ต์ั�งอย์ู่เลข้ที่่� 78/54 และ 78/12 หมูู่ 9 ถนนพื่ัที่ย์าสาย์ 2 ต์ำบลหนองปีรั่อ อำเภูอบางละมูุง 
จิังหวััดช่ลบุรั่
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ผู้้้จัำาหน่ายทรััพย์สิน บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ด่เวัลลอปีเมู้นที่์ จิำกัด

ลัักษณะการัลังทุน 1.  สิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งได้แก่ พื่่�นที่่�ส่วันอาคารั (บางส่วัน) พื่่�นที่่�ส่วันกลาง และพื่่�นที่่�จิอดรัถที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับ
โครังการัส่วันที่่� CPNREIT เข้้าลงทีุ่น 

 อนึ�ง ที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าน่�ไมู่รัวัมูพื่่�นที่่�ส่วันที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ที่่�มู่การัช่ำรัะค่าต์อบแที่นการัเช่่าข้องสัญญาเช่่ารัะย์ะย์าวั 
(ค่าเซี้ง) และพื่่�นที่่�จิอดรัถส่วันที่่�เปี็นไปีต์ามูสิที่ธัิข้องพื่่�นที่่�ดังกล่าวั

2.  สิที่ธัิการัเช่่าในงานรัะบบ ซีึ�งได้แก่ รัะบบไฟฟ้า รัะบบสาธัารัณูปีโภูค รัะบบโที่รัศัพื่ที่์ ลิฟที่์ บันไดเล่�อน รัะบบปีรัับ
อากาศ รัะบบงานวัิศวักรัรัมู รัะบบบำบัดน�ำเส่ย์ และสิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์่าง ๆ ซีึ�งต์ิดต์ั�งและใช่้งานอย์ู่ในอาคารั
และสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น รัวัมูที่ั�งสิที่ธัิใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับงานรัะบบ
ดังกล่าวั

รัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 21 ปีี (สัญญาสิ�นสุดวัันที่่� 16 ธัันวัาคมู 2584)
3.  กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ อันได้แก่ อุปีกรัณ์ต์กแต์่ง เครั่�องมู่อ เครั่�องใช่้ ที่ั�งที่่�ต์ิดต์รึังต์รัาและไมู่ต์ิดต์รึังต์รัา

ถาวัรั รัวัมูที่ั�งอุปีกรัณ์อ่�นใดที่่�ใช่้เพื่่�อวััต์ถุปีรัะสงค์ในการัปีรัะดับต์กแต์่งหรั่ออำนวัย์ควัามูสะดวักให้กับผูู้้ใช่้บรัิการั 
อาคารัและสิ�งปีลูกสรัา้งในโครังการัส่วันท่ี่� CPNREIT จิะเข้า้ลงที่นุ ซีึ�งต์ั�ง และ/หรัอ่ติ์ดต์รึังต์รัาอย์ูบ่ริัเวัณภูาย์นอกหรัอ่
ภูาย์ในพื่่�นที่่�ข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น หรั่อบนพื่่�นผู้ิวัข้องต์ัวัอาคารัและ 
สิ�งปีลูกสรั้างในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่น และ/หรั่อบรัิเวัณภูาย์ในพื่่�นที่่�เช่่าข้องผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ในอาคารัและ
สิ�งปีลกูสร้ัางในโครังการัส่วันที่่� CPNREIT จิะเข้า้ลงทุี่น รัวัมูที่ั�งสทิี่ธัใิด ๆ  ที่่�เก่�ย์วักบัหรัอ่เก่�ย์วัเน่�องกับที่รัพัื่ย์สิ์นดังกลา่วั 
(แล้วัแต์่กรัณ่) แต์่ที่ั�งน่�ไมู่ใช่่ที่รััพื่ย์์สินที่่�มู่ลักษัณะเปี็นส่วันควับข้องอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้าง

ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

พ่�นท่�อาค่ารั พื่่�นที่่�ใช่้สอย์ (Gross Floor Area) รัวัมูพื่่�นที่่�จิอดรัถ ปีรัะมูาณ 45,716 ต์ารัางเมูต์รั
พื่่�นที่่�ให้เช่่า (Gross Leasable Area) ปีรัะมูาณ 16,080 ต์ารัางเมูต์รั

วัันท่�เข้าลังทุน 25 กุมูภูาพื่ันธั์ 2564

รัาค่าท่�เข้าลังทุน 3,098 ล้านบาที่

แหลั่งเงินทุนท่�ใชื่้ การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูจิำนวัน 355,557,300 หน่วัย์ ที่่�รัาคาเสนอข้าย์ 18.50 บาที่ต์่อหน่วัย์

รัายลัะเอ่ยดเก่�ยวักับการัปิรัะเมัินมั้ลัค่่า
ทรััพย์สินท่�ลังทุนของ 
ผู้้้ปิรัะเมัินมั้ลัค่่าทรััพย์สิน

วัันที่่�ที่ำการัปีรัะเมูินมููลค่า : วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2564
วัิธั่ที่่�ใช่้ในการัปีรัะเมูินมููลค่า : วัิธั่รัาย์ได้ (Income Approach)

ผู้้้ปิรัะเมัินมั้ลัค่่าทรััพย์สิน มั้ลัค่่าปิรัะเมัิน (ลั้านบาท)

บรัิษััที่ พื่าวัเวัอรั์แลนด์ พื่ลัส แอพื่ไพื่รัซีัล จิำกัด (PPA) 2,693

บรัิษััที่ เอส.แอล.สแต์นดารั์ด แอพื่ไพื่รัซีัล จิำกัด (SL) 2,678
หมูาย์เหต์ุ: PPA ช่่�อเดิมูค่อ บรัิษััที่ จิัสต์ิส พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� แอนด์ แอพื่ไพื่รัซีัล จิำกัด 

รัาค่าทุน ณ 31 ธ.ค่. 2564 3,261 ล้านบาที่

มั้ลัค่่ายุต์ิธรัรัมั ณ 31 ธ.ค่. 2564 2,934 ล้านบาที่ 

รัายลัะเอ่ยดของโค่รังการัเซ็นทรััลั ลัำปิาง 
(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564)

โคัรังการัเซ็็นทรััล ลำาปาง

45,716 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ใช้้สอย

16,080 ตร้.ม.
พื้้�นท่�ให้้เช้่า

94.8%
อัตร้าการ้เช้่า

ข้อมั้ลัทั�วัไปิ

ศูนย์์การัค้าเซี็นที่รััล ลำปีาง ได้รัับการัพื่ัฒนาจินแล้วัเสรั็จิ และเรัิ�มูเปีิดดำเนินการัในเด่อน
พื่ฤศจิิกาย์น ปีี 2555 โดย์เปี็นอาคารั 3 ช่ั�น และช่ั�นใต์้ดิน 1 ช่ั�น ซีึ�งเปี็นศูนย์์การัค้าปีรัะเภูที่
ไลฟส์ไต์ล ์(Lifestyle Shopping Center) ข้องภูาคเหนอ่ดว้ัย์สถาปีตั์ย์กรัรัมูแบบลา้นนาที่่�เปีน็
เอกลกัษัณ ์แปีลกต์าดว้ัย์แรังบนัดาลใจิจิากการัเจิาะฉลผุู้สมูผู้สานกบัรัปูีแบบกรัาฟฟกิปีรัะย์กุต์์ 
โดย์โครังการัต์ั�งอย์ู่เลข้ที่่� 319 ถนนซีุปีเปีอรัไ์ฮเวัย์ส์าย์ ลำปีาง-งาวั ต์ำบลสวันดอก อำเภูอเมู่อง
ลำปีาง จิังหวััดลำปีาง 
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ผู้ลัการัดำเนินงานของทรััพย์สินแต์่ลัะโค่รังการัสามัารัถ่สรัุปิรัวัมัได้ดังต์่อไปิน่�

โค่รังการั
พ่�นท่�  

(ต์รั.มั.)

อัต์รัาการัเชื่่า 
เฉลั่�ยทั�งปิี 2564 

(รั้อยลัะ)

รัายได้ค่่าเชื่่าแลัะ 
ค่่าบรัิการัสำาหรัับปิี 2564 

(ลั้านบาท)

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 85,156 94.0 800.4 

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 36,028 91.5  396.8

เซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า 27,689 98.1  550.7

ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์เอ และบ่ 34,096 81.8 159.7 

เซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ 37,073 95.5 362.9 

เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า 29,169 91.7 242.9 

อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 59,150 81.6 453.4

อาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ 18,527 100.0 207.8

เซี็นที่รััล มูารั่นา 15,453 90.5 71.4

เซี็นที่รััล ลำปีาง 16,080 94.8 183.1

รัวัมั/เฉลั่�ย 358,421 91.0 3,429.1 

โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า 304 ห้อง/1 31.4 72.5 

หมูาย์เหต์ุ : /1 อย์ู่รัะหวั่างข้อใบอนุญาต์สำหรัับ 304 ห้อง

การัจััดหาผู้ลัปิรัะโยชื่น์

CPNREIT มูว่ัตั์ถปุีรัะสงคท์ี่่�จิะสรัา้งผู้ลต์อบแที่นจิากการัลงที่นุในรัะดบัที่่�ดแ่ละต์อ่เน่�องในรัะย์ะย์าวัใหแ้กผูู่้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ ์โดย์ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์
มู่หน้าที่่�ดำเนินการัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT โดย์การักำหนดนโย์บาย์และกลย์ุที่ธั์ที่่�เหมูาะสมูในการับรัิหารัจิัดการัที่รััพื่ย์์สิน
ข้อง CPNREIT เพื่่�อสรั้างรัาย์ได้ในเช่ิงพื่าณิช่ย์์ให้แก่ CPNREIT และก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์สูงสุดต่์อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู โดย์ผูู้้จิัดการักอง
ที่รััสต์์ได้ที่ำสัญญาแต์่งต์ั�งและวั่าจิ้างผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หรั่อจิะที่ำสัญญาแต์่งต์ั�งและวั่าจิ้างผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ให้ที่ำหน้าที่่�ผูู้้บรัิหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่่�อจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นอย์ู่เดิมูและที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่� 

โค่รังการั ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์

ทรััพย์สินท่�ลังทุนอย้่เดิมั

โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

โครังการัเซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

โครังการัเซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

โครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า CPNREIT ให้เช่่าช่่วังที่รัพัื่ย์์สนิ (ลกัษัณะให้เช่่าเหมูา) แก่ ซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล 
ซีึ�งซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล ได้ว่ัาจ้ิางกลุมู่ฮลิต์นัให้เป็ีนผูู้บ้รัหิารัโรังแรัมู

ทรััพย์สินท่�ลังทุนเพิ�มัในปิี 2563

อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส GLAND

อาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ สเต์อรั์ลิง

ทรััพย์สินท่�ลังทุนเพิ�มัในปิี 2564

โครังการัเซี็นที่รััล มูารั่นา เซี็นที่รััลพื่ัฒนา

โครังการัเซี็นที่รััล ลำปีาง เซี็นที่รััลพื่ัฒนา
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ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา GLAND สเต์อรั์ลิง และซี่พื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล มู่ควัามูสัมูพัื่นธั์เปี็นบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน โดย์เซี็นที่รััล
พื่ัฒนาถ่อหุ้นในผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ร้ัอย์ละ 100.0 และกลุ่มูเซ็ีนที่รััล
พื่ัฒนาถ่อหุ้นใน ซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล รั้อย์ละ 100.0 นอกจิากน่�  
กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นใน GLAND รั้อย์ละ 67.5 โดย์ที่่� GLAND 
ถ่อหุ้นในสเต์อรั์ลิงรั้อย์ละ 100.0

เพื่่�อใหบ้รัรัลวุัตั์ถปุีรัะสงคท์ี่่�จิะบรัหิารัที่รัพัื่ย์ส์นิที่่� CPNREIT เข้า้ลงที่นุ
ให้ปีรัะสบควัามูสำเร็ัจิในรัะย์ะย์าวัและสามูารัถสร้ัางผู้ลต์อบแที่น 
ในรัะดับที่่�ดใ่ห้แก่ผูู้ถ้อ่หน่วัย์ที่รัสัต์ ์ผูู้้จิดัการักองที่รััสต์ม์ูก่ลยุ์ที่ธ์ัในการั
จิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT เข้้าลงทีุ่นดังน่� 

• การัต์ิดต์ามูผู้ลการัดำเนินงานข้อง CPNREIT ในแต์่ละปีี  
โดย์เปีรั่ย์บเที่่ย์บกับงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีี รัวัมูถึงผู้ลปีรัะกอบ
การัข้อง CPNREIT ในอด่ต์ และหากผู้ลปีรัะกอบการัข้อง 
CPNREIT ไมู่เปี็นไปีต์ามูเปี้าหมูาย์ที่่�กำหนดไวั้ ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์จิะวิัเครัาะห์เพื่่�อหาสาเหตุ์รัวัมูถึงปีรัับปีรุังและ
พื่ัฒนาแผู้นการัดำเนินงานที่่�จิำเปี็น เพื่่�อให้สามูารัถบรัรัลุ 
เปี้าหมูาย์ที่่�กำหนดไวั้

• ต์ดิต์ามูผู้ลการัดำเนินงานข้องผูู้้เช่า่หลักในส่วันที่่�เป็ีนที่รัพัื่ย์สิ์น
ปีรัะเภูที่โรังแรัมูโดย์เปีรั่ย์บเที่่ย์บกับงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีี  
รัวัมูถึงผู้ลปีรัะกอบการัในอด่ต์ (หากมู่) หากผู้ลปีรัะกอบการั
ไมู่เปี็นไปีต์ามูเปี้าหมูาย์ที่่�กำหนดไวั้ ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะ
วัิเครัาะห์เพื่่�อหาสาเหตุ์รัวัมูถึงปีรัับปีรุังและพื่ัฒนาแผู้นการั
ดำเนินงานเพื่่�อให้สามูารัถบรัรัลุเปี้าหมูาย์ที่่�คาดไวั้

• การัวัิเครัาะห์ข้้อมููลต์ลาดและข้้อมููลลูกค้าอย์่างสมู�ำเสมูอ  
เพื่่�อปีรับัเปีล่�ย์นสดัสว่ันปีรัะเภูที่ข้องรัา้นคา้ภูาย์ในศนูย์ก์ารัคา้
อย์่างเหมูาะสมูต์่อควัามูต์้องการัข้องลูกค้า ควับคู่ไปีกับ 
การัสรัรัหารั้านค้าใหมู่ ๆ จิากที่ั� งในปีรัะเที่ศและต์่าง
ปีรัะเที่ศ เพื่่�อย์กรัะดับให้ศูนย์์การัค้ามู่ควัามูที่ันสมูัย์และสรั้าง
ปีรัะสบการัณ์ใหมู่ ๆ ให้กับลูกค้า รัวัมูถึงการัวัิเครัาะห์ข้้อมููล
ต์ลาดและข้อ้มูลูผูู้เ้ช่า่อาคารัสำนกังาน เพื่่�อปีรับัปีรังุการับรักิารั
ให้สามูารัถต์อบสนองควัามูต์้องการัข้องลูกค้าได้

• การัดำเนนิกลย์ทุี่ธัท์ี่างการัต์ลาด โดย์มูุง่เนน้ในการัดงึดดูลกูคา้
เปี้าหมูาย์ให้เข้้ามูาใช้่บริัการั เพ่ื่�อผู้ลักดันย์อดข้าย์ให้กับร้ัาน
คา้ และสรัา้งปีรัะสบการัณท์ี่่�ดใ่หแ้กล่กูคา้ โดย์การัจิดักจิิกรัรัมู 
ส่งเสรัิมูการัข้าย์ที่่�สอดคล้องกับกลย์ุที่ธั์ดังกล่าวั โดย์อาศัย์
ข้้อมูลูจิากการัวัจิิยั์ต์ลาดและการัที่ำงานร่ัวัมูกบัห้างสรัรัพื่สนิค้า 
และบรัษิัทัี่ในเครัอ่เซีน็ที่รัลั และพื่นัธัมูติ์รัที่างธัรุักจิิต์า่ง ๆ  ซีึ�งจิะ
ดำเนนิควับคูไ่ปีกบัการัจิดักจิิกรัรัมูที่่�มูค่วัามูโดดเดน่ แปีลกใหมู่ 
สรั้างสรัรัค์ (Signature Events) ซีึ�งที่ั�งหมูดน่�จิะมู่การัส่�อสารั
ถึงลูกค้าผู้่านช่่องที่างต์่าง ๆ อย์่างมู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่

• การัพื่ัฒนาบุคลากรัและย์กรัะดับคุณภูาพื่การัให้บรัิการั 
สู่มูาต์รัฐ์านสากล ต์ลอดจินการันำเที่คโนโลย์่ที่่�ทัี่นสมัูย์มูาใช่้
เพื่่�อเพื่ิ�มูควัามูพึื่งพื่อใจิข้องลูกค้า และลดต้์นทุี่นในการัดำเนิน
ธัรุักจิิ อาทิี่ การัพัื่ฒนารัะบบจิอดรัถ จิุดปีรัะช่าสัมูพัื่นธั์ และ
ห้องน�ำ เปี็นต์้น

• การัสรัา้งผู้ลต์อบแที่นเพื่ิ�มูเติ์มูจิากอสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่่� CPNREIT 
เข้้าลงทีุ่น โดย์การัพื่ัฒนาและปีรัับปีรัุงอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
ได้แก่ การัปีรัับผู้ังพื่่�นที่่�และรั้านค้า เพื่่�อเพื่ิ�มูปีรัะสิที่ธัิภูาพื่ใน
การัใช่้ปีรัะโย์ช่น์พื่่�นที่่�และการัเพื่ิ�มูค่าเช่่า รัวัมูถึงการัพื่ัฒนา
และปีรัับปีรุังศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน เพื่่�อรัักษัา 
ภูาพื่ลักษัณ์ที่่�ด่และควัามูที่ันสมูัย์ต์่อผูู้้เช่่าและลูกค้า

• การักำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบรัิการัให้มู่ควัามูเหมูาะสมู

ที่ั�งน่� CPNREIT มู่นโย์บาย์จิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินที่่�เข้้าลงทีุ่น 
โดย์ลักษัณะข้องการัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ข้ึ�นอย์ู่กับปีรัะเภูที่ข้องที่รััพื่ย์์สิน
วั่าเปี็นศูนย์์การัค้า อาคารัสำนักงาน หรั่อโรังแรัมู โดย์มู่ลักษัณะข้อง
การัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินแต์่ละปีรัะเภูที่ดังต์่อไปีน่�

การัจัดหาผลปรัะโยชน์จากทรััพย์สินปรัะเภท
ศนูย์การัค้ัาและอาคัารัสำานักงาน

รัูปแบบข้องการัจัดหาปรัะโยชน์

CPNREIT มู่นโย์บาย์ในการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน โดย์การันำพ่ื่�นที่่�ข้องที่รััพื่ย์์สิน 
ออกใหเ้ช่า่แกผูู้่้เช่า่ รัวัมูถึงการัใหบ้รักิารัที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกบัการัใหเ้ช่า่พื่่�นที่่�  
โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะแต่์งตั์�งผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งจิะ
จิัดการัและบริัหารังานที่่�เก่�ย์วัข้้องกับอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ได้แก่ การันำ
ที่รััพื่ย์์สินไปีจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ในรัูปีข้องการัให้เช่่าพ่ื่�นที่่� รัวัมูถึงการัให้
บรักิารัท่ี่�เก่�ย์วัข้อ้งกับการัให้เช่า่พื่่�นที่่� ต์ามูนโย์บาย์และแผู้นธุัรักจิิข้อง
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ การัจิัดหาผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ภูาย์ในโครังการั การัต์ิดต์่อ 
ปีรัะสานงานและอำนวัย์ควัามูสะดวักให้แก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่� การัจัิดเก็บ 
คา่เช่า่และคา่บรักิารัเพื่่�อนำสง่ CPNREIT ต์ลอดจินการับำรังุรักัษัาและ
ซีอ่มูแซีมูอสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้อง CPNREIT ให้อย์ูใ่นสภูาพื่ที่่�ดแ่ละพื่ร้ัอมู
จิัดหาปีรัะโย์ช่น์ ที่ั�งน่�  CPNREIT จิะเข้้าที่ำสัญญาเช่่ากับผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�/
ผูู้้รัับบริัการัโดย์ต์รัง โดย์สัญญาส่วันใหญ่ จิะมู่ควัามูเป็ีนมูาต์รัฐ์าน 
และมู่หลักเกณฑ์์และเง่�อนไข้หลักข้องสัญญาที่่�คล้าย์คลึงกันสำหรัับ 
ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการัทีุ่กรัาย์ 

สำหรัับที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้า สัญญาเช่่าจิะแบ่งออกเปี็น 
2 ปีรัะเภูที่หลัก ได้แก่ สัญญาเช่่าที่่�กำหนดค่าเช่่าแบบอัต์รัาคงท่ี่�  
(Fixed-Rate) และสัญญาเช่า่ที่่�กำหนดค่าเช่า่แบบเรัย่์กเก็บเป็ีนอัต์รัา
ข้องย์อดรัาย์ได้ข้องผูู้้เช่่า (Consignment) สำหรัับที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่
อาคารัสำนกังาน สญัญาเช่า่จิะเปีน็ปีรัะเภูที่สญัญาเช่า่ที่่�กำหนดคา่เช่า่
แบบอัต์รัาคงที่่� (Fixed-Rate) ที่ั�งหมูด 

สัญญาเช่่าแต์่ละปีรัะเภูที่มู่ข้้อด่แต์กต์่างกัน โดย์สัญญาเช่่าแบบ  
Fixed-Rate จิะที่ำให้ CPNREIT มู่รัาย์ได้และกรัะแสเงินสดจิากการั
ใหเ้ช่า่พื่่�นที่่�และบรักิารัที่่�มูั�นคงในแต์ล่ะเดอ่น ในข้ณะที่่�สญัญาเช่า่แบบ 
Consignment จิะที่ำให้ CPNREIT มู่โอกาสได้รัับรัาย์ได้ค่าเช่่าและ
บรัิการัที่่�เพื่ิ�มูมูากขึ้�นในแต์่ละเด่อน (Upside Potential) ในกรัณ่ที่่� 
ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�มู่รัาย์ได้ที่่�ด่ข้ึ�น ที่ั�งน่� ลักษัณะในการัเข้้าที่ำสัญญาวั่าจิะเปี็น
แบบ Fixed-Rate หรัอ่ Consignment จิะข้ึ�นอย์ูก่บัปีรัะเภูที่ธัรุักจิิข้อง
ผูู้เ้ช่า่ แนวัปีฏิบัิต์ทิี่างธุัรักิจิข้องผูู้้เช่า่ การัเจิรัจิาต่์อรัองรัะหว่ัางผูู้้ให้เช่า่
และผูู้เ้ช่า่ รัวัมูถึงควัามูน่าเช่่�อถอ่ข้องรัะบบรัาย์งานย์อดข้าย์ข้องผูู้้เช่า่ 
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นอกจิากน่�  การัให้เช่่าพื่่�นที่่�แก่ผูู้้ เช่่าสำหรัับที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่
ศนูย์์การัคา้และอาคารัสำนกังานจิะเปีน็การัใหเ้ช่่าพื่่�นท่ี่�แกผูู่้เ้ช่า่หลาย์
รัาย์ (ย์กเวั้นโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์) โดย์ลักษัณะ 
ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ในโครังการัศูนย์์การัค้าสามูารัถแบ่งได้เปี็น 2 ปีรัะเภูที่ใหญ่ 
ได้แก่ ผูู้้เช่่าหลัก (Anchor Tenant) ซึี�งมู่การัเช่่าพ่ื่�นที่่�ตั์�งแต่์ 700  
ต์ารัางเมูต์รัขึ้�นไปี และผูู้้เช่า่ปีรัะเภูที่ร้ัานคา้ (In-line Tenant) ซีึ�งมูก่ารั
เช่า่พื่่�นท่ี่�นอ้ย์กว่ัา 700 ต์ารัางเมูต์รั โดย์ผูู้้เช่า่ปีรัะเภูที่ Anchor Tenant 
ซีึ�งส่วันใหญ่เปี็นผูู้้เช่่าปีรัะเภูที่โรังภูาพื่ย์นต์รั์และรั้านค้าปีรัะเภูที่ 
Specialty Store ต์า่ง ๆ  (เช่น่ รัา้นจิำหน่าย์เคร่ั�องใช้่และอุปีกรัณ์ไฟฟ้า  
รั้านอุปีกรัณ์ก่ฬา รั้านหนังส่อ ศูนย์์ออกกำลังกาย์ (Fitness Center)) 
จิะช่่วัย์เพื่ิ�มูควัามูน่าสนใจิให้แก่ศูนย์์การัค้า และช่่วัย์ดึงดูดให้มู่คน
เข้้ามูาจิับจิ่าย์ซี่�อสินค้าและใช่้บรัิการัภูาย์ในศูนย์์การัค้า และที่ำให้ 
ผูู้้เช่่าปีรัะเภูที่รั้านค้าเข้้ามูาเช่่าพื่่�นที่่�ภูาย์ในศูนย์์การัค้าเพื่ิ�มูมูากข้ึ�น 

จิากรัูปีแบบการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ดังที่่�กล่าวัข้้างต์้น รัาย์ได้หลักที่่�  
CPNREIT จิะได้รัับจิากการัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานจิะเปี็นรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั
ซีึ�งเกิดจิากการันำพื่่�นที่่�ข้องที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้าและ 
อาคารัสำนักงานท่ี่� CPNREIT ลงทีุ่น ออกให้เช่่าและให้บรัิการัที่่� 
เก่�ย์วัเน่�องกับการัให้เช่่าพ่ื่�นที่่�แก่ลูกค้าที่่�เปี็นผูู้้ปีรัะกอบการัธัุรักิจิค้า
ปีล่กและบรัิการัปีรัะเภูที่ต์่าง ๆ  (สำหรัับศูนย์์การัค้า) และลูกค้าที่่�เปี็น
องค์กรัธัุรักิจิ หน่วัย์งานรัาช่การั สถาบันการัเงิน สถาบันการัศึกษัา 
(เช่น่ โรังเรัย่์นกวัดวิัช่า สถาบันภูาษัา ศนูย์ฝ์ั่กึอบรัมูคอมูพิื่วัเต์อรั)์ ฯลฯ 
(สำหรัับอาคารัสำนักงาน) โดย์ CPNREIT จิะคิดค่าเช่่าและค่าบรัิการั 
ที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับการัให้เช่่าพื่่�นที่่�ต์ามูข้นาด ที่่�ต์ั�งข้องพื่่�นที่่�เช่่า รัูปีแบบ
การัเช่่า รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่าและปีรัะเภูที่ธุัรักิจิข้องผูู้้เช่่า โดย์อ้างอิง
จิากรัาย์การัอัต์รัาค่าเช่่าพื่่�นที่่�และค่าบรัิการั (Price List) ข้องแต์่ละ 
ศูนย์์ โดย์ CPNREIT จิะย์ังมู่รัาย์ได้อ่�น ๆ ในรัูปีข้องรัาย์ได้ส่วันที่่�เก่�ย์วั
เน่�องกับรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบริัการั เช่่น ค่าบริัการัที่่�จิอดรัถ และ 
ค่าปี้าย์โฆษัณา เปี็นต์้น 

ผูู้้ เช่่ารัาย์ใหญ่ข้องกองที่รััสต์์ที่่� เปี็นกลุ่มูบุคคลที่่� เ ก่�ย์วัข้้องกับ 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิากการัเปี็นกิจิการัที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา  
ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ได้แก่ บรัิษััที่ สรัรัพื่สินค้า
เซี็นที่รััล จิำกัด บรัิษััที่ เซี็นที่รััล เรัสต์อรัองส์ กรุั�ปี จิำกัด บรัิษััที่ 
เซี็นที่รััลเที่รัดดิ�ง จิำกัด และ บรัิษััที่ เซี็นที่รััล ฟู้ด รั่เที่ล จิำกัด ซีึ�ง
คิดเปี็นสัดส่วันปีรัะมูาณรั้อย์ละ 5.1 ข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบรัิการั  
ซีึ�งผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ดส้อบที่านวัเิครัาะหอ์ตั์รัาคา่เช่า่ข้องกลุมู่บรัษิัทัี่
ที่่�เก่�ย์วัข้้องกันแล้วัพื่บวั่า อัต์รัาค่าเช่่าอย์ู่ในอัต์รัาที่่�ใกล้เค่ย์งกับอัต์รัา 
ค่าเช่่าข้องผูู้้เช่่ารัาย์ใหญ่อ่�น ๆ ที่่�ปีรัะกอบธัุรักิจิปีรัะเภูที่เด่ย์วักัน
และเช่่าพื่่�นที่่�อย์ู่ในหลาย์ศูนย์์การัค้าข้องกองที่รััสต์์ โดย์อัต์รัาค่าเช่่า 
อาจิแต์กต์่างกันต์ามูช่ั�น ที่่�ต์ั�ง และลักษัณะที่างกาย์ภูาพื่ข้องพื่่�นที่่�เช่่า

โคัรังการัท่�ม่การักรัะจุกต์ัวข้องผู้เช่าอย่างม่นัยสำาคััญ

การัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์สำหรัับโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ 
จิะเป็ีนการัปีล่อย์เช่่าช่่วังให้กับผูู้้เช่่าจิำนวันน้อย์รัาย์ โดย์มู่ผูู้้เช่่าหลัก
ค่อ ย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ซีึ�งเป็ีนบรัิษััที่ในเครั่อข้อง Unilever  
ซีึ�งเป็ีนกลุ่มูบริัษััที่รัะดับโลกที่่�ที่ำธุัรักิจิเก่�ย์วักับสินค้าอุปีโภูคบริัโภูค 
โดย์ ณ วัันที่่� 1 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 ย์ูนิล่เวัอรั์ ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง มู่การัเช่่า
พื่่�นที่่�ที่ั�งหมูด 12,326 ต์ารัางเมูต์รั คิดเปี็นรั้อย์ละ 66.5 ข้องพื่่�นที่่�ให้
เช่า่ที่ั�งหมูดข้องโครังการัอาคารัสำนกังานย์นูลิเ่วัอรั ์เฮา้ส ์อนึ�ง สญัญา
เช่า่ช่ว่ังรัะหว่ัาง CPNREIT และ ย์นูลิเ่วัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง จิะมูร่ัะย์ะเวัลา
เที่่ากับสัญญาเช่่าที่่� CPNREIT จิะลงทีุ่นในโครังการัอาคารัสำนักงาน 
ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ (สิ�นสุดวัันที่่� 14 พื่ฤศจิิกาย์น 2577)

ที่ั�งน่� ถงึแมูส้ญัญาเช่า่ช่ว่ังที่่� CPNREIT เข้า้ที่ำกบั ย์นูลิเ่วัอรั ์ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง  
จิะมูก่ารัจิดที่ะเบย่์นสทิี่ธักิารัเช่า่ช่ว่ัง แต์ข่้อ้กำหนดข้องสญัญาเช่า่ช่ว่ัง
ย์ังให้สิที่ธัิ ย์ูนิล่เวัอรั์ ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ในการับอกเลิกสัญญาโดย์ให้แจิ้ง 
CPNREIT ที่รัาบล่วังหน้าไมู่น้อย์กวั่า 90 วััน โดย์ที่่� ย์ูนิล่เวัอรั์ ไที่ย์  
เที่รัดดิ�ง จิะต้์องช่ดใช้่ค่าเส่ย์หาย์ให้แก่ CPNREIT ในอัต์รัาร้ัอย์ละ 
30.0 ข้องจิำนวันค่าเช่่าและค่าบริัการัสำหรัับรัะย์ะเวัลาการัเช่่าและ
การับรัิการัที่่�เหล่ออย์ู่ หรั่อ CPNREIT อาจิรัิบเงินปีรัะกันต์ามูสัญญา
เช่่าและสัญญาบรัิการัแที่นก็ได้ แล้วัแต์่จิำนวันใดจิะสูงกวั่า  

อย์่างไรัก็ด่ หากย์ูนิล่เวัอรั์ ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ใช่้สิที่ธัิในการัเลิกสัญญา 
เช่า่ช่ว่ังดังกลา่วั CPNREIT อาจิไมูส่ามูารัถหาผูู้้เช่า่รัาย์ใหมู่ (รัาย์เดย่์วั 
หรั่อหลาย์รัาย์) มูาที่ดแที่นย์ูนิล่เวัอรั์ ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ซีึ�งเปี็นผูู้้เช่่า 
หลักได้ที่ันที่่ ซีึ�งในกรัณ่น่� CPNREIT อาจิจิำเปี็นที่่�จิะต์้องดัดแปีลง
พื่่�นที่่�เพื่่�อให้สามูารัถนำพ่ื่�นที่่�ออกให้เช่่าแก่ผูู้้ เช่่ารัาย์ย์่อย์อ่�นได้  
โดย์การัดำเนินการัดังกล่าวัจิะมู่ต์้นทีุ่นค่าใช่้จิ่าย์และมู่รัะย์ะเวัลาใน
การัดำเนินการั โดย์ในรัะหว่ัางการัดำเนินการัดังกล่าวั CPNREIT 
อาจิไมู่สามูารัถหาผูู้้เช่่ารัาย์ใหมู่ได้ ซีึ�งอาจิส่งผู้ลกรัะที่บโดย์ต์รังต่์อ
รัาย์ได้ข้อง CPNREIT และส่งผู้ลกรัะที่บต์่อควัามูสามูารัถในการัจิ่าย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้อง CPNREIT 

อนึ�ง เน่�องจิากโครังการัอาคารัสำนักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้าส์ เป็ีน 
อาคารัสำนักงานที่่�อย์ู่ในบริัเวัณที่่�ตั์�งที่่�มู่จุิดเด่นและมู่ข้้อได้เปีรั่ย์บ 
เพื่รัาะต์ั�งอย์ู่ในศูนย์์กลางย์่านธัุรักิจิ (Central Business District) 
แห่งใหมู่บรัิเวัณถนนพื่รัะรัามู 9 และอย์ู่ต์ิดกับโครังการัข้นส่งมูวัลช่น
ที่่�สำคัญค่อรัถไฟฟ้ามูหานครั ปีรัะกอบกับย์ูนิล่เวัอร์ั ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง  
ไดล้งที่นุต์กแต์ง่พื่่�นที่่�ภูาย์ในโครังการัอาคารัสำนกังานย์นูลิเ่วัอรั ์เฮา้ส์ 
ซีึ�งหากยู์นิล่เวัอรั์ ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง ปีรัะสงค์จิะย์้าย์สถานที่่�เช่่าก็อาจิ
มู่ต์้นทีุ่นในการัดำเนินการั (Switching Cost) ที่่�ค่อนข้้างสูง ด้วัย์
เหต์ผุู้ลดงักลา่วั จิงึอาจิเปีน็เหต์จุิงูใจิที่่�จิะที่ำให ้ย์นูลิเ่วัอรั ์ไที่ย์ เที่รัดดิ�ง  
ไมู่ต์ัดสินใจิย์้าย์สถานที่่�เช่่าจิากโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ 
เฮ้าส์ ไปีย์ังสถานที่่�อ่�น
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ข้้อมูลข้องผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

1. บรัิษััท เซ็็นทรััลพัฒนา จำากัด (มหาชน)

•  ปิรัะสบการัณ์ในการับรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ท่�
เก่�ยวัข้อง (ศ้นย์การัค่้าแลัะอาค่ารัสำนักงาน)

บรัิษััที่ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิำกัด (มูหาช่น) (“เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา”)  
ก่อต์ั�งข้ึ�นเมู่�อวัันที่่� 17 มูิถุนาย์น 2523 โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพื่่�อ
พื่ฒันาและบริัหารัศูนย์ก์ารัค้าข้นาดใหญ่แบบครับวังจิรั เซ็ีนที่รัลั
พื่ัฒนาเข้้าจิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ 
(“ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ”) เมู่�อวัันที่่� 1 มู่นาคมู 2538 โดย์ ณ สิ�นปีี  
2564 เซี็นที่รััลพื่ัฒนามู่ทีุ่นที่่�ออกและช่ำรัะแล้วัที่ั�งสิ�น 2,244 
ล้านบาที่ ในปีี 2561 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาได้เข้้าซี่�อหุ้นใน บมูจิ.  
แกรันด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) ในสัดส่วันรั้อย์ละ 67.5 โดย์
ที่รััพื่ย์์สินข้อง GLAND ปีรัะกอบด้วัย์ 1) อาคารัสำนักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 2) อาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ โดย์
ที่ั�ง 2 โครังการัอย์ู่ภูาย์ใต์้การั ลงทีุ่นสิที่ธัิการัเช่่ารัะย์ะย์าวัข้อง 
CPNREIT 3) อาคารัสำนักงานจิ่ ที่าวัเวัอรั์ 4) อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
เพื่่�อการัข้าย์ เบลล ์และ 5) ที่่�ดนิย์งัไมูไ่ดพ้ื่ฒันาอก่ 4 แปีลง และ
ในปีี 2564 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาได้เข้้าซี่�อหุ้นใน บมูจิ. สย์ามูฟิวัเจิอรั์
ด่เวัลอปีเมูนที่์ (SF) ในสัดส่วันรั้อย์ละ 96.0 ณ สิ�นปีี 2564 โดย์
ที่รััพื่ย์์สินข้อง SF ปีรัะกอบด้วัย์ 1) โครังการัศูนย์์การัค้าข้นาด
เล็ก 18 แห่ง 2) รั่วัมูลงทีุ่นในโครังการัศูนย์์การัค้าข้นาดใหญ่ 
1 แห่ง (เมูกาบางนา) 3) ที่่�ดินข้องกิจิการัรั่วัมูลงทีุ่นที่่�ย์ังไมู่ได้
พื่ัฒนาในกรัุงเที่พื่ฯ รัอบนอก 

เซี็นที่รััลพื่ัฒนาปีรัะกอบธัุรักิจิพื่ัฒนาโครังการัศูนย์์การัค้าและ
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่อ่�นที่่�เก่�ย์วัเน่�องในรัูปีแบบโครังการั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์แบบผู้สมู ปีรัะกอบด้วัย์ อาคารัสำนักงาน 
โรังแรัมูและที่่�พื่ักอาศัย์ เพื่่�อเพื่ิ�มูมููลค่าให้กับโครังการั โครังการั 
โดย์ ณ สิ�นปีี 2564 (ย์ังไมู่รัวัมูธัุรักิจิข้อง SF ที่่�กล่าวัไวั้ข้้างต์้น) 
เซี็นที่รััลพื่ัฒนา มู่อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ภูาย์ใต์้การับรัิหารั ปีรัะกอบ
ดว้ัย์ ศนูย์ก์ารัคา้ 36 แหง่ อย์ูใ่นกรังุเที่พื่ฯ และปีรัมิูณฑ์ล 15 แหง่  
ในต่์างจัิงหวััด 20 แห่ง และในปีรัะเที่ศมูาเลเซ่ีย์ 1 แห่ง  
อาคารัสำนักงาน 10 แห่งในกรัุงเที่พื่ฯ โรังแรัมู 2 แห่ง ค่อ 
โรังแรัมูเซ็ีนที่ารัาและคอนเวันชั่น เซ็ีนเต์อร์ั อุดรัธัาน่ และ 
โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า โครังการัที่่�พื่ักอาศัย์เพื่่�อเช่่า 1 แห่ง 
และโครังการัที่่�พื่ักอาศัย์เพื่่�อข้าย์ 22 แห่ง และมู่การัลงทีุ่นใน 
CPNREIT และกองทุี่นรัวัมูสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ CPN 
คอมูเมูอรั์เช่่ย์ล โกรัที่ (“CPNCG”) 

สำหรัับธุัรักิจิศูนย์์การัค้าข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนานั�น ณ วัันที่่�  
31 ธัันวัาคมู 2564 ต์ามูข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำปีีล่าสุดข้อง
เซี็นที่รััลพัื่ฒนา สำหรัับปีี 2564 เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนามู่โครังการั
ศูนย์์การัค้าภูาย์ใต์้การับรัิหารังานรัวัมูที่ั�งสิ�น 36 โครังการั  
ในกรัุงเที่พื่ฯ และปีรัิมูณฑ์ล 15 โครังการั และต์่างจิังหวััด 20 

โครังการั และอ่ก 1 โครังการัในปีรัะเที่ศมูาเลเซี่ย์ โดย์เซี็นที่รััล
พื่ัฒนายั์งมุู่งพัื่ฒนาและข้ย์าย์ธัรัุกิจิศูนย์์การัค้าด้วัย์การัเปีิด
ศูนย์์การัค้าใหมู่ที่ั�งในปีรัะเที่ศและต์่างปีรัะเที่ศ การัปีรัับปีรัุง
ศูนย์์การัค้าเดิมูให้ที่ันสมัูย์ และการัเพื่ิ�มูปีรัะสิที่ธิัภูาพื่การัใช่้
พื่่�นที่่�ในศนูย์ก์ารัคา้ในการัสรัา้งรัาย์ไดอ้ย์า่งต์อ่เน่�อง ดว้ัย์แนวัคดิ
การัเปี็นศูนย์์กลางข้องการัใช่้ช่่วัิต์ (Center of Life) เพื่่�อต์อบ
โจิที่ย์ผู้์ู้บรัโิภูคที่่�มูค่วัามูชั่ดเจินในวัถิก่ารัดำเนินช่ว่ัติ์ (Lifestyle) 
มูากข้ึ�น โดย์นำเสนอสินคา้และบริัการัที่่�หลากหลาย์ให้แกผูู่้มู้าใช้่
จิ่าย์ที่่�ศูนย์์การัค้าข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาควับคู่กับการัสร้ัางสรัรัค์ 
Destination Concepts หลาย์รัูปีแบบไวั้ในศูนย์์การัค้าเพื่่�อ
ต์อบโจิที่ย์์ครับทีุ่กกลุ่มู ทีุ่กวััย์ ที่่�มู่ไลฟ์สไต์ล์และควัามูช่่�น
ช่อบที่่�แต์กต์่างกัน นอกจิากน่� ในการัออกแบบและต์กแต์่ง
ศูนย์์การัค้า เซี็นที่รััลพื่ัฒนาจิะนำจิุดเด่นและเอกลักษัณ์ปีรัะจิำ
ที่อ้งถิ�นมูาเปีน็สว่ันหนึ�งในการัออกแบบศนูย์ก์ารัคา้ที่่�อย์ูใ่นพื่่�นท่ี่�
นั�นอย์่างกลมูกล่น รัวัมูถึงการัต์กแต์่งภูาย์ในศูนย์์การัค้าเพื่่�อ
สรั้างบรัรัย์ากาศและดึงดูดให้ลูกค้าได้เพื่ลิดเพื่ลินกับการัเล่อก
ซี่�อสินค้า เพื่่�อให้ศูนย์์การัค้าข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนามู่เอกลักษัณ์ 
ที่่�โดดเด่นและเปี็นผูู้้นำในธัุรักิจิศูนย์์การัค้าต์่อไปี

นอกจิากน่�� ที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่โครังการัศูนย์์การัค้าที่่�� CPNREIT 
เข้้าลงทุุี่น/จิะเข้้าลงทุุี่น ซึี��งได้มู่/จิะมู่การัแต่์งตั์�งให้เซี็นที่รััล
พื่ัฒนาเปี็นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ เปี็นโครังการัศูนย์์การัค้า
ที่่��พื่ัฒนาและบริัหารังานโดย์กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาที่ั�งหมูด ซีึ�ง
การัแต่์งต์ั��งให้เซี็นที่รััลพื่ัฒนาเปี็นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่่��อ 
ดำเนินการับริัหารังานที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัต่์อไปี จิะที่ำให้การั
ดำเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินมู่ควัามูต์่อเน่�องและเปี็นไปีในที่ิศที่าง
เด่ย์วักัน 

สำหรัับธัุรักิจิอาคารัสำนักงานข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนานั�น ณ วัันที่่�  
31 ธัันวัาคมู 2564 ต์ามูข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำปีีล่าสุด 
ข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา สำหรัับปีี 2564 เซี็นที่รััลพื่ัฒนามู่
โครังการัอาคารัสำนักงานภูาย์ใต้์การับริัหารังานรัวัมูที่ั�งสิ�น 7 
โครังการั (ไมู่รัวัมูที่รััพื่ย์์สินข้อง GLAND) โดย์อาคารัสำนักงาน 
ดงักลา่วัที่ั�งหมูดจิะเปีน็อาคารัสำนกังานภูาย์ในบรัเิวัณโครังการั
ศูนย์์การัคา้ เน่�องจิากเซีน็ที่รัลัพื่ัฒนาเห็นวั่ามู่อปุีสงค์ที่่�สามูารัถ
ส่งเสรัิมูกันกับธุัรักิจิศูนย์์การัค้าและเปี็นการัเพื่ิ�มูมููลค่าให้กับ
โครังการัจิากการัใช่ป้ีรัะโย์ช่น์ในที่่�ดินผู้่นเด่ย์วักันได้อย์า่งคุ้มูค่า 
รัวัมูถึงการัเพื่ิ�มูปีรัะสิที่ธัิภูาพื่การัใช่้และบรัิหารัที่่�จิอดรัถ

•  ค่วัามัเก่�ยวัข้องรัะหว่ัางผู้้้จััดการักองทรััสต์์แลัะ 
ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์
 เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ถ่อหุ้นในผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รั้อย์ละ 100.0

•  อสังหาริัมัทรััพย์อ่�นภายใต้์การับรัิหารัจััดการัของ 
ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ท่�อาจัแข่งขันในทางธุรักิจั
กับอสังหาริัมัทรััพย์ของ CPNREIT แลัะกลัไกหรั่อ
มัาต์รัการัเพ่�อปิ้องกันค่วัามัขัดแย้งทางผู้ลัปิรัะโยชื่น์



รายงานประจำาปี 256428

โคัรังการัศูนย์การัคั้าภายใต์้การับรัิหารังานข้องเซ็็นทรััลพัฒนา 
ศ้นย์การัค่้า ปิีท่�เรัิ�มัดำาเนินการั หมัายเหต์ุ

1. เซี็นที่รััล ลาดพื่รั้าวั ธัันวัาคมู 2525 -

2. เซี็นที่รััล รัามูอินที่รัา พื่ฤศจิิกาย์น 2536 -

3. เซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า มู่นาคมู 2538 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

4. เซี็นที่รััล มูารั่นา กรักฎาคมู 2538 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

5. เซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ มู่นาคมู 2539 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

6. เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 ต์ุลาคมู 2540 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

7. เซี็นที่รััล บางนา ธัันวัาคมู 2544 -

8. เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 ธัันวัาคมู 2545 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

9. เซี็นที่รััลเวัิลด์ ธัันวัาคมู 2545 -

10. เซี็นที่รััล รััต์นาธัิเบศรั์ ธัันวัาคมู 2546 -

11. เซี็นที่รััล แจิ้งวััฒนะ พื่ฤศจิิกาย์น 2551 -

12. เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า มูกรัาคมู 2552 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

13. เซี็นที่รััล อุดรั เมูษัาย์น 2552 -

14. เซี็นที่รััล ช่ลบุรั่ พื่ฤษัภูาคมู 2552 -

15. เซี็นที่รััล ข้อนแก่น ธัันวัาคมู 2552 -

16. เซี็นที่รััล เช่่ย์งรัาย์ มู่นาคมู 2554 -

17. เซี็นที่รััล พื่ิษัณุโลก ต์ุลาคมู 2554 -

18. เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 9 ธัันวัาคมู 2554 -

19. เซี็นที่รััล สุรัาษัฎรั์ธัาน่ ต์ุลาคมู 2555 CPNREIT จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมูต์ามูมูต์ิ EGM 1/2562

20 เซี็นที่รััล ลำปีาง พื่ฤศจิิกาย์น 2555 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

21. เซี็นที่รััล อุบล เมูษัาย์น 2556 CPNREIT จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมูต์ามูมูต์ิ EGM 1/2562

22. เซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ พื่ฤศจิิกาย์น 2556 -

23. เซี็นที่รััล หาดใหญ่ ธัันวัาคมู 2556 -

24. เซี็นที่รััล สมูุย์ มู่นาคมู 2557 -

25. เซี็นที่รััล ศาลาย์า สิงหาคมู 2557 -

26. เซี็นที่รััล รัะย์อง พื่ฤษัภูาคมู 2558 -

27. เซี็นที่รััล ภููเก็ต์ มูิถุนาย์น 2558 -

28. เซี็นที่รััล เวัสต์์เกต์ สิงหาคมู 2558 -

29. เซี็นที่รััล อ่สต์์วัิลล์ พื่ฤศจิิกาย์น 2558 -

30. เซี็นที่รััล นครัศรั่ กรักฏิาคมู 2559 -

31. เซี็นที่รััล โครัาช่ พื่ฤศจิิกาย์น 2560 -

32. เซี็นที่รััล มูหาช่ัย์ พื่ฤศจิิกาย์น 2560 -

33. เซี็นที่รััล ไอ-ซีิต์่� มู่นาคมู 2562 -

34. เซี็นที่รััล วัิลเลจิ สิงหาคมู 2562 -

35. เซี็นที่รััล ศรั่รัาช่า ต์ุลาคมู 2564 -

36. เซี็นที่รััล อย์ุธัย์า พื่ฤศจิิกาย์น 2564 -

 ที่่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำปีีข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา (ปีี 2564)
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โคัรังการัอาคัารัสำานักงานภายใต์้การับรัิหารังานข้องเซ็็นทรััลพัฒนา

อาค่ารัสำานักงาน ปิีท่�เรัิ�มัดำาเนินการั หมัายเหต์ุ

1. ลาดพื่รั้าวั ธัันวัาคมู 2525 -

2. ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์เอ มู่นาคมู 2538 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

3. ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์บ่ มู่นาคมู 2549 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

4. บางนา ธัันวัาคมู 2544 -

5. เซี็นที่รััลเวัิลด์ ออฟฟิศเศส พื่ฤศจิิกาย์น 2547 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNCG

6. แจิ้งวััฒนะ มู่นาคมู 2552 -

7. พื่รัะรัามู 9 ธัันวัาคมู 2554 -

ที่่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำปีีข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา (ปีี 2564)

แมูว้ัา่ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะได้กำหนดบที่บาที่และข้อบเข้ต์การัปีฏิบัิต์ิ
หน้าที่่�ข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนาในฐ์านะผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ในการั
บรัิหารัจิัดการัที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT มู่การัลงทุี่นในส่วันที่่�เปี็น
ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานอย์่างรัะมูัดรัะวััง ควัามูข้ัดแย์้งที่าง
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหวั่าง CPNREIT กับเซี็นที่รััลพื่ัฒนาก็ย์ังอาจิเกิดข้ึ�นได้ 
เน่�องจิากเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาย์ังคงที่ำหน้าท่ี่�ในการับริัหารัจิัดการั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานแห่งอ่�น ๆ 
ในหลาย์ ๆ พื่่�นที่่� นอกเหน่อจิากที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT ลงทีุ่น/จิะเข้้า
ลงทีุ่น 

อย์า่งไรัก็ต์ามู ดว้ัย์ควัามูต้์องการัข้องผูู้้เช่า่พื่่�นที่่�ศูนย์ก์ารัค้าและอาคารั
สำนักงานท่ี่�มู่ควัามูแต์กต่์างกันในการัเล่อกสถานที่่�เช่่า เช่่น สถานที่่�
ต์ั�ง สิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวัก งบปีรัะมูาณ ควัามูสะดวักในการัเดินที่าง
และควัามูสะดวักในการัต์ดิต์อ่ที่างธัรุักจิิ เปีน็ต์น้ ผูู้เ้ช่า่พื่่�นที่่� (Tenants) 
จิึงเปี็นผูู้้กำหนดวั่าจิะเช่่าพ่ื่�นที่่�ในศูนย์์การัค้า และ/หรั่ออาคารั
สำนกังานใด นอกจิากน่�  CPNREIT ไดว้ัา่จิา้งเซ็ีนที่รัลัพื่ฒันาใหบ้รัหิารั
ที่รัพัื่ย์ส์นิข้อง CPNREIT ผู้า่นโครังสรัา้งสญัญาที่่�สามูารัถสรัา้งแรังจิงูใจิ
ให้แก่เซี็นที่รััลพื่ัฒนาในการัสรั้างผู้ลกำไรัในรัะดับที่่�ด่ให้แก่ที่รััพื่ย์์สิน
ข้อง CPNREIT อย์่างต์่อเน่�อง อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิด
ควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้

นอกจิากน่� ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ได้กำหนดแนวัที่างในการัพิื่จิารัณาผู้ล
การัปีฏิิบัต์ิงานข้องผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
สามูารัถเปีล่�ย์นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้ในกรัณ่ดังต์่อไปีน่�

- กรัณ่ที่่�อัต์รัาการัให้เช่่าพื่่�นท่ี่�เฉล่�ย์ (Occupancy Rate) ใน
ที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT ลงทุี่นและอย์ู่ภูาย์ใต้์การับริัหารัข้อง
เซี็นที่รััลพื่ัฒนาลดลงต์�ำกวั่ารั้อย์ละ 50 เปี็นรัะย์ะเวัลาต์่อเน่�อง
กันเกินกวั่า 3 เด่อน ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิเสนอให้ที่่�ปีรัะชุ่มู 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์พื่ิจิารัณาและลงมูต์ิให้มู่การัเลิกสัญญาแต์่งต์ั�ง
ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้ หากที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
มู่มูติ์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งเกินกวั่ากึ�งหนึ�งข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์
ที่ั�งหมูดข้อง CPNREIT ให้มู่การัเลิกสัญญา

 ที่ั�งน่� อัต์รัาการัให้เช่่าพื่่�นที่่�ให้คำนวัณจิากจิำนวันพื่่�นที่่�ที่่�ให้เช่่า
จิรังิหารัดว้ัย์พื่่�นที่่�ที่่�สามูารัถใหเ้ช่า่ไดท้ี่ั�งหมูด โดย์จิำนวันพื่่�นที่่�ที่่�
ใหเ้ช่า่ไดท้ี่ั�งหมูดไมูร่ัวัมูพื่่�นที่่�สว่ันกลาง พื่่�นที่่�จิดัการัปีรัะช่มุู และ
พื่่�นที่่�ที่่�ไมู่สามูารัถให้เช่่าได้ในข้ณะใดข้ณะหนึ�ง เน่�องจิาก
เหต์สุดุวัสิยั์หรัอ่เน่�องจิากการัซีอ่มูแซีมูและต์กแต์ง่พื่่�นที่่�ดงักลา่วั 
โดย์ใช่้ข้้อมููลจิากรัาย์งานปีรัะจิำเด่อน ในการัคำนวัณพื่่�นท่ี่� 
ให้เช่่าดังกล่าวั

•  ค่่าต์อบแทนท่�ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์จัะได้รัับจัาก 
CPNREIT

เซี็นที่รััลพัื่ฒนา ซีึ�งเป็ีนหรั่อจิะเป็ีนผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สำหรัับ
ที่รััพื่ย์์สินในส่วันที่่�เปี็นโครังการัศูนย์์การัค้าและโครังการัอาคารั
สำนกังาน (ย์กเว้ันโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ
โครังการัอาคารัสำนกังานย์นูลิเ่วัอร์ั เฮ้าส)์ มูส่ทิี่ธัไิดร้ับัคา่ต์อบแที่นใน
การัที่ำหน้าที่่�ผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์เรั่ย์กเก็บจิาก CPNREIT 
ต์ามูสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งสรัุปีได้ดังน่�

1. ค่่าธรัรัมัเน่ยมัการัเก็บค่่าเชื่่าในนามัของกองทรััสต์์ ได้รัับใน
อัต์รัาไมู่เกินรั้อย์ละ 3.00 ข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าสุที่ธัิข้อง CPNREIT 
โดย์รัาย์ได้คา่เช่า่สุที่ธั ิหมูาย์ถึง รัาย์ไดท้ี่ั�งหมูดก่อนหกัคา่ใช่จ้ิา่ย์
ใด ๆ  ที่่� CPNREIT ได้รับัต์ามูสัญญาเช่่าและสญัญาบรักิารั รัวัมูถงึ 
รัาย์ได้ที่่�ได้รัับจิากพื่่�นที่่�ส่งเสริัมูการัข้าย์ (Promotion Area)  
ผู้ลต์อบแที่น หรัอ่ผู้ลปีรัะโย์ช่นใ์ด ๆ  ท่ี่�เก่�ย์วัข้อ้งกบัการัปีรัะกอบ
กิจิการัศูนย์์การัค้าข้อง CPNREIT ไมู่วั่าที่างต์รังหรั่อที่างอ้อมู 
โดย์ไมู่รัวัมูเงินช่ดเช่ย์ เงินที่ดรัองจิ่าย์ (Reimbursement) เช่่น 
เงนิเฉล่�ย์คา่ภูาษัท่ี่่�ดนิและสิ�งปีลกูสรัา้ง สว่ันเฉล่�ย์คา่เบ่�ย์ปีรัะกนั
ที่่�ได้รัับจิากผูู้้เช่่าหรั่อผูู้้เช่่าช่่วัง และค่าบรัิการัรั่วัมู ซีึ�งได้แก่ ค่า
บรักิารัสว่ันกลาง คา่บรักิารัไอเย็์น และค่าบรักิารัดูดควันั คา่น�ำ
ปีรัะปีา และค่าไฟฟ้า (ต์ามูมูิเต์อรั์ข้องผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�แต์่ละรัาย์) 
เปี็นต์้น แล้วัหักด้วัย์อัต์รัาส่วันลดค่าเช่่า

2. ค่่านายหน้า (Commission) จิากการัจัิดหาผูู้้เช่่าและการั
บรัิหารัจิัดการัผูู้้เช่่าทีุ่กปีรัะเภูที่ข้อง CPNREIT เมู่�อมู่การัที่ำ
สัญญาเช่่ากับผูู้้เช่่ารัาย์ใหมู่ หรั่อมู่การัต่์อสัญญาเช่่าสำหรัับ
สัญญาเช่่าทุี่กปีรัะเภูที่ ที่ั�งสัญญาเช่่ารัะย์ะสั�นและรัะย์ะย์าวั  
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่� 



รายงานประจำาปี 256430

  2.1  ผู้้้เชื่่าโค่รังการัศ้นย์การัค่้า

ค่่าค่อมัมัิชื่ชื่ั�น ค่ำนวัณจัากอัต์รัาค่่าเชื่่ารัายเด่อนของผู้้้เชื่่ารัายนั�น ๆ

1. ในกรัณ่ผูู้้เช่่ารัาย์เดิมูต์่อสัญญาเช่่า ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จิุดห้า) เด่อน

2. ในกรัณ่ที่ำสัญญากับผูู้้เช่่ารัาย์ใหมู่ มู่ 4 (ส่�) อัต์รัา ข้ึ�นอย์ู่กับอาย์ุสัญญาเช่่า

 - ผูู้้เช่่าที่่�ที่ำสัญญาเช่่าอาย์ุไมู่ถึง 1 (หนึ�ง) ปีี  ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จิุดห้า) เด่อน

 - ผูู้เ้ช่่าที่่�ที่ำสญัญาเช่่าอายุ์ตั์�งแต่์ 1 (หนึ�ง) ปีีข้ึ�นไปี แต่์ไมู่ถงึ 3 (สามู) ปีี ไมู่เกิน 1.0 (หนึ�งจิุดศูนย์์) เด่อน

 - ผูู้้เช่่าที่่�ที่ำสัญญาเช่่าอาย์ุต์ั�งแต์่ 3 (สามู) ปีีข้ึ�นไปี ไมู่เกิน 1.5 (หนึ�งจิุดห้า) เด่อน

 - ผูู้้เช่่าที่่�ที่ำสัญญาเช่่าอาย์ุมูากกว่ัา 3 (สามู) ปีี และผูู้้เช่่าได้ช่ำรัะ 
ค่าสิที่ธัิการัเช่่าล่วังหน้า (ค่าเซี้ง)

ไมู่เกินรั้อย์ละ 3.0 (สามูจิุดศูนย์์) ข้องค่าสิที่ธัิการัเช่่า 
ล่วังหน้าที่่�ได้รัับจิากผูู้้เช่่า

  2.2  ผู้้้เชื่่าอาค่ารัสำนักงาน

ค่่าค่อมัมัิชื่ชื่ั�น ค่ำนวัณจัากอัต์รัาค่่าเชื่่ารัายเด่อนของผู้้้เชื่่ารัายนั�น ๆ

1. ในกรัณ่ผูู้้เช่่ารัาย์เดิมูต์่อสัญญาเช่่า ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จิุดห้า) เด่อน

2.  ในกรัณ่ที่ำสัญญากับผูู้้เช่่ารัาย์ใหมู่ มู่ 3 (สามู) อัต์รัา ข้ึ�นอย์ู่กับอาย์ุสัญญาเช่่า

 - ผูู้เ้ช่่าที่่�ที่ำสัญญาเช่่าอาย์ไุมู่ถงึ 3 (สามู) ปีี ไมู่เกิน 0.5 (ศูนย์์จิุดห้า) เด่อน

 - ผูู้เ้ช่่าที่่�ที่ำสัญญาเช่่าอาย์ตุ์ั�งแต่์ 3 (สามู) ปีีข้ึ�นไปี ไมู่เกิน 1.0 (หนึ�งจิุดศูนย์์) เด่อน

 - ผูู้เ้ช่่าที่่�ที่ำสัญญาเช่่าอาย์มุูากกว่ัา 3 (สามู) ปีี และผูู้เ้ช่่าได้ช่ำรัะค่าสทิี่ธัิ
การัเช่่าล่วังหน้า (ค่าเซ้ีง)

ไมู่เกินรั้อย์ละ 3.0 (สามูจุิดศูนย์์) ข้องค่าสิที่ธัิการัเช่่า 
ล่วังหน้าที่่�ได้รัับจิากผูู้้เช่่า

 ทัี่�งน่� ผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิะคิดค่าคอมูมิูช่ช่ั�นสำหรัับสัญญาที่่�มู่อายุ์ต์ั�งแต่์ 1 (หนึ�ง) เด่อนข้ึ�นไปี แต่์จิะไมู่คิดค่าคอมูมิูช่ช่ั�นสำหรัับ 

สัญญาบริัการัพื่่�นที่่�ส่งเสรัิมูการัข้าย์ (Promotion Area) และสัญญาที่่�เก่�ย์วัข้้องกับส่�อโฆษัณาต์่าง ๆ เช่่น วั่ด่โอวัอลล์ (Video Wall)  
ไลที่์บอกซี์ (Light Box) เปี็นต์้น

 ที่ั�งน่� หากการัที่ำสญัญาเช่า่รัะหวัา่ง CPNREIT และผูู้เ้ช่า่เปีน็ไปีในรัปูีแบบอ่�นใดที่่�นอกเหนอ่จิากกรัณด่งักลา่วัข้า้งต์น้ ใหผูู้้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ 
มู่อำนาจิในการักำหนดเง่�อนไข้ข้องการัจิ่าย์ค่านาย์หน้า ต์ามูที่่�เห็นสมูควัรั

3. ค่า่ธรัรัมัเนย่มับรัหิารัอสงัหารัมิัทรัพัย ์ในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 0.28 ต์อ่ปีขี้องมูลูคา่อสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์เ์พื่่�อการัลงทุี่น (Investment Properties) 
จิากรัาย์งานมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธัิข้องกองที่รััสต์์ที่่�รัับรัองโดย์ที่รััสต์่ข้องกองที่รััสต์์ในแต์่ละเด่อน ซีึ�งคำนวัณ ณ วัันสุดที่้าย์ข้องเด่อน ที่ั�งน่�  
ไมู่รัวัมูมููลค่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อการัลงทุี่นปีรัะเภูที่โรังแรัมู และไมู่รัวัมูโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ในช่่วังรัะย์ะเวัลา 
ก่อนวัันเรัิ�มูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าอาคารั

4. ค่่าธรัรัมัเน่ยมัพิเศษ (Incentive Fee) เพื่่�อสรั้างแรังจิูงใจิในการับรัิหารั ในอัต์รัาไมู่เกินรั้อย์ละ 2.35 ข้องรัาย์ได้สุที่ธัิจิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 

 รัาย์ได้สุที่ธัิจิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (Net Property Income) หมูาย์ถึง รัาย์ได้ที่ั�งหมูดที่่� CPNREIT ได้รัับจิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หักด้วัย์ต์้นทีุ่น
และค่าใช่้จิ่าย์ที่ั�งหมูดที่่�เกิดข้ึ�นจิากการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ที่ั�งน่� ไมู่รัวัมูค่าต์อบแที่น และค่าใช้่จ่ิาย์ข้อง CPNREIT เช่่น 
ค่าต์อบแที่นผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ในข้้อ 1. และ 2. และค่าต์อบแที่นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ เปี็นต์้น (ที่ั�งน่� ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เปี็นค่าเช่่า
จิะปีรัับปีรัุงด้วัย์ส่วันต์่างรัะหวั่างต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เปี็นค่าเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับที่่� 17 หรั่อมูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นที่่� 
เพื่ิ�มูเต์ิมูหรั่อใช่้แที่น กับต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เปี็นค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่า)

5. ค่่าธรัรัมัเน่ยมัการัซ่�อแลัะขายอสังหารัิมัทรััพย์ของกองทรััสต์์ ได้รัับในอัต์รัาไมู่เกินร้ัอย์ละ 1.50 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์มู ่
การัลงทีุ่นเพื่ิ�มู และได้รัับในอัต์รัาไมู่เกินรั้อย์ละ 0.75 ข้องมููลค่าการัข้าย์อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ออกจิากกองที่รััสต์์

6. ค่่าธรัรัมัเน่ยมัในการัค่วับคุ่มังานด้านการัปิรัับปิรัุง และ/หรั่อพื่ัฒนาอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ เปี็นค่าต์อบแที่นที่่�กองที่รััสต์์จิ่าย์ให้
ผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์ในการัควับคมุูใหมู้ก่ารัดำเนนิการัข้องงานในดา้นพื่ฒันาอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้องกองที่รัสัต์ ์ซีึ�งรัวัมูถงึการัใหค้ำแนะนำ
ดา้นการัปีรับัปีรังุ และ/หรัอ่พื่ฒันาอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ข้องกองที่รัสัต์์ เพื่่�อให้อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ข้องกองที่รัสัต์ม์ูศ่กัย์ภูาพื่และสรัา้งผู้ลต์อบแที่นให้
แก่กองที่รััสต์์มูากย์ิ�งข้ึ�น (Value Enhancement) ในอัต์รัาไมู่เกินรั้อย์ละ 2.00 ข้องมููลค่าต์้นทีุ่นในการัปีรัับปีรัุง และ/หรั่อพื่ัฒนาที่ั�งหมูด
ข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ที่่�มู่การัปีรัับปีรัุง และ/หรั่อพื่ัฒนา ที่ั�งน่� ต์้นทีุ่นการัปีรัับปีรัุง และ/หรั่อพื่ัฒนาดังกล่าวัรัวัมูถึงต์้นทีุ่นใน
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การัซี่�อพื่่�นที่่�ซีึ�งจิะได้ที่ำการัปีรัับปีรัุง และ/หรั่อพื่ัฒนาค่นจิากผูู้้
เช่่าเดิมูด้วัย์ แต่์ไมู่รัวัมูค่าใช้่จิ่าย์ในการัออกแบบ ค่าที่่�ปีรึักษัา 
ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูวัิช่าช่่พื่อ่�น ๆ ที่ั�งน่� ให้ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
เสนอโครังการัปีรัับปีรัุง และ/หรั่อพื่ัฒนาอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
ข้องกองที่รััสต์์ดังกล่าวั พื่รั้อมูที่ั�งค่าธัรัรัมูเน่ย์มูในการัควับคุมู
งาน และรัาย์ละเอ่ย์ดที่่�เก่�ย์วัข้้องต์่อผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เพื่่�อ
พื่ิจิารัณาอนุมูัต์ิเปี็น ครัาวั ๆ ไปี

ที่ั�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูดังกล่าวัข้้างต์้นย์ังไมู่รัวัมูภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู

2. บรัิษััท แกรันด์ คัาแนล แลนด์ จำากัด (มหาชน) และ 
  บรัิษััท สเต์อรั์ลิง อ่คัวิต์่� จำากัด
•  ปิรัะสบการัณ์ในการับรัหิารัอสงัหารัมิัทรัพัย์ท่�เก่�ยวัข้อง 

(อาค่ารัสำนักงาน)
GLAND กอ่ต์ั�งเมู่�อวันัที่่� 22 เมูษัาย์น 2528 ซีึ�งปีจัิจิบุนัเปีน็บรัษิัทัี่
จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ โดย์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 
2564 มู่ทุี่นช่ำรัะแล้วัที่ั�งสิ�นปีรัะมูาณ 6,500 ล้านบาที่ และ
ปีรัะกอบธัุรักิจิพื่ัฒนาอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ที่ั�งโครังการัที่่�พื่ักอาศัย์
ปีรัะเภูที่บ้านเด่�ย์วั อาคารัชุ่ดพื่ักอาศัย์ อาคารัเช่ิงพื่าณิช่ย์์ใน 
รัูปีแบบอาคารัสำนักงานและพ่ื่�นที่่�ค้าปีล่กเพ่ื่�อข้าย์และให้เช่่า 
รัวัมูไปีถึงการัให้บรัิการับริัหารัโครังการั ที่ั�งน่� เซี็นที่รััลพัื่ฒนา 

เข้้ามูาถ่อหุ้นใน GLAND ผู้่าน ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า รั้อย์ละ 67.5 ใน
ช่่วังไต์รัมูาส 4 ปีี 2561 

สเต์อรั์ลิงก่อต์ั�งข้ึ�นในปีี 2539 โดย์ ณ วัันที่่� 2 เมูษัาย์น 2562 
(ที่่�มูา : ฐ์านข้้อมููลจิาก BOL) มู่ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำรัะแล้วัจิำนวัน 
1,800 ล้านบาที่ โดย์สเต์อร์ัลิงปีรัะกอบธัุรักิจิพื่ัฒนา
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์อาคารัเชิ่งพื่าณิช่ย์์ในรัูปีแบบอาคารัสำนักงาน
และพื่่�นที่่�คา้ปีลก่ โดย์ GLAND ถอ่หุน้ในสเต์อร์ัลงิรัอ้ย์ละ 100.0 
ปีัจิจิุบันสเต์อรั์ลิงมู่การับรัิหารัโครังการัอาคารัสำนักงานให้เช่่า 
ย์นูลิเ่วัอรั ์เฮา้ส ์พื่่�นที่่�คา้ปีลก่ใหเ้ช่า่ The Shoppes @ Unilever 
House 

ปีัจิจิุบันกลุ่มู GLAND อย์ู่รัะหวั่างการัพื่ัฒนาโครังการัเดอะ  
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ซีึ�งเปี็นโครังการัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้นาดใหญ่
บนพื่่�นที่่�ปีรัะมูาณ 73 ไร่ั ต์ั�งอย์ู่บนถนนพื่รัะรัามู 9 ต์ัดถนน
รัชั่ดาภิูเษัก ที่่�สามูารัถเช่่�อมูต่์อถนนสำคัญหลาย์สาย์ซีึ�งเป็ีนที่ำเล
ที่่�มู่ศักย์ภูาพื่ในการัต์อบรัับทีุ่กการัเดินที่าง โดย์กลุ่มู GLAND มู่
เปี้าหมูาย์ที่่�จิะพื่ัฒนาโครังการัดังกล่าวัให้มู่ลักษัณะเปี็นย์่าน
ศูนย์์กลางธัุรักิจิ (Central Business District: CBD) ใจิกลาง
กรัุงเที่พื่ฯ โดย์โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ปีรัะกอบด้วัย์
โครังการัและปีรัะเภูที่ธัุรักิจิดังต์่อไปีน่�

ชื่่�อโค่รังการั ปิรัะเภทหลัักของโค่รังการั ปิีท่�เรัิ�มัดำาเนินการั

1. โครังการัเบ็ล แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 อาคารัชุ่ดพื่ักอาศัย์ กันย์าย์น 2555

2. โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส อาคารัสำนักงาน กุมูภูาพื่ันธั์ 2557

3. โครังการัย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ อาคารัสำนักงาน ธัันวัาคมู 2557

4. โครังการัจิ่ ที่าวัเวัอรั์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 อาคารัสำนักงาน กันย์าย์น 2559

5. โครังการั Super Tower และศูนย์์ปีรัะชุ่มู อาคารัสำนักงาน และหอปีรัะชุ่มู
อย์ู่รัะหวั่างการัที่บที่วันรัูปีแบบโครังการัใหมู่6. โครังการั Arcade พื่่�นที่่�ค้าปีล่ก

7. โครังการัโรังแรัมู โรังแรัมู

8. โครังการัเดอะ ช่็อปีปีส์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 พื่่�นที่่�ค้าปีล่ก รั้านค้า รั้านอาหารั โดย์
จิะต์ั�งอย์ู่ที่่� ช่ั�นใต์้ดิน ช่ั�น 1 หรั่อ ช่ั�น 2 
ข้องแต์่ละโครังการัที่่�อยู่์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9

เรัิ�มูเปิีดดำเนินการัแล้วัในส่วันข้องโครังการัเบ็ล 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 โครังการัย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และโครังการัจิ่ ที่าวัเวัอรั์ 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9

ที่่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำปีีข้อง GLAND (ปีี 2564)
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นอกจิากน่� โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และ
โครังการัอาคารัสำนักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้าส์ ที่่� CPNREIT เข้้าลงทุี่น  
ซีึ�งเป็ีนโครังการัอาคารัสำนักงานที่่�พัื่ฒนาและบริัหารังานโดย์กลุ่มู 
GLAND ที่ั�งหมูด โดย์ CPNREIT ได้แต์่งต์ั�งให้ GLAND และสเต์อรั์ลิง 
เปี็นผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เพื่่�อดำเนินการับริัหารังานที่รััพื่ย์์สิน 
ดงักลา่วัต์อ่ไปี อนัจิะที่ำให้การัดำเนนิงานข้องที่รัพัื่ย์ส์นิมูค่วัามูต์อ่เน่�อง
และเปี็นไปีในที่ิศที่างเด่ย์วักัน

•  ค่วัามัเก่�ยวัข้องรัะหว่ัางผู้้้จััดการักองทรััสต์์แลัะ 
ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์
GLAND และผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์เป็ีนบริัษัทัี่ย่์อย์ข้องกลุมู่เซ็ีนที่รัลั
พื่ัฒนา โดย์กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นใน GLAND รั้อย์ละ 67.5 
และเซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นในผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ รั้อย์ละ 100.0

สเต์อร์ัลิงและผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เป็ีนบริัษััที่ย่์อย์ข้องกลุ่มู
เซี็นที่รััลพื่ัฒนา โดย์กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา (โดย์ GLAND) ถ่อหุ้น
ในสเต์อร์ัลิงร้ัอย์ละ 100.0 และเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนาถอ่หุน้ในผูู้้จิดัการั
กองที่รััสต์์รั้อย์ละ 100.0

•  อสังหาริัมัทรััพย์อ่�นภายใต้์การับรัิหารัจััดการัของ 
ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ท่�อาจัแข่งขันในทางธุรักิจั
กับอสังหาริัมัทรััพย์ของ CPNREIT แลัะกลัไกหรั่อ
มัาต์รัการัเพ่�อปิ้องกันค่วัามัขัดแย้งทางผู้ลัปิรัะโยชื่น์
เน่�องจิากโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และ 
โครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ เปี็นส่วันหนึ�งใน
โครังการัเดอะ แกรันด์  พื่รัะรัามู 9 ซีึ� ง เปี็นโครังการั
อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้นาดใหญ่ ปีรัะกอบด้วัย์ อาคารัสำนักงาน พื่่�นที่่�
ค้าปีล่ก หอปีรัะชุ่มู โรังแรัมู และอาคารัชุ่ดพื่ักอาศัย์ ซีึ�งพื่ัฒนา
โดย์กลุ่มู GLAND ภูาย์ใต์้โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9  
ดังกล่าวั นอกจิากน่� กลุ่มู GLAND ย์ังที่ำหน้าที่่�บรัิหารัอาคารั
สำนักงานโครังการัจิ่ ที่าวัเวัอรั์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ซีึ�งต์ั�งอย์ู่ใน
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 เช่น่กัน จิงึอาจิก่อใหเ้กดิควัามู
ข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดหาผูู้้เช่่ารัะหว่ัางโครังการั
อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และ โครังการัอาคารั
สำนกังานย์นูลิเ่วัอร์ั เฮ้าส์ และโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ดังกล่าวัได้

โคัรังการัอาคัารัสำานักงานภายใต์้การับรัิหารังานข้องกลุ่ม GLAND 
โค่รังการั ปิีท่�เรัิ�มัดำาเนินการั หมัายเหต์ุ

โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 กุมูภูาพื่ันธั์ 2557 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

โครังการัย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ธัันวัาคมู 2557 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

โครังการัจิ่ ที่าวัเวัอรั์ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 กันย์าย์น 2559 -

ที่่�มูา: รัาย์งานปีรัะจิำปีีข้อง GLAND (ปีี 2564)

ที่ั�งน่� ในการัดำเนินการัเพื่่�อเป็ีนการัป้ีองกันควัามูเส่�ย์งท่ี่�อาจิเกิดจิาก
ควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์นั�น ในสัญญาต์กลงกรัะที่ำการัที่่�จิะเข้้า
ที่ำสัญญารัะหวั่าง CPNREIT GLAND และสเต์อรั์ลิง ได้มู่ข้้อกำหนด
ในสัญญาต์กลงกรัะที่ำการั ดังต์่อไปีน่� 

(1) GLAND และ สเต์อรั์ลิง ในฐ์านะผูู้้ให้สัญญา ต์กลงวั่าในการั
ปีรัะกอบกจิิการัอาคารัสำนกังานใหเ้ช่า่ในโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 ผูู้้ให้สัญญา และ/หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้
สญัญา จิะไมู่ดำเนนิการัใด ๆ  อนัเปีน็การัช่กัช่วัน เช่ญิช่วัน หรัอ่
จิงูใจิใหผูู้้้เช่า่พื่่�นที่่�สำนกังานภูาย์ในที่รัพัื่ย์ส์นิที่่� CPNREIT จิะเข้า้
ลงทีุ่น ไปีเช่่าพื่่�นที่่�สำนักงานข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ใน
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 

(2) นับจิากวัันที่่� CPNREIT ได้ลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่า ผูู้้ให้สัญญา
ต์กลงวั่าการักำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบรัิการัข้องพื่่�นที่่�
สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพ่ื่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการัรัาย์ใหมู่ และ 
ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการัรัาย์เดิมูซึี�งข้อเช่่าพ่ื่�นที่่�เพิื่�มูเต์ิมูข้อง
โครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ต์้องไมู่เป็ีนการัแข้่งข้ันกับการัให้เช่่าพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ 
ผูู้้ เ ช่่าพื่่�นท่ี่�และผูู้้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และ 
ผูู้้รัับบรัิการัรัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเต์ิมู ข้องโครังการัอาคารั
สำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการัอาคารัสำนักงาน
ย์ูนิลิเวัอรั์ เฮ้าส์ รัวัมูถึงการัไมู่ให้การัสนับสนุนหรั่อปีรัะโย์ช่น์

ต์อบแที่นใด ๆ  แก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการัรัาย์ใหมู่ และผูู้้เช่่า
พื่่�นที่่�และผูู้้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพ่ื่�นที่่� เพื่ิ�มูเต์ิมูข้อง 
โครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ  แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ซีึ�งไมู่เปี็นไปีต์ามูปีกต์ิที่างการัค้า เพื่่�อจิูงใจิให้เข้้าที่ำสัญญาเช่่า
และสัญญาบรัิการั 

 ที่ั�งน่� เว้ันแต่์จิะได้รัับควัามูยิ์นย์อมูเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรัจิาก 
CPNREIT ผูู้้ให้สัญญาต์กลงวั่า ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่า หาก
อตั์รัาการัเช่า่พื่่�นที่่�สำนักงาน (Occupancy Rate) ข้องที่รัพัื่ย์สิ์น
ที่่�เช่่าโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส หรั่อ
ที่รัพัื่ย์สิ์นที่่�เช่า่โครังการัอาคารัสำนักงานยู์นลิเ่วัอร์ั เฮ้าส์ ต์�ำกว่ัา
รั้อย์ละ 92 ข้องแต์่ละโครังการัที่่� CPNREIT ลงทีุ่น ผูู้้ให้สัญญา 
และ/หร่ัอบุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้สัญญา จิะกำหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบรัิการัข้องพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�
และผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์ใหมู ่และผูู้้เช่า่พื่่�นที่่�และผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์เดมิู
ซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเต์ิมูข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้เปี็นดังน่�

- สูงกว่ัารัอ้ย์ละ 15 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้องพื่่�นที่่�
สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการัรัาย์ใหมู่ 
และผูู้้เช่่าพ่ื่�นที่่�และผูู้้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซึี�งข้อเช่่าพื่่�นท่ี่� 
เพิื่�มูเต์ิมู ในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าโครังการัอาคารัสำนักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 
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- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 10 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการัข้อง 
พื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการั 
รัาย์ใหมู ่และผูู้เ้ช่า่พื่่�นที่่�และผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์เดมิูซีึ�งข้อเช่า่
พื่่�นท่ี่�เพื่ิ�มูเต์ิมูในที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำนักงาน
ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์

 ซีึ�งอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบรัิการัข้องพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ 
ผูู้้ เ ช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบริัการัรัาย์ใหมู่ และผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และ 
ผูู้้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเติ์มูในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่า 
ดังกล่าวั จิะถูกกำหนดข้ึ�นในการัจัิดที่ำงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปี ี
ในแต์่ละปีีโดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ โดย์ข้้อต์กลงกำหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบริัการัดังกล่าวัจิะใช้่กับพื่่�นที่่�สำนักงานให้เช่่าที่่�มู่
บรัิเวัณ (Zone) และข้นาดพื่่�นที่่�เที่่าหรั่อใกล้เค่ย์งกันรัะหวั่าง  
(ก) พื่่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ  
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และ (ข้) พื่่�นที่่�ภูาย์ในโครังการัอาคารั
สำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และ/หรั่อโครังการัอาคารั
สำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ในสัญญา 

 ในการัน่� คู่สัญญาต์กลงว่ัา ข้้อต์กลงกำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการัจิะไมู่นำมูาใช้่บังคับกับพื่่�นที่่�สำนักงานให้เช่่าข้อง
โครังการัใดในโครังการัย์อ่ย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 หากเปี็นกรัณ่ดังน่�

- กรัณ่ที่่�ผูู้้ให้สัญญา และ/หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้
สัญญา ได้จิำหน่าย์ จิ่าย์ โอน หรั่อให้เช่่า (ที่่�มูิใช่่เปี็นการั
ให้เช่่าพ่ื่�นที่่�ในการัดำเนินธัุรักิจิให้เช่่าพ่ื่�นที่่�สำนักงานแก่
ลูกค้าที่ั�วัไปีต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า) พ่ื่�นที่่�สำนักงานให้เช่่า
โครังการันั�น ๆ ที่ั�งหมูด แก่บุคคลอ่�นซีึ�งไมู่ใช่่บุคคลที่่�
เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้สัญญา ที่ั�งน่� ภูาย์ใต์้ข้้อกำหนดและ
เง่�อนไข้ในเรั่�องสิที่ธัิในการัปีฏิิเสธัก่อน หรั่อ 

- กรัณ่ที่่� CPNREIT ลงทุี่นในพื่่�นที่่�สำนักงานให้เช่่าภูาย์ใน
โครังการันั�น ๆ

•  ค่่าต์อบแทนท่�ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์จัะได้รัับจัาก 
CPNREIT

1. GLAND 

GLAND ซีึ�งเป็ีนผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้อง CPNREIT สำหรัับ
โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส มู่สิที่ธิัได้รัับค่า
ต์อบแที่นในการัที่ำหน้าที่่�ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ โดย์เรั่ย์กเก็บจิาก 
CPNREIT ต์ามูสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งสรัุปีได้ดังน่�

1.1 ค่่าธรัรัมัเน่ยมัการัเก็บค่่าเช่ื่าในนามัของกองทรััสต์์   
ได้รัับในอัต์รัาไมั่เกินรั้อยลัะ 3 ต์่อปิีของรัายได้จัากการั
ดำเนินงาน

 รัาย์ได้จิากการัดำเนินงาน (Gross Property Operating 
Revenue) หมูาย์ถึง รัาย์ได้ที่่�มูาจิากค่าเช่า่ คา่บรักิารั และ
รัาย์ได้อ่�น ๆ ที่่�ได้รัับจิากการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นที่่�ผู้่านการัรัับรัองมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธัิ โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และที่รััสต์่  
(ที่ั�งน่� รัาย์ได้ที่่�มูาจิากค่าเช่่าจิะปีรัับปีรัุงด้วัย์ส่วันต์่าง
รัะหวั่างรัาย์ได้ต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับที่่� 17 หรั่อ

มูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นที่่�เพิื่�มูเต์ิมูหร่ัอใช่้แที่น กับ 
รัาย์ได้ต์ามูสัญญาเช่่า)

1.2 ค่่าธรัรัมัเน่ยมัพิเศษ (Incentive Fee) เพ่�อสรั้างแรัง
จั้งใจัในการับรัิหารั ในอัต์รัาไมั่เกินรั้อยลัะ 2 ต์่อปิีของ
ของรัายได้สุทธิจัากการัดำเนินงาน

 รัาย์ได้สุที่ธิัจิากการัดำเนินงาน (Property EBITDA)  
หมูาย์ถึง รัาย์ได้จิากการัดำเนินงานหักด้วัย์ต์้นทุี่นและ 
คา่ใช่จ้ิา่ย์ที่ั�งหมูดที่่�เกิดข้ึ�นจิากการัจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ลงทีุ่น (ที่ั�งน่� ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�
เปี็นค่าเช่่าจิะปีรัับปีรุังด้วัย์ส่วันต์่างรัะหว่ัางต้์นทุี่นและ 
ค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เปี็นค่าเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับที่่� 17 
หรัอ่มูาต์รัฐ์านที่างบัญช่ฉ่บับอ่�นที่่�เพื่ิ�มูเติ์มูหรัอ่ใช้่แที่น กบั
ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เปี็นค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่า)

ที่ั�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูดังกล่าวัข้้างต์้นย์ังไมู่รัวัมูภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู

2. สเต์อรั์ลัิง 

สเต์อร์ัลิงซีึ�งเป็ีนผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้อง CPNREIT สำหรัับ
โครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ มู่สิที่ธัิได้รัับค่าต์อบแที่นใน
การัที่ำหน้าที่่�ผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์เรั่ย์กเก็บจิาก CPNREIT 
ต์ามูสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งสรัุปีได้ดังน่�

2.1 ค่่าธรัรัมัเน่ยมัการัเก็บค่่าเช่ื่าในนามัของกองทรััสต์์ ได้
รัับในอัต์รัาไมั่เกินร้ัอยลัะ 4 ต์่อปิีของรัายได้จัากการั
ดำเนินงาน

 รัาย์ได้จิากการัดำเนินงาน (Gross Property Operating 
Revenue) หมูาย์ถึง รัาย์ได้ที่่�มูาจิากค่าเช่า่ คา่บรักิารั และ
รัาย์ได้อ่�น ๆ ที่่�ได้รัับจิากการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ลงทุี่นที่่�ผู้่านการัรัับรัองมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิั โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และที่รััสต์่ (ที่ั�งน่� 
รัาย์ได้ที่่�มูาจิากค่าเช่่าจิะปีรัับปีรัุงด้วัย์ส่วันต์่างรัะหวั่าง
รัาย์ได้ต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับที่่� 17 หรั่อมูาต์รัฐ์าน
ที่างบัญช่่ฉบับอ่�นที่่�เพิื่�มูเต์ิมูหรั่อใช้่แที่น กับรัาย์ได้ต์ามู
สัญญาเช่่า)

2.2 ค่่าธรัรัมัเน่ยมัพิเศษ (Incentive Fee) เพ่�อสรั้างแรัง
จั้งใจัในการับรัิหารั ในอัต์รัาไมั่เกินรั้อยลัะ 3 ต์่อปิีของ
ของรัายได้สุทธิจัากการัดำเนินงาน

 รัาย์ไดส้ทุี่ธิัจิากการัดำเนินงาน (Property EBITDA) หมูาย์
ถงึ รัาย์ไดจ้ิากการัดำเนนิงานหกัดว้ัย์ต์น้ที่นุและคา่ใช่จ้ิา่ย์
ที่ั�งหมูดที่่�เกดิข้ึ�นจิากการัจิดัหาผู้ลปีรัะโย์ช่นจ์ิากที่รัพัื่ย์ส์นิ
ที่่�กองที่รัสัต์ล์งทุี่น (ที่ั�งน่� ต์น้ทุี่นและค่าใช้่จิา่ย์ที่่�เป็ีนค่าเช่า่
จิะปีรัับปีรัุงด้วัย์ส่วันต์่างรัะหวั่างต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ท่ี่�
เปี็นค่าเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่ ฉบับที่่� 17 หรั่อ
มูาต์รัฐ์านที่างบัญช่่ฉบับอ่�นที่่�เพิื่�มูเต์ิมูหร่ัอใช่้แที่น กับ
ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เปี็นค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่า)
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ที่ั�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูดังกล่าวัข้้างต์้นย์ังไมู่รัวัมูภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู

เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์แห่งสัญญาข้้อน่� หากอัต์รัาการัเช่่าพื่่�นที่่�สำนักงาน (Occupancy Rate) ข้องโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส หรั่อ
โครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ ต์�ำกวั่าร้ัอย์ละ 92 ต์ามูที่่�กำหนดข้้างต้์น ผูู้้ให้สัญญาต์กลงเปิีดเผู้ย์หรั่อจัิดให้บุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
ผูู้ใ้หส้ญัญา เปีดิเผู้ย์ข้อ้มูลูคา่เช่า่และคา่บรักิารั เง่�อนไข้ และรัะย์ะเวัลาการัเช่า่ ข้องพื่่�นที่่�สำนกังานใหเ้ช่า่ข้องโครังการัย์อ่ย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้ CPNREIT ที่รัาบเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรั ทีุ่กไต์รัมูาส รัวัมูถึงให้สิที่ธัิ CPNREIT เข้้าไปีต์รัวัจิสอบข้้อมููลดังกล่าวัต์ามู
ที่่� CPNREIT รั้องข้อและเห็นสมูควัรั

นอกจิากน่� การัแต์ง่ต์ั�ง GLAND และสเต์อรัล์งิ ให้เปีน็ผูู้้บรัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้องโครังการัอาคารัสำนกังานเดอะไนน ์ที่าวัเวัอรัส์ และโครังการั
อาคารัสำนักงานย์ูนิลิเวัอรั์ เฮ้าส์ ต์ามูลำดับ ได้ดำเนินการัผู้่านโครังสรั้างสัญญาที่่�สามูารัถสรั้างแรังจิูงใจิให้แก่ GLAND และสเต์อรั์ลิง เพื่่�อสรั้าง
ผู้ลกำไรัในรัะดับที่่�ด่ให้แก่ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT อย์่างต์่อเน่�อง อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิดควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้

การัจัดหาผลปรัะโยชน์จากทรััพย์สินปรัะเภทโรังแรัม

• รัูปแบบข้องการัจัดหาผลปรัะโยชน์ 
CPNREIT ได้เข้้าลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า โดย์ CPNREIT ให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั (โดย์มู่ลักษัณะเปี็นการั
ให้เช่่าเหมูา) แก่ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล เพื่่�อนำไปีจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ โดย์ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ได้แต์่งต์ั�งกลุ่มูฮิลต์ันซีึ�งเปี็นเครั่อข้่าย์การับรัิหารั
โรังแรัมูในรัะดับนานาช่าต์ิ ให้ที่ำหน้าที่่�เปี็นผูู้้บรัิหารัโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ซีึ�งสัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวัมู่อาย์ุสัญญา 3 ปีี ต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 
2561 ถงึ 31 ธันัวัาคมู 2563 โดย์เมู่�อสิ�นสุดสัญญาเช่า่ช่ว่ังดังกลา่วั ที่ั�ง CPNREIT และซ่ีพื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล สามูารัถใช้่สทิี่ธัใินการัต์อ่อาย์สุญัญา 
ได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 3 ปีี โดย์มู่การัคิดค่าเช่่าที่ั�งในรัูปีแบบค่าเช่่าคงที่่� (Fixed Rent) และค่าเช่่าแปีรัผู้ัน (Variable Rent) ในการัน่� ซี่พื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ได้มู่หนังส่อแจิ้งควัามูปีรัะสงค์ต์่ออาย์ุสัญญาเช่่าช่่วังแก่ CPNREIT แล้วั เมู่�อวัันที่่� 24 กรักฎาคมู 2563 และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้
ดำเนินการั ต์่อสัญญาเช่่าช่่วังเรั่ย์บรั้อย์แล้วั

ข้้อมูลข้องผู้เช่าช่วง
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ซีึ�งจิะเปี็นผูู้้เช่่าหลักสำหรัับที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า มู่ข้้อมููลที่่�สำคัญข้องบรัิษััที่ดังต์่อไปีน่�

ชื่่�อบรัิษัท บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิำกัด

วัันท่�จัดทะเบ่ยนจััดต์ั�งบรัิษัท 25 กันย์าย์น 2560

ทุนจัดทะเบ่ยนแลัะชื่ำรัะแลั้วั 200,000,000 บาที่ (สองรั้อย์ล้านบาที่) ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามูัญจิำนวัน 20,000,000 หุ้น (ย์่�สิบ
ล้านหุ้น) มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 10 บาที่ (สิบบาที่)

ค่ณะกรัรัมัการับรัิษัท 1. นาย์สุที่ธัิธัรัรัมู จิิรัาธัิวััฒน์
2. นาย์กอบช่ัย์ จิิรัาธัิวััฒน์
3. นางสาวัวััลย์า จิิรัาธัิวััฒน์
4. นาย์สุที่ธัิภูัค จิิรัาธัิวััฒน์
5. นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล
6. นาย์ปีรั่ช่า เอกคุณากูล

ผู้้้ถ่่อหุ้นรัายใหญ่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ถ่อหุ้นสัดส่วันรั้อย์ละ 100.0 

ค่วัามัสัมัพันธ์กับผู้้้จััดการักองทรััสต์์ ซี่พ่ื่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ เป็ีนบริัษััที่ย่์อย์ข้องกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา  
โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นในซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล รั้อย์ละ100.0 และเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นใน 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รั้อย์ละ 100.0 

ที่่�มูา : ฐ์านข้้อมููลจิาก BOL
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ข้้อมูลกลุ่มฮิิลต์ัน

•  ปิรัะสบการัณ์ในการับริัหารัอสงัหารัมิัทรัพัย์ท่�เก่�ยวัข้อง 
(โรังแรัมั)
กลุ่มูฮิลต์ันเป็ีนเครั่อข่้าย์ผูู้้บรัิหารัโรังแรัมูในรัะดับนานาช่าติ์ 
จิากปีรัะเที่ศสหรัฐั์อเมูริักา กอ่ต์ั�งข้ึ�นในปี ี2462 โดย์ปัีจิจิบุนักลุมู่
ฮิลต์ันมู่แบรันด์โรังแรัมูภูาย์ใต์้การับรัิหารักวั่า 18 แบรันด์ และ
มู่โรังแรัมูภูาย์ใต์้การับรัิหารักวั่า 6,300 แห่ง ใน 118 ปีรัะเที่ศ 
คิดเปี็นจิำนวันห้องรัาวั 1,000,000 ห้อง (ที่่�มูา : Hilton 2019 
Annual Report และ Hilton Reports Third Quarter Results 
2020)

•  ค่วัามัเก่�ยวัข้องรัะหว่ัางผู้้้จััดการักองทรััสต์์แลัะ 
ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์

 ไมู่มู่

•  อสังหารัิมัทรััพย์อ่�นภายใต์้การับรัิหารัจััดการัของ 
ผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์ท่�อาจัแข่งขันในทางธุรักิจั
กับอสังหารัิมัทรััพย์ของ CPNREIT แลัะกลัไกหรั่อ
มัาต์รัการัเพ่�อปิ้องกันค่วัามัขัดแย้งทางผู้ลัปิรัะโยชื่น์

โครังการัโรังแรัมูในปีรัะเที่ศไที่ย์ภูาย์ใต้์การับรัิหารังานข้อง 
กลุมู่ฮิลต์นัจิากฐ์านข้อ้มูลูข้อง www.hiltonhotels.com/th_TH/ 
ในปีัจิจิุบัน กลุ่มูฮิลต์ัน มู่การับรัิหารัโรังแรัมูที่ั�งสิ�น 12 โรังแรัมู 
ในปีรัะเที่ศไที่ย์ (ซีึ�งรัวัมูถงึโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า) โดย์โรังแรัมูอ่�น
อ่ก 11 โรังแรัมูที่่�ไมู่ใช่่โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ตั์�งอย์ู่ในเมู่อง 
ที่่องเที่่�ย์วัที่่�สำคัญข้องไที่ย์ ได้แก่ กรัุงเที่พื่มูหานครั เกาะสมุูย์ 
เกาะภููเก็ต์ และหัวัหิน โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

โค่รังการั จัังหวััด หมัายเหต์ุ

โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ช่ลบุรั่ ที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นโดย์ CPNREIT

โรังแรัมูคอนรัาด กรัุงเที่พื่ กรัุงเที่พื่ฯ -

โรังแรัมู ดับเบิ�ลที่รั่ บาย์ ฮิลต์ัน กรัุงเที่พื่ เพื่ลินจิิต์ กรัุงเที่พื่ฯ -

โรังแรัมู ดับเบิ�ลที่รั่ บาย์ ฮิลต์ัน สุขุ้มูวัิที่ กรัุงเที่พื่ กรัุงเที่พื่ฯ -

โรังแรัมูฮิลต์ัน สุขุ้มูวัิที่ กรัุงเที่พื่ กรัุงเที่พื่ฯ -

โรังแรัมูมูิลเลนเน่ย์มู ฮิลต์ัน กรัุงเที่พื่ กรัุงเที่พื่ฯ -

โรังแรัมู วัอลดอรั์ฟ แอสโที่เรั่ย์ กรัุงเที่พื่ กรัุงเที่พื่ฯ -

โรังแรัมูฮิลต์ัน หัวัหิน รั่สอรั์ที่ แอนด์ สปีา ปีรัะจิวับค่รั่ข้ันธั์ -

โรังแรัมูคอนรัาด เกาะสมูุย์ สุรัาษัฎรั์ธัาน่ -

โรังแรัมู ดับเบิ�ลที่รั่ บาย์ ฮิลต์ัน ภููเก็ต์ บ้านไที่ย์ รั่สอรั์ที่ ภููเก็ต์ -

โรังแรัมูฮิลต์ัน ภููเก็ต์ อารั์เคเด่ย์ รั่สอรั์ที่ แอนด์ สปีา ภููเก็ต์ -

โรังแรัมูฮิลต์ัน การั์เดน อินน์ ภููเก็ต์ บางเที่า ภููเก็ต์ -

ที่ั�งน่� โรังแรัมูภูาย์ใต้์การับริัหารังานข้องกลุ่มูฮิลต์ันในปีรัะเที่ศไที่ย์  
นอกเหนอ่จิากโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า ซีึ�งเปีน็ที่รัพัื่ย์ส์นิที่่� CPNREIT ลงที่นุ
ในปีัจิจิุบัน จิะเปี็นโรังแรัมูที่่�ต์ั�งอย์ู่ในพื่่�นที่่�จิังหวััดอ่�นซึี�งไมู่เปี็นการั
แข้่งขั้นโดย์ต์รังกับโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ที่ำให้มู่โอกาสต์�ำท่ี่�จิะเกิด 
ควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิเกิดควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหวั่าง CPNREIT 
และกลุ่มูฮิลต์ัน

นอกจิากน่�  ซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ได้ว่ัาจ้ิางกลุ่มูฮิลตั์นให้บริัหารั 
โรังแรัมูฮิลตั์น พื่ทัี่ย์า ผู้า่นโครังสร้ัางสัญญาที่่�สามูารัถสร้ัางแรังจูิงใจิให้
แก่กลุ่มูฮิลต์ัน ในการัสรั้างผู้ลกำไรัในรัะดับที่่�ด่ให้แก่โรังแรัมูฮิลต์ัน 
พื่ทัี่ย์า อย์า่งต์อ่เน่�อง อนัจิะช่ว่ัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกดิควัามูข้ดัแย้์ง
ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้



รายงานประจำาปี 256436

ค่่าเชื่่าท่� CPNREIT จัะได้รัับจัากสัญญาเชื่่าชื่่วัง
ค่าเช่่าท่ี่� CPNREIT จิะได้รัับจิากการัให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินในส่วันที่่� 
เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า อย์ู่ในรัูปีแบบค่าเช่่าคงที่่�และค่าเช่่าแปีรัผู้ัน 
โดย์ค่าเช่่าจิะปีรัะกอบไปีด้วัย์ค่าเช่่าคงที่่�ไมู่น้อย์กวั่า 2 ใน 3 ข้อง 
คา่เช่่าที่ั�งหมูด อนัเป็ีนการัลดควัามูเส่�ย์งบางส่วันข้องควัามูผัู้นผู้วันข้อง
รัาย์ได้ค่าเช่่าอันเน่�องจิากผู้ลการัดำเนินงานข้องโรังแรัมูและเปี็นไปี 
ต์ามูเกณฑ์์ข้องสำนักงานคณะกรัรัมูการักำกับหลักที่รััพื่ย์์และ
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ (“สำนักงาน ก.ล.ต์.”)

เวัน้แต์ก่รัณท่่ี่�มูก่ารัเล่�อนการัช่ำรัะคา่เช่า่และการัย์กเว้ันค่าเช่า่อันเน่�อง
มูาจิากเหต์ุสุดวัิสัย์ หรั่อการัเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่ากรัณ่ปีรัับปีรัุงหร่ัอ
ซี่อมูแซีมูใหญ่ (Renovation) ต์ามูที่่�กำหนดไว้ัในสัญญาเช่่าช่่วัง  
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์กลงช่ำรัะค่าเช่่าให้แก่ CPNREIT ต์ามู 
ข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ข้องสัญญาเช่่าช่่วัง โดย์ค่าเช่่าภูาย์ใต์้สัญญา 
เช่า่ช่่วังปีรัะกอบดว้ัย์คา่เช่า่ 2 สว่ัน ไดแ้ก ่คา่เช่า่คงที่่�และคา่เช่า่แปีรัผู้นั 
โดย์ใช่ห้ลกัเกณฑ์ค์ำนวัณต์ามูรัะย์ะเวัลาการัเช่า่ช่ว่ังจิรังิ โดย์ใช่ว้ัธิัก่ารั
คำนวัณ ซีึ�งมู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต์่อไปีน่�

1. การัคัำานวณคั่าเช่าตั์�งแต์่วันท่� 1 มกรัาคัม 2561 
 จนถืึงวันท่� 31 ธุุันวาคัม 2563

1.1 ค่่าเชื่่าค่งท่� (Fixed-Rent)

ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์กลงจิะช่ำรัะค่าเช่่าคงที่่�สำหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสรั้าง งานรัะบบ และสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ภูาย์ใน 
45 วันันับจิากวันัสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช้่หลกัเกณฑ์ค์ำนวัณต์ามูรัะย์ะเวัลา
การัเช่า่ช่ว่ังจิรังิสำหรับัช่ว่ังเวัลาต์ั�งแต์ว่ันัที่่� 1 มูกรัาคมู 2561 จินถงึวันั
ที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563 ในอัต์รัาต์่อปีีต์ามูที่่�รัะบุในต์ารัางด้านล่าง โดย์
แบ่งช่ำรัะเปี็นจิำนวันเที่่า ๆ กันในแต์่ละไต์รัมูาส 

ปิี ค่่าเชื่่าค่งท่�รัายปิี (บาท)

2561 210,000,000

2562 217,350,000

2563 224,957,250

1.2 ค่่าเชื่่าแปิรัผู้ัน (Variable Rent)

ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์กลงจิะช่ำรัะค่าเช่่าแปีรัผู้ันสำหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสรั้าง และงานรัะบบ ภูาย์ใน 45 วัันนับจิาก
วัันสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช่้หลักเกณฑ์์คำนวัณต์ามูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วัง 
จิรัิงสำหรัับช่่วังเวัลาตั์�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2561 จินถึงวัันที่่�  
31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์จิะคำนวัณโดย์ใช่้เกณฑ์์ย์อดสะสมู กล่าวัค่อ 
ในรัอบปีีบัญช่่ใด ๆ ค่าเช่่าแปีรัผัู้นข้องไต์รัมูาสปัีจิจิุบัน คำนวัณจิาก
ค่าเช่่าแปีรัผู้ันสะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปีัจิจิุบัน หักด้วัย์ ค่าเช่่า
แปีรัผู้ันสะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสที่่�แล้วัข้องปีีเด่ย์วักัน โดย์ค่าเช่่า
แปีรัผู้ันดังกล่าวัคำนวัณได้ดังน่�

ค่าเช่่าแปีรัผู้ัน = รั้อย์ละ 90 x ( ก – ข้ – ค – ง ) โดย์ที่่�

ก = รัาย์ได้รัวัมูจิากการัปีรัะกอบธุัรักิจิโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า  
ที่ั�งที่างต์รังและที่างอ้อมูในรัอบไต์รัมูาสสะสมูนั�น ที่ั�งน่�  
ไมู่รัวัมูถึงภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู ภูาษั่ธัุรักิจิเฉพื่าะ หรั่อภูาษั่อ่�นใด 
ในที่ำนองเด่ย์วักัน ค่าบรัิการั (Service Charge) ที่่�เรั่ย์ก
เก็บจิากผูู้้รัับบริัการั รัาย์ได้หรั่อเงินที่่�ได้รัับจิากการัจิำหน่าย์
ที่รัพัื่ย์ส์นิ คา่สนิไหมูที่ดแที่นที่่�ไดร้ับัจิากการัปีรัะกนัภูยั์ (ย์กเวัน้
ค่าสินไหมูที่ดแที่นซีึ�งได้รัับจิากการัปีรัะกันภูัย์ธัุรักิจิหยุ์ดช่ะงัก 
(Business Interruption Insurance) เงินค่าที่ดแที่นการั
เวันค่นอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และดอกเบ่�ย์รัับ 

ข้ = ต้์นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์รัวัมูจิากการัปีรัะกอบธัุรักิจิโรังแรัมู 
ฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ในรัอบไต์รัมูาสสะสมูนั�น ได้แก่ ต์้นทุี่นและค่า
ใช่้จิ่าย์อาหารั และเคร่ั�องด่�มู ต์้นทุี่นวััต์ถุดิบและข้องใช้่ใน
การัดำเนินงาน (Operating Supplies) ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์
ในการัจัิดหาอุปีกรัณ์ที่่�ใช่้ในการัดำเนินงานที่ดแที่นข้องเดิมู
หรั่อเพื่ิ�มูเติ์มู ต์้นทีุ่นเงินเด่อน ค่าแรัง และผู้ลปีรัะโย์ช่น์อ่�นที่่�
จิ่าย์ให้แก่ลูกจิ้างและพื่นักงาน ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ฝั่ึกอบรัมู
ลูกจิ้างและพื่นักงาน ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ด้านการัโฆษัณา
และปีรัะช่าสัมูพื่ันธั์ ต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ในการับำรัุงรัักษัา 
ซี่อมูแซีมู และต์กแต่์งโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ให้อย์ู่ในสภูาพื่ด ่ 
ค่าเบ่�ย์ปีรัะกันภูัย์ ค่าภูาษั่และค่าธัรัรัมูเน่ย์มูต์่าง ๆ (ย์กเวั้น
ภูาษั่เงินได้นิติ์บุคคล) ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูในการับริัหารังานและ 
คา่ใช่จ้ิา่ย์ที่่�ผูู้บ้รัหิารัโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า เรัย่์กเกบ็ และต์น้ทุี่น
และค่าใช่้จิ่าย์อ่�น ๆ ในการัดำเนินงานและปีรัะกอบธัุรักิจิ 
โรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ที่ั�งน่� ไมู่รัวัมูถึงภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู ภูาษั่
ธัุรักิจิเฉพื่าะ หรั่อภูาษั่อ่�นใดในที่ำนองเด่ย์วักัน และค่าใช่้จิ่าย์ 
ที่่� เกิดจิากการัซ่ีอมูแซีมูโดย์ใช้่เงินทุี่นที่่� กันไว้ัในอด่ต์ข้อง 
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า ในฐ์านะเจิ้าข้องที่รััพื่ย์์สินเดิมู และดอกเบ่�ย์
จิ่าย์ ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูที่่�เก่�ย์วักับการักู้ย์่มูเงินหรั่อการัจัิดหาเงินที่่�
ไมู่ใช่่ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัที่ำธัุรักรัรัมูที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
การัปีรัะกอบธัุรักิจิข้องโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า

ค = เงินสำรัองสำหรัับการัซ่ีอมูแซีมู ปีรัับปีรัุง จิัดหาเพื่่�อที่ดแที่น
หรั่อจิัดหาเพื่ิ�มูเต์ิมูเฟอร์ันิเจิอร์ั อุปีกรัณ์ และพื่าหนะต์่าง ๆ  
ข้องโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า (FF&E Reserve Deduction)  
ต์ามูที่่�รัะบุในสัญญาจิ้างบริัหารัโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ซีึ�งที่ำ
รัะหว่ัางซ่ีพื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล กบัผูู้้บริัหารัโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ทัี่ย์า 

ง = ค่าเช่่าคงที่่�ในรัอบไต์รัมูาสสะสมูนั�น ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ในข้้อ 
ค่าเช่่าคงที่่�
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ถ้าค่าเช่่าแปีรัผู้ันสะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปีัจิจิุบันที่่�คำนวัณ 
ต์ามูสูต์รัดังกล่าวัมู่จิำนวันน้อย์กว่ัาศูนย์์ ให้ถ่อวั่าค่าเช่่าแปีรัผู้ัน 
ดังกล่าวัเที่่ากับศูนย์์ และหากค่าเช่่าแปีรัผู้ันสะสมู ณ วัันที่่�สิ�น
สุดไต์รัมูาสปัีจิจุิบันที่่�คำนวัณต์ามูสูต์รัดังกล่าวัมู่จิำนวันเกินกว่ัา 
รั้อย์ละ 50 ข้องค่าเช่่าคงที่่�สะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปัีจิจุิบัน  
ค่าเช่่าแปีรัผัู้นดังกล่าวัจิะถูกปีรัับลดให้มู่จิำนวันรั้อย์ละ 50 ข้อง 
ค่าเช่่าคงที่่�สะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสนั�น ๆ 

ที่ั�งน่� หากค่าเช่่าแปีรัผู้ันสะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสที่่�แล้วัที่่�ซี่พื่่เอ็น  
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ได้ช่ำรัะแก่ CPNREIT มู่จิำนวันมูากกวั่าค่าเช่่าแปีรัผู้ัน 
สะสมู ณ วัันที่่�สิ�นสุดไต์รัมูาสปีัจิจิุบันที่่�ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ควัรัจิะ 
ช่ำรัะต์ามูผู้ลลัพื่ธ์ัที่่�ได้จิากการัคำนวัณต์ามูสูต์รัข้้อ 1.2 ต์ามูข้้อมููล
ที่างการัเงินข้องซี่พื่่ เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ที่่�ปีรัากฏิในรัาย์งาน
ที่างการัเงินที่่�จิัดที่ำโดย์ซ่ีพ่ื่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล สำหรัับการัคำนวัณ 
ค่าเช่่าแปีรัผัู้นรัาย์ไต์รัมูาส CPNREIT ต์กลงจิะนำค่าเช่่าแปีรัผัู้น 
ในส่วันที่่�ได้รัับช่ำรัะเงินไวั้เกินดังกล่าวัไปีหักกลบกับค่าเช่่าแปีรัผู้ัน
ข้องไต์รัมูาสถัดไปีที่่� CPNREIT มู่สิที่ธัิได้รัับจิากซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล  
จินกรัะที่ั�งย์อดค่าเช่่าแปีรัผู้ันดังกล่าวัที่่� CPNREIT รัับช่ำรัะเกินจิะ
คงเหล่อเป็ีนศูนย์์ อย่์างไรัก็ด่ ในไต์รัมูาสสุดท้ี่าย์ข้องรัอบปีีบัญช่ ่
CPNREIT ต์กลงจิะนำย์อดคงเหล่อข้องค่าเช่่าแปีรัผู้ันที่่� CPNREIT ได้
รัับช่ำรัะเกินทัี่�งหมูดที่่�เหล่ออย์ู่ดังกล่าวัไปีหักกลบกับค่าเช่่าคงท่ี่�ข้อง
ไต์รัมูาสสุดที่้าย์ที่่� CPNREIT มู่สิที่ธัิได้รัับจิากซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล  
ที่ั�งน่�  หากค่าเช่่าคงที่่�ในไต์รัมูาสสุดที่้าย์มู่จิำนวันเงินน้อย์กว่ัา 
ค่าเช่่าแปีรัผัู้นที่่� CPNREIT ได้รับัช่ำรัะเกนิที่ั�งหมูดที่่�เหล่ออย์ู ่CPNREIT 
ต์กลงจิะนำเงินค่าเช่่าแปีรัผัู้นที่่�ได้รัับไว้ัเกินทัี่�งหมูดค่นให้แก่ซี่พื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ภูาย์ใน 15 วััน นับจิากวัันที่่�ผูู้้สอบบัญช่่รัับรัองรัาย์งาน
ที่างการัเงินสำหรัับรัอบปีีบัญช่่ข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล 

นอกจิากน่� หากค่าเช่า่แปีรัผัู้นที่่� CPNREIT ได้รับัสำหรับัรัอบปีบัีญช่ใ่ด ๆ   
มู่จิำนวันมูากกวั่าหรั่อน้อย์กวั่าค่าเช่่าแปีรัผู้ันสำหรัับรัอบปีีบัญช่่
เด่ย์วักันท่ี่� CPNREIT ควัรัจิะได้รัับต์ามูผู้ลลัพื่ธ์ัที่่�ได้จิากการัคำนวัณ 
ต์ามูสูต์รัข้้อ 1.2 ต์ามูข้้อมููลที่างการัเงินข้องซ่ีพ่ื่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล  
ที่่�ปีรัากฏิในรัาย์งานที่างการัเงินที่่�รัับรัองโดย์ผูู้้สอบบัญช่่ข้อง 
ซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล สำหรับัปีรับัปีรุังคา่เช่า่แปีรัผัู้นปีรัะจิำรัอบปีบีญัช่ ่
CPNREIT จิะช่ำรัะค่นค่าเช่่าที่่�ได้รัับไวั้เกิน หรั่อซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล  
จิะจ่ิาย์ช่ำรัะค่าเช่่าที่่�ช่ำรัะไวั้ข้าด (แล้วัแต์่กรัณ่) ภูาย์ใน 15 วััน  
หลังวัันที่่�ผูู้้สอบบัญช่่รัับรัองรัาย์งานที่างการัเงินสำหรัับรัอบปีีบัญช่่
ข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล 

อย์า่งไรักด็ ่ในกรัณท่ี่่�ข้อ้กำหนดข้องกฎเกณฑ์ท์ี่างกฎหมูาย์หลกัที่รัพัื่ย์์ 
ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัช่ำรัะค่าเช่า่คงที่่� และ/หรัอ่ค่าเช่า่แปีรัผัู้นมูก่ารัแก้ไข้
หรั่อเปีล่�ย์นแปีลงไปี CPNREIT และซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์กลงจิะ
พื่ิจิารัณาและหาร่ัอข้้อกำหนดและเง่�อนไข้เก่�ย์วักับการัช่ำรัะค่าเช่่า
คงที่่� และ/หรั่อค่าเช่่าแปีรัผู้ัน ต์่อไปี 

ในกรัณ่ที่่�ซี่พ่ื่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ไมู่มู่ควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะ 
ค่าเช่่าดังกล่าวัได้เต็์มูจิำนวันเมู่�อถึงกำหนดช่ำรัะแล้วั ให้ถ่อวั่าค่าเช่่า
ในจิำนวันที่่� CPNREIT ไมู่ได้รัับช่ำรัะ เปี็นค่าเช่่าค้างช่ำรัะ (Accrued 
Rental Revenue) และให้ซีพ่ื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล ช่ำรัะค่าเช่า่ค้างช่ำรัะ
ให้แก่ CPNREIT ภูาย์ใน 30 วัันนับจิากวัันที่่�ถึงกำหนดช่ำรัะ ที่ั�งน่� เวั้น
แต์่เปี็นกรัณ่การัเล่�อนการัช่ำรัะค่าเช่่าหรั่อการัย์กเว้ันค่าเช่่าบางส่วัน
หรัอ่ที่ั�งหมูดอนัเน่�องมูาจิากเหต์สุดุวัสิยั์ หรัอ่การัเล่�อนการัช่ำรัะคา่เช่า่
ในเด่อนที่่�มู่ปีรัับปีรัุงหรั่อซี่อมูแซีมูใหญ่ (Renovation) 

อนึ�ง การัค้างช่ำรัะค่าเช่่าดังกล่าวั ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิะต์้อง
ช่ำรัะดอกเบ่�ย์จิากการัผู้ิดนัดในอัต์รัารั้อย์ละ 15 ต์่อปีี โดย์คำนวัณ 
ต์ามูจิำนวันเงินที่่�ค้างช่ำรัะและจิำนวันวัันนับตั์�งแต่์วัันที่่�ถึงกำหนด
ช่ำรัะจินถึงวัันที่่�ช่ำรัะเสรั็จิสิ�น เวั้นแต์่การัค้างช่ำรัะค่าเช่่าครัั�งแรักต์่อ
ปีีและซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ได้ช่ำรัะค่าเช่่าค้างช่ำรัะดังกล่าวัแล้วั
ภูาย์ใน 30 วัันนับจิากวัันที่่�ถึงกำหนดช่ำรัะ ที่ั�งน่� หากซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า 
โฮเที่ล ช่ำรัะค่าเช่่าค้างช่ำรัะครัั�งแรักต่์อปีีเกินกำหนดรัะย์ะเวัลา  
30 วัันดังกล่าวั ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิะต์้องช่ำรัะดอกเบ่�ย์จิากการั
ผู้ดินดัในอตั์รัารัอ้ย์ละ 15 ต์อ่ปี ีโดย์คำนวัณต์ามูจิำนวันเงนิท่ี่�คา้งช่ำรัะ
และจิำนวันวัันนับต์ั�งแต์่วัันที่่�ถึงกำหนดช่ำรัะจินถึงวัันที่่�ช่ำรัะเสรั็จิสิ�น

2. การัคัำานวณค่ัาเช่าในกรัณ่ท่�ม่การัต์่ออายุสัญญา
เช่าช่วงเม่�อสัญญาเช่าช่วงคัรับกำาหนด

สญัญาเช่า่ช่ว่ังฉบบัรัะหวัา่ง CPNREIT และซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล มูอ่ายุ์ 
3 ปีี ต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2561 ถึง 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์เมู่�อสิ�น
สุดอายุ์สัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวั ที่ั�ง CPNREIT และซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า  
โฮเที่ล สามูารัถใช่้สิที่ธัิในการัต์่ออาย์ุสัญญาได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 3 ปีี 
ซีึ�งค่าเช่่าข้องสัญญาเช่่าช่่วังฉบับต่์ออายุ์ดังกล่าวั คู่สัญญาต์กลงให้ 
ค่าเช่่าคงที่่�สำหรัับสัญญาเช่่าช่่วังฉบับต่์ออาย์ุครัั�งที่่� 2 (ตั์�งแต์่วัันท่ี่�  
1 มูกรัาคมู 2564 ถงึวันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 2566) และสญัญาเช่า่ช่ว่ังฉบบั
ต์่ออาย์ุครัั�งที่่� 3 (ต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2567 ถึงวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 
2569) มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต์่อไปีน่� 
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2.1  ค่่าเชื่่าค่งท่� (Fixed-Rent)
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์กลงจิะช่ำรัะค่าเช่่าคงที่่�สำหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสรั้าง งานรัะบบ และสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ภูาย์ใน 
45 วันันบัจิากวันัสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช่ห้ลกัเกณฑ์ค์ำนวัณต์ามูรัะย์ะเวัลา
การัเช่่าช่่วังจิรัิงสำหรัับช่่วังเวัลาต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2564 จินถึง 
วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคมู 2569 ในอัต์รัาต่์อปีีต์ามูที่่�รัะบุในต์ารัางด้านล่าง  
โดย์แบ่งช่ำรัะเปี็นจิำนวันเที่่า ๆ กันในแต์่ละไต์รัมูาส 

ปิี ค่่าเชื่่าค่งท่�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
หมูาย์เหต์ุ : ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล และ CPNREIT ต์กลงที่่�จิะปีรัับเพื่ิ�มูค่าเช่่าคงที่่�
ต์ั�งแต์ป่ี ี2565 เปีน็ต์น้ไปี เน่�องจิากมูก่ารัปีรัับปีรังุหร่ัอซีอ่มูแซีมูใหญ ่(Renovation) 
ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า 

2.2  ค่่าเชื่่าแปิรัผู้ัน (Variable Rent)
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์กลงจิะช่ำรัะค่าเช่่าแปีรัผู้ันสำหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ปีรัะเภูที่อาคารั สิ�งปีลูกสรั้าง และงานรัะบบ ภูาย์ใน 45 วัันนับจิาก
วัันสิ�นไต์รัมูาส โดย์ใช่้หลักเกณฑ์์คำนวัณต์ามูรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วัง
จิรังิสำหรับัช่ว่ังเวัลาต์ั�งแต์ว่ันัที่่� 1 มูกรัาคมู 2564 ถงึวันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 
2569 โดย์ใช่้วัิธั่การัคำนวัณที่่�กำหนดในข้้อ 1.2

ที่ั�งน่� ค่าเช่่าคงท่ี่�และค่าเช่่าแปีรัผัู้นจิะถูกแบ่งสัดส่วันในสัญญาเช่่าที่่�
เก่�ย์วัข้้องต์ามูที่่� CPNREIT และซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิะต์กลงกัน  
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูสัญญาที่่�เก่�ย์วัข้้อง อันได้แก่ สัญญาเช่่าช่่วัง
อาคารัและสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบ และสัญญาเช่่าสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 

คัวามเห็นข้องผู้จัดการักองทรััสต์์เก่�ยวกับคัวาม
สามารัถืข้องผู้เช่าในการัปฏิิบัต์ิต์ามสัญญาเช่า
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์พื่ิจิารัณาวั่าซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล มู่ควัามูสามูารัถ
ในการัปีฏิิบัต์ิต์ามูเง่�อนไข้ข้องสัญญาเช่่าช่่วังได้ ซีึ�งรัวัมูถึงการัจิ่าย์ 
ค่าเช่่าคงที่่� เน่�องจิากโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า เปี็นโรังแรัมูที่่�มู่ผู้ลการั
ดำเนินงานในช่่วังที่่�ผู้่านมูาอย์ู่ในรัะดับที่่�ด่ โดย์การัมู่ที่ำเลที่่�ต์ั�งที่่�ด่ใน

เมู่องพัื่ที่ย์าอันเป็ีนแหล่งที่่องเที่่�ย์วัที่่�สำคัญข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ จิะเป็ีน
ปัีจิจิยั์สำคญัที่่�ส่งผู้ลต่์อการัเต์บิโต์ข้องผู้ลปีรัะกอบการัข้องโรังแรัมูฮลิต์นั 
พื่ัที่ย์า ในอนาคต์ โดย์ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล แต์่งต์ั�งกลุ่มูฮิลต์ันให้ที่ำ
หนา้ที่่�ผูู้้บรัหิารัโรังแรัมูดังกล่าวั อนัเป็ีนปีจัิจิยั์ที่่�สำคัญอก่ปีรัะการัหนึ�ง
ที่่�จิะที่ำให้ผู้ลปีรัะกอบการัข้องโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า อย์ู่ในรัะดับที่่�ด่
อย์่างต์่อเน่�อง เน่�องจิากกลุ่มูฮิลต์ันซึี�งมู่ปีรัะสบการัณ์และควัามู
เช่่�ย์วัช่าญในการับริัหารัโรังแรัมูในรัะดับนานาช่าติ์ มูค่วัามูคุน้เคย์และ
ปีรัะสบการัณ์ในการับริัหารัจัิดการัโรังแรัมูดังกล่าวัได้อย่์างปีรัะสบ
ควัามูสำเร็ัจิ ในช่่วังที่่�ผู่้านมูา โดย์การัที่่�ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ข้องซ่ีพื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ค่อ เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิะเปี็นปีรัะโย์ช่น์ต์่อการัดำเนิน
กิจิการัโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า เน่�องจิากเซี็นที่รััลพื่ัฒนามู่ควัามูคุ้นเคย์
กับที่รััพื่ย์์สินในส่วันท่ี่�เปี็นโรังแรัมูน่�เปี็นอย์่างด่ โดย์เซี็นที่รััลพัื่ฒนา
สามูารัถนำปีรัะสบการัณ์ข้องที่างบรัิษััที่ที่่�มู่มูาอย์่างย์าวันานในการั
พื่ัฒนาและบรัิหารัจิัดการัศูนย์์การัค้าได้อย์่างปีรัะสบควัามูสำเรั็จิ  
มูาช่่วัย์สนับสนุนการัดำเนินธัุรักิจิข้องโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า เน่�องจิาก
อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่ั�งสองปีรัะเภูที่มูส่่วันช่ว่ัย์สง่เสรัมิูในการัดำเนนิธัรุักิจิ
ซีึ�งกันและกัน โดย์ภูาย์ใต้์สัญญาก่อต์ั�งสิที่ธิัและการักรัะที่ำการั 
เซี็นที่รััลพื่ัฒนาต์กลงจิะควับคุมู ดูแล และดำเนินการัใด ๆ ที่่�จิำเปี็น
ในการัปี้องกันและเย์่ย์วัย์าเพื่่�อให้ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ซีึ�งเปี็นบรัิษััที่
ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ปีฏิิบัต์ิต์ามูข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ในสัญญา
ที่่�ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล เปี็นคู่สัญญาอย์่างเครั่งครััด

ที่ั�งน่� ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังที่่�ผู้่านมูา ซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล 
สามูารัถช่ำรัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังให้แก่ CPNREIT ได้ อย่์างไรั
ก็ต์ามู จิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้องเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 
(COVID-19) รัวัมูที่ั�งมูาต์รัการัต์่าง ๆ  ข้องภูาครััฐ์เพื่่�อควับคุมูการัแพื่รั่
รัะบาดข้อง COVID-19 เช่น่ การัปิีดใหบ้รักิารัช่ั�วัครัาวัข้องโรังแรัมู การั
ปีิดน่านฟ้ารัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ซีึ�งจิำกัดการัเดินที่างข้องนักท่ี่องเที่่�ย์วัที่่�
จิะเดินที่างมูาท่ี่องเท่ี่�ย์วัในปีรัะเที่ศไที่ย์ และส่งผู้ลกรัะที่บต่์อจิำนวันผูู้้
ใช่บ้รักิารัโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า เหต์กุารัณท์ี่่�เกดิข้ึ�นไดส้ง่ผู้ลกรัะที่บต์อ่
การัดำเนนิงานข้องโรังแรัมู ฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า ที่่�ลดลงอย์า่งมูน่ยั์สำคญั และ
เข้้าต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่� ซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการั
ย์กเวั้นหรั่อเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่า สำหรัับค่าเช่่าต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 
2564 ถงึวันัที่่� 31 ธันัวัาคมู  2564 อนัเน่�องจิากเหตุ์สดุวิัสยั์ต์ามูสัญญา
เช่่าช่่วังโรังแรัมู ซีึ�งสำหรัับผู้ลการัดำเนินงานในรัอบปีี 2564 นั�น  
กองที่รัสัต์์ CPNREIT ได้ย์กเว้ันค่าเช่่าคงที่่�สำหรับัไต์รัมูาส 1 ถงึไต์รัมูาส 3  
ปีี 2564 และได้การัเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่าคงที่่�สำหรัับไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 
ให้กับซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล
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ข้อมั้ลัค่่าเชื่่าท่� CPNREIT ได้รัับจัากซ่พ่เอ็น พัทยา โฮเทลั ในปิีท่�ผู้่านมัาเปิ็นดังน่�

รัายการั 
(หน่วัย : ลั้านบาท)

ปิีสิ�นสุด 
31 ธ.ค่. 2561

ปิีสิ�นสุด 
31 ธ.ค่. 2562

ปิีสิ�นสุด
 31 ธ.ค่. 2563

ปิีสิ�นสุด
 31 ธ.ค่. 2564

ค่่าเชื่่าต์ามัสัญญา/1

ค่าเช่่าคงที่่�/2 210 217 225 233

ค่าเช่่าแปีรัผู้ัน 105 109 - -

ค่่าเชื่่ารัวัมั 315 326 225 233

ค่่าเชื่่าท่�เลั่�อนการัชื่ำรัะอันเน่�องมัาจัากการัปิรัับปิรัุงซ่อมัแซมัใหญ่ (renovation) หรั่อเหต์ุสุดวัิสัย

ค่าเช่่าคงที่่� - - 162 59

ค่าเช่่าแปีรัผู้ัน - - - -

ค่่าเชื่่ารัวัมั - - - -

ค่่าเชื่่าท่�ยกเวั้นจัากเหต์ุสุดวัิสัย

ค่าเช่่าคงที่่� - - 7 174

ค่าเช่่าแปีรัผู้ัน - - - -

ค่่าเชื่่ารัวัมั - - 7 174

ค่่าเชื่่าท่�บันทึกต์ามัมัาต์รัฐานการับัญชื่่แลัะมัาต์รัฐานการัรัายงานทางการัเงินท่�เก่�ยวัข้อง/3

ค่าเช่่าคงที่่� 210 274 235 73

ค่าเช่่าแปีรัผู้ัน 105 109 - -

ค่่าเชื่่ารัวัมั 315 383 235 73

หมูาย์เหต์ุ :  /1  เปี็นค่าเช่่าที่่� CPNREIT มู่สิที่ธัิได้รัับ ก่อนหักค่าเช่่าในส่วันที่่�มู่การัใช่้สิที่ธัิในการัเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่าบางส่วันหรั่อที่ั�งหมูด

   /2 เปี็นค่าเช่่าที่่� CPNREIT ได้รัับจิรัิง ซีึ�งอาจิแต์กต์่างจิากรัาย์ได้ค่าเช่่าที่่� CPNREIT บันที่ึกรัาย์ได้ค่าเช่่าในงบการัเงินต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่และมูาต์รัฐ์าน
การัรัาย์งานที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้อง

    /3 รัาย์ได้ค่าเช่่าที่่� CPNREIT บันที่ึกในงบการัเงินต์ามูมูาต์รัฐ์านการับัญช่่และมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้อง

ผู้ลักรัะทบจัากการัเปิลั่�ยนแปิลังผู้้้เชื่่าชื่่วังทรััพย์สินหลัักในส่วันท่�เปิ็นโรังแรัมัฮิลัต์ัน พัทยา

กรัณ่ที่่�ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ซีึ�งเปี็นผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ไมู่ต์่ออาย์ุสัญญา หรั่อมู่การับอกเลิกสัญญาเช่่า
ช่่วังก่อนครับกำหนดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วังต์ามูสัญญา CPNREIT อาจิต์้องใช่้เวัลาในการัหาบุคคลอ่�น เพื่่�อเข้้ามูาเปี็นผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก 
ดังกล่าวัแที่นซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ซีึ�งบุคคลดังกล่าวัอาจิไมู่มู่คุณสมูบัต์ิหรั่อควัามูสามูารัถเหมู่อนกับซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล รัวัมูที่ั�ง CPNREIT 
อาจิไมู่สามูารัถหาผูู้้เช่่าช่่วังรัาย์ใหมู่มูาที่ดแที่น และจ่ิาย์ค่าเช่่าได้เที่่ย์บเท่ี่ากับซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ซีึ�งจิะส่งผู้ลกรัะที่บโดย์ต์รังต่์อรัาย์ได้ข้อง 
CPNREIT และควัามูสามูารัถในการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

เพื่่�อลดควัามูเส่�ย์งในกรัณ่น่� ภูาย์ใต์้สัญญาเช่่าช่่วัง CPNREIT ได้เข้้าที่ำสัญญาให้เช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และสัญญาให้เช่่าสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
โดย์มู่กำหนดรัะย์ะเวัลาการัเช่่า 3 ปีี ซีึ�งสัญญาเช่่าช่่วังปีัจิจิุบันมู่อาย์ุสัญญาต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2561 ถึง 31 ธัันวัาคมู 2563 โดย์เมู่�อสิ�นสุด
สัญญาเช่่าช่่วังดังกล่าวั ที่ั�ง CPNREIT และซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล สามูารัถใช่้สิที่ธัิในการัต์่ออาย์ุสัญญาได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 3 ปีี 

ในกรัณ่ที่่� CPNREIT ไมู่ได้ให้ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล เช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า อ่กต์่อไปี ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่
กรัะบวันการัในการัพื่ิจิารัณาคัดเล่อกผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินรัาย์ใหมู่ โดย์คำนึงถึงปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เปี็นสำคัญ  
นอกจิากน่� ด้วัย์จิุดเด่นข้องโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ที่่�มู่ที่ำเลที่่�ต์ั�งที่่�ด่ในเมู่องพื่ัที่ย์าซีึ�งเปี็นเมู่องที่่องเที่่�ย์วัที่่�สำคัญข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ การัจิัดหาผูู้้เช่่า
ช่่วังที่รััพื่ย์์สินรัาย์ใหมู่มูาที่ดแที่นซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล น่าจิะสามูารัถดำเนินการัได้



รายงานประจำาปี 256440

การักู้ย่มเงิน

1. เงินกู้ย่ม
สรัุปิสารัะสำาค่ัญของสัญญาก้้ย่มัเงิน
CPNREIT ได้ใช้่แหล่งเงินทุี่นจิากการักู้ย์่มูเงินจิากสถาบันการัเงิน เพื่่�อเข้้าลงทุี่นในโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส และ
โครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ และ/หรั่อค่าใช้่จิ่าย์ในการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในโครังการัเซ็ีนที่รััล  
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) โดย์ข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ข้องการักู้ย์่มูเงินต์ามูข้้อเสนอเบ่�องต์้นที่่� CPNREIT ได้รัับในปีัจิจิุบัน มู่เง่�อนไข้ 
ที่่�สำคัญดังต์่อไปีน่�

ผู้้้ให้ก้้ สถาบันการัเงินแห่งที่่� 1

ผู้้้ก้้ ที่รััสต์่กรัะที่ำในนามู CPNREIT

วังเงินก้้แลัะวััต์ถุ่ปิรัะสงค่์ วังเงินสินเชื่่�อ ก: 10,000 ล้านบาที่
เพื่่�อนำไปีใช่้ในการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู ภูาย์ใต์้สัญญาลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะ
ลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช่้จิ่าย์ต์่างๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัลงทีุ่นดังกล่าวั รัวัมูถึงค่า
ธัรัรัมูเน่ย์มูต์ามูสัญญาว่ัาจิ้างผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และสัญญาแต่์งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
เฉพื่าะในส่วันที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู
วังเงินสินเชื่่�อ ข: 4,170 ล้านบาที่
เพ่ื่�อนำไปีใช่้ในการัช่ำรัะค่นเงินกู้และหน่�ที่่�ถึงกำหนดช่ำรัะภูาย์ใต้์วังเงินสินเช่่�อ ก ในกรัณ่ท่ี่� 
ผูู้้กู้ไมู่สามูารัถรัะดมูทุี่นผู้่านต์รัาสารัหน่�มูาช่ำรัะค่นเงินกู้และหน่�ที่่�ถึงกำหนดช่ำรัะภูาย์ใต์้วังเงิน
สินเช่่�อ ก ได้เต์็มูจิำนวัน
วังเงินสินเชื่่�อ ค่: 1,800 ล้านบาที่
เพื่่�อนำไปีใช่้สำหรัับการัออกหนังส่อค�ำปีรัะกันโดย์ผูู้้ให้สินเช่่�อให้แก่เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 
เพื่่�อเปี็นหลักปีรัะกันในการัช่ำรัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ โครังการั
เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ)

อัต์รัาดอกเบ่�ย อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่� และ/หรั่ออัต์รัาดอกเบ่�ย์ลอย์ต์ัวั

อายุสัญญาเงินก้้ ไมู่เกิน 6 ปีี

การัชื่ำรัะค่่นเงินต์้น ช่ำรัะค่นเงินต์้นโดย์การัที่ย์อย์ช่ำรัะ และ/หรั่อช่ำรัะครัั�งเด่ย์วัที่ั�งจิำนวันต์ามูที่่�รัะบุในสัญญาเงิน
กู้และเอกสารัที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้องซีึ�งกองที่รััสต์์และผูู้้ให้กู้จิะต์กลงกัน

หลัักปิรัะกันเงินก้้ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน

เง่�อนไขการัปิฏิิบัต์ิต์ามัสัญญาเงินก้้ท่�
สำค่ัญ

ผูู้้กู้ต์้องดำรังสัดส่วันอัต์รัาส่วันหน่�เงินกู้ย์่มูรัวัมูต์่อมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องต์นไมู่ให้เกินกวั่า 
รั้อย์ละ 35 ในกรัณ่ที่่� CPNREIT มู่อันดับควัามูน่าเช่่�อถ่ออย์ู่ในอันดับที่่�สามูารัถลงทีุ่นได้ ผูู้้กู้ต์้อง
ดำรังสัดส่วันไมู่ให้เกินกวั่ารั้อย์ละ 60 ต์ลอดรัะย์ะเวัลาข้องสัญญา โดย์คำนวัณจิากงบการัเงิน
ปีรัะจิำปีี สิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมูข้องทีุ่กปีี
ผูู้้กู้ต์้องดำเนินการัให้อัต์รัาส่วันควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะหน่�ข้องผูู้้กู้ไมู่ต์�ำกวั่าอัต์รัา 1.2 เที่่า  
ณ ทีุ่ก ๆ สิ�นปีีต์ามูที่่�ปีรัากฏิในงบแสดงฐ์านะที่างการัเงิน
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ผู้้้ให้ก้้ สถาบันการัเงินแห่งที่่� 2

ผู้้้ก้้ ที่รััสต์่กรัะที่ำในนามู CPNREIT

วังเงินก้้แลัะวััต์ถุ่ปิรัะสงค่์ วังเงินสินเชื่่�อ ก: 2,000 ล้านบาที่
เพื่่�อนำไปีใช่้ในการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพิื่�มูเต์ิมู ภูาย์ใต์้สัญญาลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินท่ี่� 
จิะลงทุี่นเพื่ิ�มูเติ์มู ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช้่จิ่าย์ต์่างๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัลงทีุ่นดังกล่าวั รัวัมูถึง 
ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูต์ามูสัญญาวั่าจิ้างผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
เฉพื่าะในส่วันที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู
วังเงินสินเชื่่�อ ข: 1,500 ล้านบาที่ 
เพื่่�อนำไปีใช่้ในการัปีรัับปีรัุงซี่อมูแซีมูที่รััพื่ย์์สิน ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช่้จิ่าย์ต์่างๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ
การัดำเนินการัดังกล่าวั หร่ัอในการัช่ำรัะเงินค่นให้แก่ผูู้้กู้สำหรัับค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ผูู้้กู้ได้ที่ดรัองจ่ิาย์ไปี
ก่อนแล้วัอันเก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัับปีรัุงซี่อมูแซีมูที่รััพื่ย์์สิน
วังเงินสินเชื่่�อ ค่: 100 ล้านบาที่ 
เพื่่�อนำไปีใช่้เปี็นเงินทีุ่นหมูุนเวั่ย์นสำหรัับการัปีรัะกอบธัุรักิจิข้องผูู้้กู้

อัต์รัาดอกเบ่�ย อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่� และ/หรั่ออัต์รัาดอกเบ่�ย์ลอย์ต์ัวั

อายุสัญญาเงินก้้ ไมู่เกิน 6 ปีี

การัชื่ำรัะค่่นเงินต์้น ช่ำรัะค่นเงินต์้นโดย์การัที่ย์อย์ช่ำรัะ และ/หรั่อช่ำรัะครัั�งเด่ย์วัที่ั�งจิำนวันต์ามูที่่�รัะบุในสัญญาเงินกู้
และเอกสารัที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้องซีึ�งกองที่รััสต์์และผูู้้ให้กู้จิะต์กลงกัน

หลัักปิรัะกันเงินก้้ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน

เง่�อนไขการัปิฏิิบัต์ิต์ามัสัญญาเงินก้้ท่�
สำค่ัญ

ผูู้้กู้ต์้องดำรังสัดส่วันอัต์รัาส่วันหน่�เงินกู้ย์่มูรัวัมูต์่อมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องต์นไมู่ให้เกินกวั่า 
รั้อย์ละ 35 ในกรัณ่ที่่� CPNREIT มู่อันดับควัามูน่าเช่่�อถ่ออย์ู่ในอันดับที่่�สามูารัถลงทีุ่นได้ ผูู้้กู้ต์้อง
ดำรังสัดส่วันไมู่ให้เกินกวั่ารั้อย์ละ 60 ต์ลอดรัะย์ะเวัลาข้องสัญญา โดย์คำนวัณจิากงบการัเงิน
ปีรัะจิำปีี สิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมูข้องทีุ่กปีี
ผูู้้กู้ต์้องดำเนินการัให้อัต์รัาส่วันควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะหน่�ข้องผูู้้กู้ไมู่ต์�ำกว่ัาอัต์รัา 1.2 เที่่า  
ณ ทีุ่ก ๆ สิ�นปีีต์ามูที่่�ปีรัากฏิในงบแสดงฐ์านะที่างการัเงิน
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2. หุ้นกู้
 CPNREIT ได้ที่ย์อย์ออกหุ้นกู้รัวัมู 6 ชุ่ด ต์ั�งแต์่เด่อนสิงหาคมู 2561 เปี็นต์้นมูา โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

หุ้นก้้/1
มั้ลัค่่า  

(ลั้านบาท)
วัันท่�ออกหุ้นก้้ วัันค่รับกำาหนดไถ่่ถ่อน อายุหุ้นก้้  

อัต์รัา
ดอกเบ่�ย 
(รั้อยลัะ) 

หลัักปิรัะกัน
อันดับ

เค่รัดิต์/2

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

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

CPNREIT243A 2,000 31 มู่.ค. 2564 31 มู่.ค. 2567 3 ปีี 1.50 ไมู่มู่ AA

CPNREIT263A 1,500 31 มู่.ค. 2564 31 มู่.ค. 2569 5 ปีี 2.13 ไมู่มู่ AA

CPNREIT268A 1,650 13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2569 5 ปีี 1.65 ไมู่มู่ AA

CPNREIT318A 1,000 13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2574 10 ปีี 2.96 ไมู่มู่ AA
หมูาย์เหต์ุ:
/1 CPNREIT ได้ข้ึ�นที่ะเบย่์นหุน้กูกั้บสมูาคมูต์ลาดต์รัาสารัหน่�ไที่ย์ (ThaiBMA) ภูาย์ในวันัออกหุน้กูแ้ต่์ละชุ่ด และจิะคงให้หุน้กูเ้ป็ีนหลักที่รัพัื่ย์ข์้ึ�นที่ะเบย่์นกับสมูาคมูต์ลาด

ต์รัาสารัหน่�ไที่ย์หรั่อศูนย์์ซี่�อข้าย์อ่�นใดที่่�ได้รัับใบอนุญาต์และจิดที่ะเบ่ย์นกับสำนักงานคณะกรัรัมูการักำกับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้
/2 เมู่�อวัันที่่� 30 กรักฎาคมู 2564 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง ข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ 

“Negative” หรั่อ “ลบ”ได้รัับการัจิัดอันดับเครัดิต์ข้องหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ และไมู่มู่หลักปีรัะกันจิาก TRIS

โดย์การัออกหุ้นกู้ดังกล่าวัได้มู่การัจิ่าย์ค่นเงินกู้ต์ามูสัญญาครับต์ามูจิำนวัน ซีึ�งกองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ปีรัะโย์ช่น์ข้องการัออกหุ้นกู้ที่่�อัต์รัา 
ดอกเบ่�ย์คงที่่�จิะช่่วัย์ลดดอกเบ่�ย์จิ่าย์ในรัะย์ะย์าวัได้เมู่�อเที่่ย์บกับการักู้ย์่มูเงินจิากสถาบันการัเงินที่่�มู่อัต์รัาดอกเบ่�ย์แบบลอย์ต์ัวั

สถ่านะของการัก้้ย่มัเงิน ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564 มั่รัายลัะเอ่ยดดังน่�

จัำนวันเงินก้้/1   7,237.2 ล้านบาที่

จัำนวันหุ้นก้้ 15,324.3 ล้านบาที่

มั้ลัค่่าทรััพย์สินรัวัมั 78,971.5 ล้านบาที่

อัต์รัาส่วันหน่�สินเงินก้้ย่มัต์่อมั้ลัค่่าทรััพย์สินรัวัมั รั้อย์ละ 28.6/2

อัต์รัาส่วันค่วัามัสามัารัถ่ในการัชื่ำรัะหน่� ไมู่ต์�ำกวั่า 1.2 เที่่า

หมูาย์เหต์ุ:  /1 CPNREIT ได้ใช่้เงินกู้จิำนวันรัวัมู 8,380.7 ล้านบาที่ เพื่่�อเพื่่�อเข้้าลงทีุ่นในโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการัอาคารัสำนักงาน 
ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ และ/หรั่อค่าใช่้จิ่าย์ในการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�เกิดข้ึ�น
ในช่่วังเด่อนมู่นาคมู 2563

   /2 มูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิรัวัมูข้อง CPNREIT จิะรัวัมูมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิจิากโครังการัเซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 (ช่ว่ังต์อ่อาย์)ุ ซีึ�งเปีน็ไปีต์ามูมูาต์รัฐ์านบญัช่แ่ละมูาต์รัฐ์านการั
รัาย์งานที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ที่่�หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าการัเงิน (Lease Liability) ข้องโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ไมู่ถ่อเปี็นการั 
กู้ย์่มูต์ามูหลักเกณฑ์์ข้องสำนักงาน ก.ล.ต์. ที่ั�งน่� กรัณ่ที่่�ไมู่รัวัมูมููลค่าที่รััพื่ย์์สินจิากโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) อัต์รัาส่วันหน่�สินเงินกู้ย์่มู 
ต์่อมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูจิะมู่มููลค่ารั้อย์ละ 39.4
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ภาพรัวมภาวะเศรัษัฐกิจและอุต์สาหกรัรัม 

ภาวะเศรัษัฐกิจไทยปี 2564
กจิิกรัรัมูที่างเศรัษัฐ์กิจิข้องไที่ย์ในปี ี2564 อย์ูช่่ว่ังฟ้�นต์วััในรัะย์ะเรัิ�มูต้์นหลงัจิากที่่�เศรัษัฐ์กิจิในปี ี2563 หดต์วััร้ัอย์ละ 6.1 เป็ีนผู้ลมูาจิากการัแพื่รั่
รัะบาดข้อง COVID-19 และมูาต์รัการัควับคุมูการัรัะบาดข้องภูาครััฐ์ โดย์ครัึ�งปีีแรักข้องปีี 2564 เศรัษัฐ์กิจิไที่ย์ข้ย์าย์ต์ัวัที่่�รั้อย์ละ 2.0 เมู่�อเที่่ย์บ
กบัช่่วังเวัลาเดย่์วักนัข้องปีีกอ่นหนา้ เน่�องจิากการักลบัมูาเต์บิโต์ข้องภูาคสง่ออก การัลงที่นุภูาคเอกช่น และการัอปุีโภูคบรัโิภูคภูาคเอกช่น อย์า่งไรั
กต็์ามู ในช่ว่ังไต์รัมูาส 3 ปี ี2564 ไดร้ับัผู้ลกรัะที่บอย์า่งหนกัจิากการัรัะบาดข้อง COVID-19 สาย์พื่นัธัุเ์ดลต์า ที่ำใหเ้กดิการัใช่มู้าต์รัการัลอ็คดาวัน์
อย์่างเข้้มูงวัด ส่งผู้ลให้เศรัษัฐ์กิจิหดต์ัวัรั้อย์ละ 0.3 เมู่�อเที่่ย์บกับช่่วังเวัลาเด่ย์วักันข้องปีีก่อนหน้า ในช่่วังรัะย์ะเวัลา 9 เด่อนแรักข้องปีี เศรัษัฐ์กิจิ
ไที่ย์เต์ิบโต์เพื่่ย์งรั้อย์ละ 1.3 เมู่�อเที่่ย์บกับช่่วังเวัลาเด่ย์วักันข้องปีีก่อนหน้า ในช่่วังไต์รัมูาส 4 มู่การักลับมูาข้องการัข้ย์าย์ต์ัวัที่างเศรัษัฐ์กิจิ โดย์ได้
แรังสนบัสนนุจิากกจิิกรัรัมูที่างเศรัษัฐ์กจิิข้องปีรัะช่าช่นภูาย์ในปีรัะเที่ศที่่�เพื่ิ�มูข้ึ�น หลงัการัผู้อ่นคลาย์มูาต์รัการัลอ็กดาวัน ์อตั์รัาการัฉด่วัคัซีน่ที่่�สงู
ข้ึ�น มูาต์รัการักรัะต์ุ้นเศรัษัฐ์กิจิจิากภูาครััฐ์ และการัเปีิดปีรัะเที่ศรัับนักที่่องเที่่�ย์วัช่าวัต์่างช่าต์ิต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 พื่ฤศจิิกาย์น 2564 แต์่ที่วั่าการัพื่บ 
ผูู้้ต์ิดเช่่�อโควิัดสาย์พัื่นธัุ์โอมูิครัอนในช่่วังเด่อนธัันวัาคมู ได้ลดควัามูเช่่�อมูั�นข้องการัฟ้�นต์ัวัในรัูปีแบบต์ัวั (V-shape) เน่�องจิากมู่การักลับมูาเพื่ิ�มู
มูาต์รัการัควับคุมู COVID-19 อ่กครัั�งในช่่วังเด่อนธัันวัาคมู 2564 และมูกรัาคมู 2565

ภูาพื่รัวัมูข้องปีี 2564 มู่ปีัจิจิัย์สนับสนุนต์่อการัข้ย์าย์ต์ัวัที่างเศรัษัฐ์กิจิในอัต์รัารั้อย์ละ 1.6 ได้แก่ 1) ภูาคการัส่งออกข้ย์าย์ต์ัวัรั้อย์ละ 17.1 จิาก
การัฟ้�นต์ัวัข้องอุปีสงค์โลก 2) การัอุปีโภูคบรัิโภูคภูาคเอกช่น 3) การัลงทีุ่นภูาคเอกช่น 4) การักรัะจิาย์วััคซี่นอย์่างรัวัดเรั็วัและในวังกวั้าง โดย์
รั้อย์ละ 66.0 ข้องปีรัะช่ากรัไที่ย์ได้รัับเข้้ารัับการัฉ่ดวััคซี่นครับ 2 โดส ณ สิ�นปีี 2564 อย์่างไรัก็ด่ เศรัษัฐ์กิจิไที่ย์ย์ังคงมู่ควัามูเส่�ย์งจิากหลาย์ปีัจิจิัย์ 
ได้แก่ 1) การักลาย์พื่ันธัุ์ข้อง COVID-19 อย์่างสาย์พื่ันธัุ์เดลต์้าและโอมูิครัอน 2) ภูาคการัที่่องเที่่�ย์วัโดย์มู่นักที่่องเที่่�ย์วัเดินที่างเข้้าปีรัะเที่ศอย์ู่ที่่�
ปีรัะมูาณ 427,000 คน ในปีี 2564 3) อัต์รัาการัวั่างงานพืุ่่งสูง และ 4) หน่�สินครััวัเรั่อนย์ังคงอย์ู่ในรัะดับสูง 

แนวโน้มเศรัษัฐกิจไทยปี 2565
สำนักงานสภูาพื่ัฒนาการัเศรัษัฐ์กิจิและสังคมูแห่งช่าต์ิ (สศช่.) หรั่อ สภูาพื่ัฒน์ฯ คาดการัณ์วั่า เศรัษัฐ์กิจิปีี 2565 จิะข้ย์าย์ต์ัวัได้รั้อย์ละ 3.5-4.5 
โดย์ได้รัับปีัจิจิัย์สนับสนุนจิาก 1) การัใช่้จิ่าย์ภูาย์ในปีรัะเที่ศปีรัับต์ัวัด่ข้ึ�น 2) การัฟ้�นต์ัวัข้องภูาคการัที่่องเที่่�ย์วัที่่�คาดวั่าที่ั�งปีี 2565 จิะมู่นักที่่อง
เที่่�ย์วั 5 ล้านคน มู่รัาย์ได้เกิดข้ึ�นในเศรัษัฐ์กิจิ 4.2 แสนล้านบาที่ 3) การัส่งออกข้ย์าย์ต์ัวัได้ด่ที่ั�งปีีที่่�รั้อย์ละ 4.9 และ 4) การัใช่้จิ่าย์ภูาครััฐ์ที่่�ข้ย์าย์
ต์ัวัต์่อเน่�อง

อย์า่งไรักต็์ามู เศรัษัฐ์กิจิไที่ย์ย์งัคงเผู้ชิ่ญควัามูเส่�ย์งที่่�สำคัญหลาย์ปีรัะการัที่่�อาจิที่ำให้การัฟ้�นต์วััหย์ดุช่ะงกัและช่า้กวัา่ที่่�ควัรัจิะเป็ีน การักลาย์พัื่นธัุ์
ข้อง COVID-19 ย์งัคงเปีน็ภูยั์คกุคามู อตั์รัาเงนิเฟอ้ที่่�เพื่ิ�มูสงูข้ึ�นแมูถ้กูมูองวัา่เปีน็ในรัะย์ะสั�นโดย์ในช่ว่ังต์น้ปี ี2565 อตั์รัาเงนิเฟอ้ที่ั�วัไปีมูแ่นวัโนมู้
เรั่งข้ึ�นจิากรัาคาพื่ลังงานและอาหารัสดบางปีรัะเภูที่ที่่�ปีรัับสูงข้ึ�น ภูาวัะช่ะงักงันข้องห่วังโซี่อุปีที่านจิะย์ังคงมู่อย์ู่ในปีี 2565 และการัฟ้�นต์ัวัที่่�ไมู่
เท่ี่ากันจิะยั์งคงมู่ให้เห็น เน่�องจิากควัามูอ่อนแอในรัะดับโครังสร้ัางข้องกลุ่มูคนมู่รัาย์ได้น้อย์และธุัรักิจิข้นาดกลางและข้นาดย่์อมู ส่งผู้ลให้เป็ีน 
กลุ่มูที่่�ได้รัับผู้ลกรัะที่บมูากที่่�สุดในช่่วังการัรัะบาดข้อง COVID-19



รายงานประจำาปี 256444

อุต์สาหกรัรัมคั้าปล่กปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
ภูาคธุัรักิจิค้าปีล่กในกรุังเที่พื่ฯ ได้รัับผู้ลกรัะที่บอย่์างหนักต์ลอดปีี 2564 จิากมูาต์รัการัล็อกดาวัน์ข้องรััฐ์บาล ส่งผู้ลให้การัเปิีดบริัการัข้อง
ศูนย์์การัค้าต์้องอย์ู่ภูาย์ใต้์ข้้อจิำกัด ไมู่วั่าจิะเปี็นการัปีิดให้บรัิการัช่ั�วัครัาวั การัลดเวัลาให้บรัิการั หรั่อห้ามูนั�งรัับปีรัะที่านอาหารัในร้ัานอาหารั
มูากกว่ัา 3 ครัั�ง อปุีที่านในต์ลาดเพื่ิ�มูข้ึ�นปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 3.0 ข้องอุปีที่านที่ั�งหมูด ซีึ�งน้อย์กว่ัาที่่�คาดการัณ์ไว้ัเน่�องจิากผูู้้พื่ฒันาโครังการัต่์างช่ะลอ
การัเปีิดต์ัวัโครังการัศูนย์์การัค้าจินถึงช่่วังปีลาย์ปีี 2564 จิำนวันลูกค้าและย์อดข้าย์ ข้องรั้านค้าปีล่กในย์่านศูนย์์กลางธัุรักิจิข้องกรัุงเที่พื่ฯ ปีรัับ
ต์ัวัลดลงอย์่างมูาก ด้วัย์ข้้อจิำกัดการัรัับนักที่่องเที่่�ย์วัต์่างช่าต์ิที่ำให้อุปีสงค์จิากนักที่่องเที่่�ย์วัต์่างช่าต์ิย์ังคงที่รังต์ัวั
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อุุปทาน อุุปสงค์์ และอุัตราพื้้�นท่�ว่่างขอุงธุุรกิิจค์้าปลีกิระดัับบนในกิรุงเทพื้ฯ
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อปุีสงคภ์ูาย์ในปีรัะเที่ศปีรับัต์วััลดลงเช่น่กนั โดย์เปีน็ผู้ลมูาจิากการับงัคบัใช่มู้าต์รัการัข้องรัฐั์บาลในการัควับคมุูกจิิการัและกจิิกรัรัมูที่่�มูค่วัามูเส่�ย์ง
สูง ที่ั�งคล่นิคเสรัิมูควัามูงามู ศูนย์์รัวัมูควัามูบันเที่ิงสำหรัับครัอบครััวั บารั์และรั้านอาหารั โรังภูาพื่ย์นต์รั์และย์ิมู ซีึ�งต์้องปีิดบรัิการัไปีหลาย์เด่อน 
และโดนจิำกัดรัะย์ะเวัลาการัเปีิดให้บรัิการัและจิำนวันคนเข้้าใช่้บรัิการั และอ่�น ๆ ควัามูต์้องการัข้องผูู้้บรัิโภูค และรัูปีแบบการัดำเนินช่่วัิต์ที่่�
เปีล่�ย์นไปีอย์่างมูากจิากมูาต์รัการัต์่าง ๆ ที่ำให้การัซี่�อข้าย์สินค้าและบริัการัที่างออนไลน์เปี็นที่่�นิย์มู และแพื่ร่ัหลาย์อย์่างมูากส่งผู้ลให้เกิดการั
เปีล่�ย์นแปีลงเช่ิงโครังสรั้างข้องภูาคธัุรักิจิค้าปีล่กในรัะย์ะย์าวั การัรัะบาดข้องโควัิด-19 ที่ำให้เกิดการัใช่้จิ่าย์ผู้่านช่่องที่างออนไลน์มูากข้ึ�นและ
พื่ฤต์ิกรัรัมูการัซี่�อข้องผูู้้บรัิโภูคที่่�เปีล่�ย์นไปี

แนวโน้มปี 2565
ปีี 2565 คาดว่ัาจิะมู่การักลับมูาข้องอุปีที่านค้าปีล่กที่่�สำคัญ หลาย์ศูนย์์การัค้าข้นาดใหญ่มู่กำหนดเปิีดให้บรัิการัซีึ�งที่ันเวัลารัับนักที่่องเที่่�ย์วั 
ต์า่งช่าต์กิลับมูาเที่่�ย์วัปีรัะเที่ศไที่ย์ภูาย์ใต์แ้ผู้นการัเปีดิปีรัะเที่ศข้องรัฐั์บาล ผูู้้ปีรัะกอบการัคา้ปีลก่เรัิ�มูมูองเหน็การัเปีล่�ย์นแปีลงรัปูีแบบการัดำเนนิ
ธัุรักิจิไปีสู่การัผู้สมูผู้สานช่่องที่าง omni channel ที่่�เช่่�อมูต์่อทีุ่กช่่องที่างที่่�ลูกค้าติ์ดต่์อเป็ีนหนึ�งเด่ย์วั เพื่่�อให้ลูกค้าได้รัับปีรัะสบการัณ์การั 
ช่้อปีปีิ�งแบบไรั้รัอย์ต์่อ ส่งผู้ลให้ผูู้้บริัหารัศูนย์์การัค้าที่่�ที่ำธัุรักิจิในรูัปีแบบดั�งเดิมูที่่�เปี็นออฟไลน์อย์่างเด่ย์วั ข้าดแพื่ลต์ฟอรั์มูดิจิิทัี่ลท่ี่�ย์ึด 
ควัามูต้์องการัลูกค้าเป็ีนศูนย์์กลางจิะถูกดิสรััปีอย่์างต่์อเน่�อง เศรัษัฐ์กิจิในปีี 2565 คาดว่ัาการับริัโภูคภูาย์ในปีรัะเที่ศจิะฟ้�นตั์วัและควัามูมูั�งคั�ง
ครััวัเรั่อนจิะเพื่ิ�มูข้ึ�นอย์่างต์่อเน่�องในกลุ่มูปีรัะช่ากรัรัาย์ได้รัะดับกลางถึงบน
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อุต์สาหกรัรัมอาคัารัสำานักงานปี 2564 และแนวโน้มปี 2565
ธัรุักจิิอาคารัสำนกังานในกรังุเที่พื่ฯ จิะย์งัคงเผู้ช่ญิกบัควัามูผู้นัผู้วันที่่�มูากข้ึ�นที่า่มูกลางผู้ลกรัะที่บจิากการัรัะบาดข้อง COVID-19 จิำนวันอปุีที่าน
อาคารัสำนักงานข้องกรัุงเที่พื่ฯ ในปีี 2564 คาดวั่าจิะมู่จิำนวันที่ั�งสิ�น 9.9 ล้านต์รั.มู. เพื่ิ�มูข้ึ�นปีรัะมูาณ 500,000 ต์รั.มู. จิากปีี 2563 อุปีสงค์ใน
ย์่านศูนย์์กลางธัุรักิจิข้องกรัุงเที่พื่ฯ ซีึ�งวััดได้จิากอัต์รัาการัดูดซีับสุที่ธัิที่่�ย์ังคงที่รังต์ัวัหรั่อมู่แนวัโน้มูลดลงในปีี 2564 ในข้ณะที่่�อัต์รัาห้องเช่่าวั่าง
คาดวั่าจิะเพื่ิ�มูสูงข้ึ�นจิากกวั่ารั้อย์ละ 15.0 ถึงรั้อย์ละ 20.0 ในรัะย์ะสั�นถึงรัะย์ะกลางเน่�องจิากการัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องอุปีที่านที่่�เรัิ�มูเข้้าต์ลาดในปีี 2564 
- 2565 รัาคาค่าเช่่าเฉล่�ย์ข้องอาคารัสำนักงานในรัะดับบนปีรัับต์ัวัเพื่ิ�มูสูงข้ึ�นเล็กน้อย์เน่�องจิากโครังการัใหมู่ในไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 ได้รัับรัาคาค่า
เช่่าที่่�เพื่ิ�มูสูงข้ึ�น อย์่างไรัก็ต์ามู ค่าเช่่าสุที่ธัิย์ังคงลดน้อย์ลงเน่�องจิากการัให้แรังจิูงใจิ และส่วันลดต์่าง ๆ จิากเจิ้าข้องพื่่�นที่่�เพื่่�อดึงดูดผูู้้เช่่า 
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อุุปทาน อุุปสงค์์ และอุัตราพื้้�นท่�ว่่างขอุงธุุรกิิจอุาค์ารสำานักิงานระดัับบนในย่่านศููนย่์กิลางธุุรกิิจขอุงกิรุงเทพื้ฯ

แนวโน้มปี 2565
ต์ลาดอาคารัสำนักงานในกรัุงเที่พื่ฯ คาดวั่าจิะมู่อุปีที่านเพื่ิ�มูเข้้ามูากวั่า 5 แสนต์รั.มู. โดย์ครัึ�งหนึ�งจิะต์ั�งอย์ู่ในย์่านศูนย์์กลางธัุรักิจิข้องกรัุงเที่พื่ฯ 
และเปี็นอาคารัสำนักงานในรัะดับบน คิดเปี็นพื่่�นที่่�ปีรัะมูาณ 150,000 ต์รั.มู. จิากโครังการัรัะดับบน 4 โครังการั จิากการัเปีล่�ย์นกลย์ุที่ธั์การั
ที่ำงานข้องบรัิษััที่ข้นาดใหญ่และอุปีที่านที่่�กำลังจิะมูาถึงในช่่วัง 3 - 5 ปีี คาดวั่าธัุรักิจิอาคารัสำนักงานจิะย์ังคงอ่อนแอต์่อไปีในอนาคต์อันใกล้น่� 
อาคารัสำนักงานภูาย์นอกย์่านศูนย์์กลางธัุรักิจิข้องกรัุงเที่พื่ฯ มู่โอกาสที่่�จิะเห็นการัฟ้�นต์ัวั และได้รัับควัามูต์้องการัที่่�มูากข้ึ�นจิากผูู้้เช่่าที่่�กำลังหา
ที่างเล่อกที่ำเลนอกใจิกลางเมู่องที่่�น่าสนใจิ อย์่างไรัก็ต์ามู ในรัะย์ะกลางถึงรัะย์ะย์าวัมู่ควัามูเปี็นไปีได้วั่าต์ลาดจิะกลับมูาสู่จิุดสมูดุลหากอุปีที่าน
มู่การัปีรัับเปีล่�ย์น เช่่น อาคารัสำนักงานที่่�มู่สภูาพื่เก่าถูกเอาออกจิากต์ลาดหรั่อได้รัับการัปีรัับปีรัุงรัวัมูไปีถึงการัมู่อุปีสงค์ที่่�แข้็งแรังข้ึ�น 
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ข้้อควัามูดงัต์อ่ไปีน่�แสดงถงึปีจัิจิยั์ควัามูเส่�ย์งที่่�มูน่ยั์สำคญับางปีรัะการั
อันอาจิมู่ผู้ลกรัะที่บต่์อ CPNREIT และนอกจิากปัีจิจัิย์ควัามูเส่�ย์งที่่�
ปีรัากฏิในข้้อน่�แล้วั ย์ังอาจิมู่ปัีจิจิัย์ควัามูเส่�ย์งอ่�น ๆ ซีึ�งผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ไมู่อาจิที่รัาบได้ในข้ณะน่�หร่ัอเปี็นควัามูเส่�ย์งที่่�ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ได้พื่ิจิารัณาในข้ณะน่�วั่าไมู่เปี็นสารัะสำคัญ แต์่ควัามูเส่�ย์ง 
ดังกล่าวัอาจิเป็ีนปัีจิจัิย์ควัามูเส่�ย์งที่่�มู่นัย์สำคัญต์่อไปีในอนาคต์  
ควัามูเส่�ย์งที่ั�งหลาย์ที่่�ปีรัากฏิในข้้อน่�และควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิมู่ข้ึ�นใน
อนาคต์อาจิมู่ผู้ลกรัะที่บอย่์างมู่นัย์สำคัญต่์อธุัรักิจิ ผู้ลการัดำเนินงาน
และสถานะที่างการัเงินข้อง CPNREIT โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

1. คัวามเส่�ยงท่�เก่�ยวกับ CPNREIT หรัือการั 
ดำาเนินงานข้อง CPNREIT

1.1 คัวามเส่�ยงจากคัวามผันผวนทางเศรัษัฐกิจ 
อันอาจม่ผลกรัะทบต์่อทรััพย์สินท่�  CPNREIT 
ลงทุน/จะเข้้าลงทุน 

1.2 คัวามเส่�ยงจากการัรัะบาดข้องโรัคัต์ิดต่์อท่�แพร่ั 
กรัะจายไปทั�วโลกอาจนำาไปสู่ภาวะคัวามผันผวน 
ข้องต์ลาดทนุทั�วโลก ซ็ึ�งอาจม่ผลกรัะทบในทางลบ
อย่างร้ัายแรังต่์อการัจดัหาปรัะโยชน์ ฐานะทางการัเงิน  
และ ผลการัดำาเนินงานข้อง CPNREIT ได้

 การัแพื่ร่ัรัะบาดข้องโรัคติ์ดต่์อที่่�เกิดข้ึ�นในรัะดับโลกในช่ว่ังหลาย์
ปีีที่่�ผู้่านมูา เช่่น การัรัะบาดข้องโรัคซีารั์ส (SARS) การัรัะบาด
ข้องไข้้หวััดนก (H5N1) เปี็นต์้น จินกรัะที่ั�งในปีัจิจิุบัน ที่่�มู่การั
รัะบาดข้องโรัคต์ิดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) อาจิมู่
ผู้ลกรัะที่บต่์อการัตั์ดสินใจิในการัลงทุี่น และอาจิส่งผู้ลให้ 
ต์ลาดทีุ่นทัี่�วัโลกเกิดควัามูผัู้นผู้วันอย่์างต์่อเน่�อง หรั่ออาจิจิะ 
ส่งผู้ลกรัะที่บในที่างลบต่์อเศรัษัฐ์กิจิในด้านต่์าง ๆ นอกจิากน่� 
การัรัะบาดข้องโรัคดังกล่าวัย์ังอาจิที่ำให้เกิดข้้อจิำกัดในการั 
เดนิที่างและการัใช้่รัะบบข้นส่งมูวัลช่นสาธัารัณะ รัวัมูที่ั�งอาจิที่ำให้
ต้์องมู่การัปิีดสถานที่่�ที่่องเที่่�ย์วั สถานที่่�ที่ำงาน ซีึ�งอาจิจิะ 
ส่งผู้ลกรัะที่บในการัที่างลบต่์อเศรัษัฐ์กิจิที่ั�วัโลก ที่ั�งน่� การั
เปีล่�ย์นแปีลงใด ๆ ข้องต์ลาดทีุ่นหรั่อเศรัษัฐ์กิจิในรัะดับภููมูิภูาค
หรั่อรัะดับที่ั�วัโลกที่่�มู่นัย์สำคัญอันเน่�องมูาจิากเหต์ุการัณ์หรั่อ 
การัเปีล่�ย์นแปีลงข้องสถานการัณ์การัรัะบาดข้องโรัคต์ิดต่์อใน
เรั่�องดังกล่าวัน่� อาจิจิะส่งผู้ลกรัะที่บในที่างลบอย์่างมู่นัย์สำคัญ
ต์่อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ ฐ์านะที่างการัเงิน และผู้ลการัดำเนิน
งานข้อง CPNREIT ได้ ซีึ�งผู้ลกรัะที่บน่�อาจิส่งผู้ลเปี็นวังกวั้างไมู่
เพื่่ย์งแต์่เฉพื่าะในปีรัะเที่ศไที่ย์และ CPNREIT เที่่านั�น 

 ต์ั�งแต์่ปีลาย์ปีี 2563 ศูนย์์การัค้าข้อง CPNREIT เปีิดให้บรัิการั
ต์ามูปีกต์ิ ย์กเวั้นศูนย์์การัค้าในเมู่องพื่ัที่ย์าได้ปีิดให้บรัิการั
ช่ั�วัครัาวัเปี็นเวัลา 7 วััน ต์ามูคำสั�งข้องภูาครััฐ์ และกลับมูาเปีิด
ใหบ้รักิารัช่่วังต์น้เดอ่นมูกรัาคมู 2564 เปีน็ต์น้ไปี จินกรัะที่ั�งกลาง
เด่อนเมูษัาย์น ศูนย์์การัค้าได้ปีรัับลดเวัลาให้บรัิการัลงเปี็นปีิด 
21.00 น. และปีิด 20.00 น. ต์ั�งแต่์ปีลาย์เด่อนเมูษัาย์น  

โดย์จิำกัดจิำนวันคน และงดกิจิกรัรัมูส่งเสริัมูการัข้าย์ต์ามู
มูาต์รัการัภูาครัฐั์ และต์น้เดอ่นพื่ฤษัภูาคมู ภูาครัฐั์ไดป้ีรัะกาศงด
รัับปีรัะที่านอาหารัในรั้าน คงเหล่อเพื่่ย์งการัซี่�อกลับบ้าน และ
เริั�มูผู้่อนคลาย์มูาต์รัการัช่่วังกลางเด่อนพื่ฤษัภูาคมูให้นั�งรัับ
ปีรัะที่านอาหารัไดไ้มูเ่กนิรัอ้ย์ละ 25 และเพื่ิ�มูเปีน็รัอ้ย์ละ 50 ใน
ช่่วังปีลาย์เด่อนพื่ฤษัภูาคมู จินกรัะที่ั�งกลางเด่อนมิูถุนาย์น 
ศูนย์์การัค้ากลับมูาเปีิดให้บรัิการัได้ต์ามูปีกต์ิ ที่ั�งน่� ในไต์รัมูาส 
3 ปีี 2564 สถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 รัุนแรัง
ข้ึ�นและข้ย์าย์เป็ีนวังกว้ัาง ภูาครััฐ์ได้ออกมูาต์รัการัสกัดกั�นการั
รัะบาดในพื่่�นที่่�เปีา้หมูาย์เปีน็หลกั และย์งัคงมูาต์รัการัหา้มูออก
นอกเคหสถาน (เคอรั์ฟิวั) ต์ั�งแต์่เวัลา 21.00 น.–04.00 น.ข้อง
วัันถัดไปีในพื่่�นที่่�ควับคุมูสูงสุดและเข้้มูงวัดต์่อไปีจินถึงวัันที่่� 30 
กันย์าย์น 2564 ดังนั�น ศูนย์์การัค้าข้อง CPNREIT ในกรัุงเที่พื่ฯ 
3 โครังการั ได้ปีิดให้บรัิการัช่ั�วัครัาวัต์ั�งแต์่วัันที่่� 12 กรักฏิาคมู 
2564  และศูนย์์การัค้าในจิังหวััดช่ลบุรั่ 2 โครังการั ได้ปีิดให้
บรัิการัช่ั�วัครัาวัต์ั�งแต์่วัันที่่� 20 กรักฎาคมู 2564 ย์กเวั้นธัุรักิจิที่่�
ภูาครัฐั์อนญุาต์ให้เปิีดให้บรักิารัได้ ได้แก่ ซีเูปีอร์ัมูาร์ัเกต็์ ร้ัานข้าย์ย์า 
และเวัช่ภูัณฑ์์ และสถานที่่�ให้บรัิการัฉ่ดวััคซี่น เที่่านั�น อย์่างไรั
กด็ ่ภูาครัฐั์ได้ที่ย์อย์อนญุาต์ให้ธัรุักิจิอ่�นเปีดิใหบ้ริัการัได้เพิื่�มูเต์มิู 
เช่น่ รัา้นอาหารัเฉพื่าะซี่�อกลับบ้านหรัอ่สั�งผู่้านบริัการั Delivery 
เปีิดให้บรัิการัได้ในวัันที่่� 5 สิงหาคมู 2564 เปี็นต์้นไปี ธันาคารั
และสถาบนัการัเงนิเปิีดให้บรักิารัได้ต์ั�งแต่์วันัที่่� 18 สงิหาคมู 2564  
และให้ศูนย์์การัค้ากลับมูาเปีิดให้บรัิการัได้ต์ามูปีกต์ิต์ั�งแต์่วัันที่่� 
1 กันย์าย์น 2546 ถึงเวัลา 20.00 น. มู่เพื่่ย์งบางธัุรักิจิที่่�ย์ังไมู่
เปีิดให้บรัิการั และรั้านอาหารัที่่�ถูกจิำกัดจิำนวันผูู้้เข้้าใช่้บรัิการั
ที่่�รั้อย์ละ 50 สำหรัับรั้านที่่�ต์ิดแอรั์ และรั้อย์ละ 75 สำหรัับรั้าน
ที่่�ไมู่ต์ิดแอร์ั และสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดเรัิ�มูคล่�คลาย์ช่่วัง
กลางเด่อนต์ุลาคมู ภูาครััฐ์ได้คลาย์ล็อกดาวัน์ ปีรัับลดเวัลา
เคอรั์ฟิวัลง ศูนย์์การัค้าจิึงกลับมูาเปีิดให้บรัิการัได้ถึง 22.00 น. 
ต์ามูปีกต์ิ ส่งผู้ลให้ในไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 จิำนวันผูู้้ใช่้บรัิการั 
ในศูนย์์การัค้าเพื่ิ�มูข้ึ�น

 อนึ�ง แมู้วั่ารัาย์ได้ข้อง CPNREIT จิะลดลง อันเปี็นผู้ลกรัะที่บ
จิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 CPNREIT ย์ัง
มู่สภูาพื่คล่องที่างการัเงินที่่�ด่ และคงควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะ
ภูารัะหน่�สนิท่ี่�เกิดข้ึ�นจิากการักูย้์มู่ โดย์ ณ สิ�นปี ี2564 CPNREIT 
มู่อัต์รัาส่วันหน่�สินที่่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์ต่์อสินที่รััพื่ย์์รัวัมูอย์ู่ท่ี่� 
รัอ้ย์ละ 28.6 ซีึ�งปีรับัต์วััลดลงจิากงวัดปีสีิ�นสดุวันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 
2563 ซีึ�งอย์ู่ที่่�รั้อย์ละ 32.2 อย์่างไรัก็ต์ามู CPNREIT ย์ังคง
สามูารัถปีฏิิบัต์ติ์ามูเง่�อนไข้ที่างการัเงิน (Financial Covenant)

 ผู้ลกรัะที่บจิากการัเกดิสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19  
ดังกล่าวัน่� ได้ที่ำให้เกิดฐ์านวัิถ่ช่่วิัต์ใหมู่ในสังคมูที่ั�วัไปี โดย์
ปีรัะช่าช่นไ ด้ปี รัับ เปีล่� ย์น วิัถ่ ช่่ วิั ต์ข้องต์นเ พ่ื่� อปี รัับ ตั์วั 
ให้สอดคล้องกับสถานการัณ์ที่่�เกิดข้ึ�น เช่่น การัสวัมูใส่หน้ากาก
อนามูัย์เมู่�อออกนอกบ้านและเข้้าใช่้บรัิการัสาธัารัณะที่่�ต์่าง ๆ 
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การัเว้ันรัะย์ะห่างที่างสังคมู การัหล่กเล่�ย์งสถานที่่�แออัด และ
การัที่ำงานจิากที่่�บ้าน เปี็นต์้น ซีึ�งปีัจิจิัย์ในข้้างต์้นส่งผู้ลกรัะที่บ
ต์อ่จิำนวันผูู้้เข้า้ใช่บ้รักิารัศูนย์ก์ารัค้า รัวัมูถึงรัา้นคา้ รัา้นอาหารั 
หรั่อสถานบรัิการัต่์าง ๆ รัวัมูถึงควัามูต้์องการัในการัใช่้พื่่�นที่่�
สำนักงาน อย์่างไรัก็ต์ามูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา ซีึ�งเปี็นผูู้้ปีรัะกอบการั
ศูนย์์การัค้าช่ั�นนำในปีรัะเที่ศไที่ย์และเปี็นผูู้้บรัิหารัที่รััพื่ย์์สิน
โครังการัข้อง CPNREIT ได้มู่การักำหนดมูาต์รัการั “เซี็นที่รััล 
สะอาด มูั�นใจิ” เพ่ื่�อต์อบสนองฐ์านวัิถ่ช่่วัิต์ใหมู่ข้องสังคมู ซีึ�ง
ปีรัะกอบดว้ัย์ 5 มูาต์รัการัแกนหลกั ไดแ้ก ่(1) การัคดักรัองอย์า่ง
เข้้มูงวัด (Extra Screening) (2) มูาต์รัการัเวั้นรัะย์ะห่างทีุ่กจิุด 
(Social Distancing) (3) การัต์ิดต์ามูเพื่่�อควัามูปีลอดภูัย์ 
(Safety Tracking) (4) การัใส่ใจิในควัามูสะอาดทีุ่กจิุดสัมูผัู้ส 
(Deep Cleaning) และ (5) แนวัที่างการัลดการัสัมูผู้ัส 
(Touchless Experience) เพื่่�อสรั้างควัามูมูั�นใจิต์่อผูู้้ใช่้บรัิการั
ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานทีุ่กแห่งที่่�เซี็นที่รััลพื่ัฒนา 
บรัิหารังาน 

 ในสถานการัณ์ดังกล่าวัน่� ที่างกลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนาได้ออก
มูาต์รัการัเย์่ย์วัย์าผู้ลกรัะที่บที่่�ผูู้้เช่่าในพื่่�นที่่�ศูนย์์การัค้าและ
อาคารัสำนักงานที่่�ได้รัับจิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง 
COVID-19 โดย์ได้มู่การัให้ส่วันลดค่าเช่่าแก่ผูู้้เช่่าที่่�ได้รัับ 
ผู้ลกรัะที่บ โดย์พิื่จิารัณาจิากปีรัะเภูที่ผูู้เ้ช่า่และผู้ลกรัะที่บท่ี่�ผูู้เ้ช่า่
ได้รัับ ที่ั�งน่� มูาต์รัการัเย์่ย์วัย์าโดย์การัให้ส่วันลดดังกล่าวัจิะช่่วัย์
ลดภูารัะที่างดา้นคา่ใช่จ้ิา่ย์ข้องผูู้เ้ช่า่เพื่่�อช่ว่ัย์ช่ดเช่ย์กบัรัาย์ไดท้ี่่�
ลดลง อันจิะช่่วัย์ให้ผูู้้เช่่าสามูารัถดำเนินธุัรักิจิต่์อไปีได้จินกว่ัา
สถานการัณ์จิะคล่�คลาย์ ในข้ณะเด่ย์วักัน จิะเปี็นการัรัักษัาฐ์าน
ผูู้้เช่่าพ่ื่�นท่ี่�ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานต์่อเน่�องใน 
รัะย์ะย์าวั นอกจิากน่� เพื่่�อลดผู้ลกรัะที่บจิากสถานการัณก์ารัแพื่รั่
รัะบาดข้อง COVID-19 ต์่อผู้ลการัดำเนินงานข้อง CPNREIT  
ในการัน่� CPNREIT จิึงได้รั่วัมูกับผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
ที่ั�ง เซี็นที่รััลพื่ัฒนา GLAND และสเต์อรั์ลิง หรั่อ ผูู้้เช่่าช่่วัง
ที่รััพื่ย์์สิน (ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล) ในการักำหนดมูาต์รัการัเพื่่�อ
ลดค่าใช่้จิ่าย์ในการัดำเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินแต่์ละแห่ง ได้แก่ 
การับรัหิารัจิดัการัแผู้นการัลดต้์นที่นุและค่าใช้่จ่ิาย์การัดำเนินงาน
ต่์าง ๆ โดย์ปีรับัลดค่าใช้่จ่ิาย์แปีรัผู้ัน (Variable Expense) อาที่ิ 
ค่าใช่้จิ่าย์ผูู้้ให้บรัิการัจิากภูาย์นอก (Outsource) บางส่วันต์ามู
รัะดบัการัปีฏิบิตั์งิานที่่�ลดลง และคา่ใช่จ้ิา่ย์การับรัหิารัที่ั�วัไปีต์ามู
จิำนวันพื่นักงานที่่�สำนักงานลดลงจิากนโย์บาย์ให้ที่ำงานจิากที่่�
บ้าน (Work From Home) นอกจิากน่� ย์ังมู่มูาต์รัการัลดค่าใช่้
จิ่าย์ที่่�ไมู่จิำเปี็นในสถานการัณ์ปีัจิจิุบัน อาที่ิ ค่าใช่้จิ่าย์ด้านการั
ต์ลาดและปีรัะช่าสัมูพื่ันธั์ ต์ลอดจินมู่การัเจิรัจิากับกับคู่ค้าเพื่่�อ
ให้การัดำเนินงานและเง่�อนไข้ต์่าง ๆ สอดคล้องกับสถานการัณ์
ปีัจิจิุบันและสอดคล้องกับสภูาพื่แวัดล้อมูที่่�จิำเปี็นต์้องใช่้
มูาต์รัการัควับคุมูค่าใช่้จิ่าย์อย์่างรััดกุมู

 สำหรับัโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ทัี่ย์า เน่�องจิากมูาต์รัการัการัปิีดน่านฟ้า
รัะหว่ัางปีรัะเที่ศ ซึี�งจิำกัดการัเดินที่างข้องนักที่่องเท่ี่�ย์วัท่ี่�จิะ 
เดินที่างมูาที่่องเท่ี่�ย์วัในปีรัะเที่ศไที่ย์ ได้ส่งผู้ลกรัะที่บต์่อ 
ผูู้ใ้ช้่บรักิารัโรังแรัมูและผู้ลการัดำเนนิงานข้องโรังแรัมูอย์า่งมูาก 

ที่ั�งน่� ต์ามูเง่�อนไข้ที่่�รัะบุในสัญญาเช่่าช่่วังอาคารั สัญญาเช่่า
สังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบ ซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า  
โฮเที่ล สามูารัถพิื่จิารัณาใช้่สิที่ธิัในการัเล่�อน และ/หรั่อย์กเว้ัน
การัช่ำรัะค่าเช่่าเน่�องจิากเหตุ์สุดวิัสัย์ในช่่วังดังกล่าวัจินกว่ัา 
ผู้ลกรัะที่บจิากเหต์ุสุดวัิสัย์จิะสิ�นสุดลงได้  และเหต์ุการัณ์ที่่�เกิด
ข้ึ�นไดส้ง่ผู้ลกรัะที่บต์อ่การัดำเนนิงานข้องโรังแรัมู ฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า 
ที่่�ลดลงอย่์างมูนั่ย์สำคัญ และเข้า้ต์ามูหลักเกณฑ์ท์ี่่�ซ่ีพื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า 
โฮเที่ล สามูารัถใช่้สิที่ธัิในการัย์กเวั้นหร่ัอเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่า 
สำหรับัคา่เช่า่ต์ั�งแต์ว่ันัที่่� 1 มูกรัาคมู 2564 ถงึวันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 
2564 อันเน่�องจิากเหตุ์สุดวัิสัย์ต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังโรังแรัมู  
ซีึ�งสำหรัับผู้ลการัดำเนินงานในรัอบปีี 2564 นั�น กองที่รััสต์์ 
CPNREIT ได้ย์กเวั้นค่าเช่่าคงที่่�สำหรัับไต์รัมูาส 1 ถึงไต์รัมูาส 3 
ปีี 2564 ให้กับ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล เน่�องจิากการัแพื่รั่รัะบาด
ข้อง COVID-19 ซีึ�งถอ่เปีน็เหต์สุดุวัสิยั์ต์ามูสญัญาเช่า่ช่ว่ังโรังแรัมู 
และซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ได้ใช่้สิที่ธัิในการัเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่า
คงที่่�ข้องไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 

 อนึ�ง จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาด COVID-19 ที่่�ยั์งคงดำเนิน
อย์ูใ่นปัีจิจิบุนั ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ค์าดวัา่จิะย์งัคงมูผู่้ลกรัะที่บต์อ่
การัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ในที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT ลงทีุ่น ดังน่�

 ศูนย์ก์ารัคา้ จิากการัเกดิฐ์านวัถิช่่ว่ัติ์ใหมู ่โดย์กรัะที่บต์อ่จิำนวัน
ผูู้้ใช่้บรัิการัในศูนย์์การัค้า และส่งผู้ลส่บเน่�องต์่อย์อดข้าย์สินค้า
หรั่อผู้ลปีรัะกอบการัข้องผูู้้เช่่า อันมู่ผู้ลกรัะที่บต์่อรัาย์ได้ข้อง 
ผูู้เ้ช่่า รัวัมูถงึควัามูสามูารัถในการัจ่ิาย์ค่าเช่่าที่่� CPNREIT จิะได้รับั 
จิากผูู้้เช่่าต์ามูลำดับ 

 อาคารัสำนักงาน จิากการัเกิดฐ์านวัิถ่ช่่วัิต์ใหมู่ ซีึ�งผูู้้เช่่าหลาย์ 
รัาย์ได้มู่มูาต์รัการัการัที่ำงานจิากที่่�บ้าน (Work From Home) 
ดังนั�น อาจิส่งผู้ลส่บเน่�องให้ผูู้้เช่่าลดพื่่�นที่่�เช่่า หรั่อไมู่ต์่อสัญญา
เช่่าภูาย์หลังครับอาย์ุสัญญา อันมู่ผู้ลกรัะที่บต์่อรัาย์ได้ค่าเช่่าที่่� 
CPNREIT จิะได้รัับจิากผูู้้เช่่าต์ามูลำดับ

 โรังแรัมู จิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 ย์ังคง
ส่งผู้ลกรัะที่บต่์อภูาคอุต์สาหกรัรัมูการัท่ี่องเที่่�ย์วั เน่�องจิาก 
ภูาครัฐั์ย์งัคงมูมู่าต์รัการัการัปีดินา่นฟา้รัะหวัา่งปีรัะเที่ศ ซีึ�งจิำกัด
การัเดินที่างข้องนักที่่องเที่่�ย์วัที่่�จิะเดินที่างมูาที่่องเท่ี่�ย์วัใน
ปีรัะเที่ศไที่ย์ อาจิส่งผู้ลต์อ่รัาย์ไดข้้องผูู้เ้ช่า่ รัวัมูถึงควัามูสามูารัถ
ในการัจิ่าย์ค่าเช่่าที่่� CPNREIT จิะได้รัับจิากผูู้้เช่่าช่่วัง

1.3 คัวามเส่�ยงจากภาวะการัแข่้งข้ันทางธุุุรักิจท่�สูงข้้�น
และการัเปล่�ยนแปลงรัูปแบบการัดำาเนินช่วิต์

 ผู้ลปีรัะกอบการัข้อง CPNREIT อาจิไดร้ับัผู้ลกรัะที่บจิากสภูาวัะ
ข้องต์ลาดอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และการัแข่้งข้ันที่างธุัรักิจิท่ี่�สูงข้ึ�น  
ที่ั�งจิากผูู้้ปีรัะกอบการัรัาย์เดิมูและรัาย์ใหมู่ที่่�เปีิดและปีรัับปีรัุง
ศูนย์์การัค้า อาคารัสำนักงาน และโรังแรัมู อย์่างต์่อเน่�อง 
นอกจิากน่� การัปีรับัเปีล่�ย์นวิัถก่ารัดำเนินช่วิ่ัต์และพื่ฤติ์กรัรัมูข้อง
ผูู้้บรัิโภูคในย์ุคปีัจิจิุบันและควัามูก้าวัหน้าที่างเที่คโนโลย์่ ที่ำให้
มู่ควัามูที่้าที่าย์จิากการัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องช่่องที่างการัซี่�อสินค้าและ
บรัิการัที่่�หลากหลาย์ เช่่น การัซี่�อสินค้า บรัิการั และสั�งอาหารั
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ผู้่านช่่องที่างออนไลน์ รัวัมูถึงที่ำธัุรักรัรัมูที่างการัเงินผู้่าน 
Mobile Banking เปี็นต์้น ซีึ�งต์อบสนองวัิถ่การัดำเนินช่่วัิต์ข้อง
กลุ่มูลูกค้ามูากขึ้�น ที่ำให้ผูู้้ปีรัะกอบการัธุัรักิจิค้าปีล่ก รัวัมูถึง 
ผูู้้ปีรัะกอบการัศูนย์์การัค้าต้์องปีรัับตั์วัและปีรัับเปีล่�ย์นแผู้น
กลย์ุที่ธั์ให้ที่ันต์่อสภูาวัะแวัดล้อมูที่างธัุรักิจิที่่�เปีล่�ย์นแปีลงไปี 

 ดังนั�น ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะร่ัวัมูกับผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
(สำหรับัที่รัพัื่ย์สิ์นในส่วันที่่�เป็ีนศนูย์ก์ารัค้าและอาคารัสำนักงาน) 
และผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (สำหรัับที่รััพื่ย์์สินในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมู) 
ในการัดำเนินการัที่่�จิำเป็ีน ภูาย์ใต้์ข้อบเข้ต์อำนาจิและควัามู 
รัับผู้ิดช่อบข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูที่่�รัะบุไวั้ในสัญญาก่อต์ั�ง
ที่รัสัต์ ์สญัญาแต์ง่ต์ั�งผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์สญัญาอ่�น ๆ  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง 
รัวัมูถึงกฏิรัะเบ่ย์บที่่�เก่�ย์วัข้้อง ภูาย์ใต์้การักำกับดูแลข้องที่รััสต์่ 
อนัมูว่ัตั์ถุปีรัะสงค์เพื่่�อเพื่ิ�มูข้ด่ควัามูสามูารัถในการัแข่้งขั้นให้แก่
ที่รัพัื่ย์ส์นิท่ี่� CPNREIT ลงที่นุ/จิะเข้า้ลงที่นุ โดย์มูุง่เนน้การัพัื่ฒนา
และปีรัับปีรัุงที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั เพ่ื่�อเพิื่�มูปีรัะสิที่ธัิภูาพื่ในการั
จิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สิน การัใช่้ปีรัะโย์ช่น์พ่ื่�นที่่�และ 
การัรัักษัาภูาพื่ลักษัณ์ที่่� ด่และควัามูทัี่นสมัูย์ต่์อผูู้้เช่่าพื่่�นที่่� 
และผูู้้มูาใช่้บรัิการัภูาย์ในที่รััพื่ย์์สิน โดย์เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งใน 
ส่วันข้องศูนย์์การัค้า ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะร่ัวัมูกับผูู้้บริัหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในการัวัางแผู้นกลยุ์ที่ธั์ในการัพัื่ฒนาและ
ปีรับัปีรุังศนูย์์การัค้าให้เป็ีนศนูย์์กลางการัใช้่ช่่วัติ์ (Center of Life) 
ที่่�มู่รูัปีแบบข้องศูนย์์การัค้าและพื่่�นที่่�การัใช้่งานรูัปีแบบใหมู่ ๆ  
เพื่่�อสร้ัางบรัรัย์ากาศและปีรัะสบการัณ์ใหมู่ที่่�ต์อบสนองกับ
พื่ฤต์ิกรัรัมูและวัิถ่ช่่วัิต์ข้องลูกค้าแต์่ละกลุ่มู การัวัางองค์
ปีรัะกอบข้องร้ัานค้าและบริัการัที่่�เหมูาะสมู ควับคู่กับการัจัิด
กิจิกรัรัมูเพื่่�อต์อบโจิที่ย์์ควัามูต์้องการัข้องคนที่่�มู่ควัามูสนใจิใน
ลักษัณะเด่ย์วักัน (Community) รัวัมูที่ั�งการัใช้่ Digital 
Platform และรัะบบเที่คโนโลย์่มูาใช่้ในการัเพิื่�มูปีรัะสิที่ธัิภูาพื่
ในการัส่�อสารัและให้บริัการักับลูกค้าที่่�มูาใช้่บริัการัใน
ศูนย์์การัค้า เพื่่�อเพื่ิ�มูควัามูที่ันสมูัย์และสรั้างปีรัะสบการัณ์ที่่�น่า
ปีรัะที่บัใจิ รัวัมูถงึที่ำใหก้ารับรัหิารัศนูย์ก์ารัคา้ดำเนนิไปีอย์า่งมู่
ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่และปีรัะสิที่ธัิผู้ลมูากข้ึ�น

 อนึ�ง จิากการัเกิดสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 
ที่ำใหเ้กดิฐ์านวัถิช่่ว่ัติ์ใหมูใ่นสงัคมู โดย์ปีรัะช่าช่นไดป้ีรับัเปีล่�ย์น
วัถิช่่ว่ัติ์ข้องต์นเพื่่�อปีรับัต์วััใหส้อดคล้องกบัสถานการัณท์ี่่�เกดิข้ึ�น 
เช่่น การัสวัมูใส่หน้ากากอนามูัย์เมู่�อออกนอกบ้านและเข้้า 
ใช่้บรัิการัสาธัารัณะที่่�ต์่าง ๆ การัเวั้นรัะย์ะห่างที่างสังคมู และ
การัหล่กเล่�ย์งสถานที่่�แออัด เปี็นต์้น ซึี�งปีัจิจิัย์ข้้างต้์นส่ง 
ผู้ลกรัะที่บต์่อที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT เข้้าลงทีุ่นและจิะเข้้าลงทีุ่น 
โดย์ CPNREIT ได้ร่ัวัมูกับผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (สำหรัับ
ที่รััพื่ย์์สินในส่วันที่่�เปี็นศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน) และ 
ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินและผูู้้บริัหารัโรังแรัมู (สำหรัับที่รััพื่ย์์สินใน
ส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมู) ในการัดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

 สำหรับัศูนย์ก์ารัค้าและอาคารัสำนักงาน เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ซีึ�งเป็ีน
ผูู้้ปีรัะกอบการัศูนย์์การัค้าชั่�นนำในปีรัะเที่ศไที่ย์และเป็ีน 
ผูู้้บริัหารัที่รััพื่ย์์สินโครังการัข้อง CPNREIT มู่การักำหนดแผู้น

แมูบ่ที่ “เซีน็ที่รัลั สะอาด มูั�นใจิ” เพื่่�อต์อบสนองฐ์านวัถิช่่ว่ัติ์ใหมู่
ข้องสังคมู ด้วัย์ ซีึ�งปีรัะกอบด้วัย์ 5 มูาต์รัการัแกนหลัก ได้แก่ 
(1) การัคดักรัองอย์า่งเข้มู้งวัด (Extra Screening) (2) มูาต์รัการั
เวั้นรัะย์ะห่างทีุ่กจิุด (Social Distancing) (3) การัต์ิดต์ามูเพื่่�อ
ควัามูปีลอดภูยั์ (Safety Tracking) (4) การัใสใ่จิในควัามูสะอาด
ทีุ่กจิุดสัมูผู้ัส (Deep Cleaning) และ (5) แนวัที่างการัลดการั
สัมูผู้ัส (Touchless Experience) เพื่่�อสรั้างควัามูมูั�นใจิต์่อผูู้้ใช่้
บรัิการัในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานทีุ่กแห่งที่่�เซี็นที่รััล
พื่ัฒนา บรัิหารังาน เช่่นเด่ย์วักับ GLAND และสเต์อรั์ลิง ที่่�ได้
ดำเนินการัการัด้านสุข้อนามัูย์และควัามูปีลอดภัูย์ เพื่่�อสร้ัาง
ควัามูมูั�นใจิแก่ผูู้้เช่่าและลูกค้าในการัมูาใช่้บรัิการั 

 สำหรัับโรังแรัมู ผูู้้บริัหารัโรังแรัมู (กลุ่มูฮิลตั์น) ได้กำหนด
มูาต์รัการั “Hilton CleanStay” ซีึ�งจิะมู่การัดำเนินการัต์่าง ๆ 
เพ่ื่�อสรั้างควัามูมัู�นใจิให้แก่ลูกค้าทีุ่กที่่านตั์�งแต่์ที่่�ก้าวัเข้้ามูา
ภูาย์ในโรังแรัมูและต์ลอดรัะย์ะเวัลาที่่�ใช่บ้รักิารั เพื่่�อใหมู้ั�นใจิถงึ
สุข้อนามูัย์ที่่�ด่ข้องลูกค้าและพื่นักงาน เช่่น การัที่ำควัามูสะอาด
ห้องพัื่กและการัฆ่าเช่่�อบนพื่่�นผิู้วัต่์าง ๆ ภูาย์ในห้องพัื่ก  
การัที่ำควัามูสะอาดพื่่�นที่่�สาธัารัณะโดย์เฉพื่าะบรัิเวัณท่ี่�มู่การั
สัมูผู้ัสบ่อย์ เช่่น ลิฟต์์ และห้องน�ำ ในทีุ่ก ๆ  ช่ั�วัโมูง และการัเวั้น
รัะย์ะห่างรัะหว่ัางโต์�ะภูาย์ในห้องอาหารัและห้องปีรัะชุ่มู เป็ีนต้์น

1.4 คั ว า ม เ ส่� ย ง จ า ก ก า รั ท่� ผ ล ป รั ะ ก อ บ ก า รั ข้ อ ง 
CPNREIT ส่วนหนึ�งข้้�นอยู่กับคัวามสามารัถืข้อง 
ผู้จดัการักองทรัสัต์์ในการัจดัการัและจดัหาปรัะโยชน์
จากทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุน/จะเข้้าลงทุน

 ผูู้้ จัิดการักองที่รััสต์์เปี็นผูู้้กำหนดนโย์บาย์การัดำเนินงาน  
การัต์ลาด การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์และกลยุ์ที่ธั์การับริัหารัจิัดการั 
CPNREIT ให้เปี็นไปีต์ามูที่่�รัะบุไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ รัวัมูถึง
สัญญาอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง ซึี�งการัปีฏิิบัติ์หน้าที่่�ข้องผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์จิะอย์ู่ภูาย์ใต้์การัควับคุมูดูแลข้องที่รััสต์่และเป็ีนไปี
ต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และ
กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

 ควัามูสามูารัถข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ในการัดำเนินการัต์ามู
กลย์ุที่ธั์การัลงทีุ่นข้อง CPNREIT ให้ปีรัะสบควัามูสำเรั็จิ ข้ึ�นอย์ู่
กบัปัีจิจัิย์ที่่�ไมู่แน่นอนหลาย์ปีรัะการั ซีึ�งรัวัมูถึงควัามูสามูารัถใน
การัจัิดการัและจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทุี่นท่ี่� 
เหมูาะสมูและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ก์ารัลงที่นุข้อง CPNREIT 
รัวัมูที่ั�งการัได้รัับเง่�อนไข้ที่างการัเงินที่่�ด่ ดังนั�น ผูู้้จิัดการั 
กองที่รัสัต์จึ์ิงไมู่สามูารัถรับัรัองได้วัา่การัดำเนินการัต์ามูกลยุ์ที่ธั์
การัจิัดการัและจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นข้อง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ในควัามูเปี็นจิรัิงจิะเปี็นไปีต์ามูแผู้นที่่�วัางไวั้ 
หรั่อสามูารัถที่ำได้ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาและค่าใช้่จิ่าย์ที่่�เหมูาะสมู 
ที่ั�งน่� หากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถดำเนินการัต์ามูกลย์ุที่ธั์
ให้ปีรัะสบผู้ลสำเร็ัจิ อาจิส่งผู้ลกรัะที่บในที่างลบต่์อมููลค่าข้อง
ที่รััพื่ย์์สินหลัก ซีึ�งจิะส่งผู้ลกรัะที่บต์่อผู้ลการัดำเนินงานและ
ควัามูสามูารัถในการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้กับผูู้้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ 
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 อย์่างไรัก็ด่ ที่รััสต์่จิะควับคุมูและต์ิดต์ามูการัดำเนินการัข้อง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ให้เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญา 
แต์่งต์ั�งผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ และสัญญาอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ 
ผูู้จั้ิดการักองที่รััสต์์จิะดแูลและต์ดิต์ามูให้ผูู้้บริัหารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์
และผูู้้เช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์สิ์นในสว่ันที่่�เป็ีนโรังแรัมู มูก่ารัดำเนินการัให้
เปี็นไปีต์ามูข้้อกำหนดข้องสัญญาต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง ที่ั�งน่� เพื่่�อ
ให้มัู�นใจิได้วั่าการับรัิหารัจิัดการั CPNREIT และการัจิัดหา
ปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักข้อง CPNREIT มู่การัดำเนินการั
อย์่างเหมูาะสมูและก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

1.5 CPNREIT ต์้องพ่�งพาบุคัลากรัท่�ม่คัวามชำานาญ
และปรัะสบการัณ์ข้องผู้บรัิหารัอสังหาริัมทรััพย์  
ในการัดำาเนินการัจัดหาปรัะโยชน์และบริัหารั
จัดการัการัใช้ปรัะโยชน์จากทรััพย์สิน

 กรัรัมูการัและผูู้้บรัหิารัรัะดบัสงูข้อง เซ็ีนที่รัลัพื่ฒันา GLAND และ
สเต์อร์ัลงิ ในฐ์านะผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้องที่รัพัื่ย์ส์นิในสว่ัน
ที่่�เปี็นศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน และที่่มูบรัิหารัโรังแรัมู
จิากกลุ่มูฮิลตั์นซีึ�งที่ำหน้าที่่�ในการับรัิหารัจิัดการัโรังแรัมูฮิลตั์น 
พื่ัที่ย์า มู่บที่บาที่สำคัญในการัดำเนินการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์และ
บรัหิารัจัิดการัการัใช่ป้ีรัะโย์ช่นจ์ิากที่รัพัื่ย์ส์นิที่่� CPNREIT ลงที่นุ/
จิะเข้า้ลงที่นุ การัสูญเสย่์บคุลากรัดังกล่าวัไปีจิะเปีน็การัสญูเสย่์ 
ผูู้้มู่ปีรัะสบการัณ์ ควัามูรัู้ สาย์สัมูพื่ันธั์ที่างธัุรักิจิและควัามู
ช่ำนาญในการับริัหารัจัิดการัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ในกรัณ่ที่่�  
เซี็นที่รััลพัื่ฒนา และ/หรั่อกลุ่มูฮิลตั์นสูญเส่ย์บุคลากรัดังกล่าวั
ไปี และไมูส่ามูารัถช่กัจิงู จิา้ง และพื่ฒันาบคุลากรัใหมูท่ี่่�มูค่วัามู
รัู้ ควัามูเช่่�ย์วัช่าญ ควัามูสามูารัถ ต์ลอดจินคุณสมูบัต์ิที่่�เก่�ย์วักับ
การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์และบรัิหารัจิัดการัการัใช่้ปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินมูาที่ดแที่น อาจิที่ำให้ CPNREIT มู่ควัามูสามูารัถใน
การัที่ำกำไรัลดลง ซีึ�งจิะมู่ผู้ลกรัะที่บต์่อควัามูสามูารัถข้อง 
CPNREIT ในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้ถ้อ่หน่วัย์ที่รัสัต์์

 อย์า่งไรักต็์ามู ควัามูเส่�ย์งในปีรัะเดน็น่�สามูารัถบรัหิารัจิดัการัได้ 
เน่�องจิากกลุ่มูเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนามู่นโย์บาย์และมูาต์รัการัใน 
การับรัหิารัที่รัพัื่ย์ากรัมูนษุัย์ท์ี่่�ครัอบคลมุูที่ั�งดา้นการัสรัรัหาและ
การัรัักษัาบุคลากรั การัพัื่ฒนาศักย์ภูาพื่บุคลากรั เพ่ื่�อให้มู่
บคุลากรัจิำนวันเพื่ย่์งพื่อ มูข่้ด่ควัามูสามูารัถเหมูาะสมูกบังานที่่�
รัับผิู้ดช่อบและมู่ควัามูสุข้ในการัที่ำงานพื่ร้ัอมูท่ี่�จิะทีุ่่มูเที่และ
สรัา้งสรัรัคผ์ู้ลงานที่่�ดอ่ย์า่งสมู�ำเสมูอ ในสว่ันข้องควัามูเส่�ย์งจิาก
การัเปีล่�ย์นแปีลงท่ี่มูบรัหิารัโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า นั�น กลุ่มูฮลิต์นั  
ซีึ�งเปี็นเครั่อข้่าย์การับรัิหารัโรังแรัมูในรัะดับนานาช่าต์ิ มู่รัะบบ
การัที่ำงานภูาย์ในที่่�ด่ และคาดวั่าสามูารัถส่งที่่มูบรัิหารัโรังแรัมู
ชุ่ดใหมู่มูาแที่นที่่มูบรัิหารัโรังแรัมูชุ่ดเดิมูได้ ในกรัณ่ที่่�มู่การั
เปีล่�ย์นแปีลงที่่มูบรัิหารัโรังแรัมู ซีึ�งจิะที่ำให้การัดำเนินงานและ
บรัหิารัโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า สามูารัถดำเนนิการัไดอ้ย์า่งต์อ่เน่�อง

1.6 คัวามเส่�ยงจากการัท่�สัญญาจ้างบรัิหารัโรังแรัม
อาจจะไม่ ได้รับัการัต์อ่ออกไป เม่�อคัรับกำาหนดอายุ 
หรัือแม้จะม่การัต์่อสัญญาออกไป ข้้อกำาหนดและ
เงื�อนไข้ภายใต์้สัญญาฉบับใหม่หรัือท่�จะต์่อออกไป 
อาจม่คัวามแต์กต์่างไปจากเดิม

 ผู้ลการัดำเนินงานข้องโรังแรัมูฮิลต์นั พื่ทัี่ย์า อาจิได้รับัผู้ลกรัะที่บ 
หากสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมูที่่�จัิดที่ำรัะหว่ัางผูู้้เช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์สิ์น
และผูู้้บรัิหารัโรังแรัมูปีัจิจิุบันไมู่ได้รัับการัต์่ออาย์ุสัญญาออกไปี
เมู่�อครับกำหนด หรัอ่มูก่ารัย์กเลิกสญัญากอ่นครับกำหนด ที่ำให้
ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินต์้องสรัรัหาและแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัโรังแรัมู 
รัาย์ใหมูมู่าแที่นผูู้บ้รัหิารัโรังแรัมูรัาย์เดมิู ซีึ�งอาจิที่ำใหข้้าดควัามู
ต่์อเน่�องในการับริัหารัจัิดการัโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ทัี่ย์า และถึงแมู้สญัญา
จิ้ า งบรัิ หารั โ รั งแรัมูรัะหวั่ า งผูู้้ เ ช่่ า ช่่ วั งที่ รััพื่ย์์ สิ นและ 
ผูู้้บรัิหารัโรังแรัมูปีัจิจิุบัน (กลุ่มูฮิลต์ัน) จิะมู่การัต์่อออกไปี ก็ย์ัง
มู่ควัามูเส่�ย์งว่ัาข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ภูาย์ใต้์สัญญาฉบับใหมู่
หรั่อที่่�จิะต่์อออกไปีอาจิมู่ควัามูแต์กต่์างไปีจิากเดิมู ซีึ�งปัีจิจิัย์
เหลา่น่�จิะเปีน็ปีจัิจิยั์สว่ันหนึ�งที่่�มูผู่้ลกรัะที่บต่์อผู้ลการัดำเนนิงาน
และควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น
ให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 อย์่างไรัก็ด่ เน่�องจิากรัะย์ะเวัลาต์ามูสัญญาจ้ิางบริัหารัโรังแรัมู
ปีัจิจิุบันย์ังคงเหล่ออ่กอย์ู่ปีรัะมูาณ 4 ปีี  (สิ�นสุดวัันที่่�  
30 พื่ฤศจิิกาย์น 2568) และหากผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินสามูารัถ
ปีฏิิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ในการัจ่ิาย์ค่าเช่่าแก่ CPNREIT ที่่�รัะบุใน
สญัญาเช่า่ช่ว่ังรัวัมูถึงสญัญาจิา้งบรัหิารัโรังแรัมูไดอ้ย์า่งต์อ่เน่�อง
จินครับอายุ์สัญญาจิ้างบรัิหารัโรังแรัมู ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์ ์
คาดวัา่มูค่วัามูเปีน็ไปีไดว้ัา่การัต่์อสญัญาจิา้งบรัหิารัโรังแรัมูเมู่�อ 
ครับกำหนดอายุ์สัญญาจิะสามูารัถดำเนินการัได้อย่์างรัาบร่ั�น 
ภูาย์ใต้์เง่�อนไข้และข้้อกำหนดที่่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อคู่สัญญาทุี่ก
ฝั่่าย์ ที่ั�งน่� ในกรัณ่ที่่�สัญญาจ้ิางบรัิหารัโรังแรัมูไมู่ได้รัับการัต์่อ
ออกไปี หรัอ่ถกูย์กเลกิกอ่นครับกำหนด ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์ส์นิมูห่น้า
ที่่�สรัรัหาและคัดเล่อกผูู้้บรัิหารัโรังแรัมูรัาย์ใหมู่ที่่�มู่ควัามูเหมูาะ
สมู มูาที่ดแที่นผูู้้บรัิหารัโรังแรัมูรัาย์เดิมูเพื่่�อให้สามูารัถปีฏิิบัต์ิ
ต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังได้อย์่างต์่อเน่�อง

1.7 คัวามเส่�ยงจากการัลดลงข้องนักท่องเท่�ยวซ็ึ�งจะม่
ผลกรัะทบต์่อการัดำาเนินธุุุรักิจโรังแรัม

1.8 คัวามเส่�ยงเก่�ยวกับใบอนุญาต์ปรัะกอบธุุุรักิจ
โรังแรัมและใบอนุญาต์ในการัดำาเนินธุุุรักิจอ่�น ๆ  
ท่�เก่�ยวข้้อง 

 ในกรัณท่ี่่�ใบอนญุาต์ปีรัะกอบธัรุักจิิโรังแรัมู และ/หรัอ่ใบอนญุาต์
ในการัดำเนินธุัรักิจิอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องข้องผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน 
ในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูถูกย์กเลิก หรั่อไมู่ได้รัับการัต์่ออาย์ุ ผูู้้เช่่า
ช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะไมู่สามูารัถดำเนินกิจิการัโรังแรัมูต่์อไปีได้ ซีึ�ง
อาจิถ่อเป็ีนเหตุ์ที่ำให้ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินไมู่สามูารัถปีฏิิบัต์ิต์ามู 
ข้้อกำหนดและหน้าที่่�ภูาย์ใต์้สัญญาเช่่าช่่วัง



รายงานประจำาปี 256450

 อย์่างไรัก็ต์ามู ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะมู่การัดำเนินต์ามูขั้�นต์อน
และข้อ้กำหนดที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง ที่ั�งในข้ั�นต์อนการัข้อและการัต์อ่อาย์ุ 
ใบอนุญาต์ปีรัะกอบธัุรักิจิโรังแรัมูและใบอนุญาต์ในการัดำเนิน
ธัุรักิจิ เพื่่�อให้การัดำเนินการัที่่�เก่�ย์วัข้้องมู่ควัามูรัาบร่ั�นและ 
เปี็นไปีต์ามูกฎรัะเบ่ย์บ

1.9 รัายได้ข้อง CPNREIT จากทรััพย์สินในส่วนท่�
เป็นโรังแรัม ข้้�นอยู่กับฐานะการัเงินข้องผู้เช่าช่วง
ทรัพัย์สนิ และการัปฏิบัิต์ติ์ามสัญญาข้องผูเ้ช่าชว่ง
ทรััพย์สิน

 ผู้ลปีรัะกอบการัและควัามูสามูารัถในการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นข้อง CPNREIT ส่วันหนึ�งข้ึ�นอย์ู่กับรัาย์ได้ค่าเช่่า
ที่รัพัื่ย์สิ์นในสว่ันที่่�เปีน็โรังแรัมูฮลิตั์น พื่ทัี่ย์า ซีึ�ง CPNREIT ไดใ้ห้
เช่่าช่่วังแก่ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินรัาย์เด่ย์วั (ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล) 
ซีึ�งเป็ีนบริัษัทัี่ย่์อย์ข้องเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา โดย์รัาย์ได้ข้อง CPNREIT 
ในสว่ันน่� จิะปีรัะกอบดว้ัย์รัาย์ไดค้า่เช่า่คงที่่� (Fixed-Rent) และ
รัาย์ได้ค่าเช่่าแปีรัผู้ัน (Variable Rent) (ซีึ�งคำนวัณต์ามูวัิธั่การั
ที่่�กำหนดไว้ัในสญัญาเช่า่ช่ว่ัง) ที่่� CPNREIT จิะไดร้ับัจิากซ่ีพื่เ่อ็น 
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ที่ำให้ CPNREIT มู่ควัามูเส่�ย์งจิากการัลงทีุ่นใน
สทิี่ธิัการัเช่่าที่รัพัื่ย์์สนิปีรัะเภูที่โรังแรัมู จิากการัให้เช่่าช่่วังที่รัพัื่ย์์สนิ
แก่ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล เพื่่ย์งรัาย์เด่ย์วั ดังนั�น ในข้ณะใดข้ณะ
หนึ�ง ถ้าซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล มู่ฐ์านะที่างการัเงินที่่�ด้อย์ลงจิาก 
ผู้ลปีรัะกอบการัข้องโรังแรัมูที่่�ไมู่เปี็นไปีต์ามูที่่�คาดไวั้ อาจิที่ำให้
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ช่ำรัะเงินล่าช่้า หรั่อเกิดการัผู้ิดนัดช่ำรัะ
เงินค่าเช่่าอันอาจิเปี็นผู้ลให้สัญญาเช่่าช่่วังถูกย์กเลิก อันอาจิ 
สง่ผู้ลกรัะที่บอย่์างมูนั่ย์สำคัญต์อ่ฐ์านะการัเงิน ผู้ลปีรัะกอบการั 
และควัามูสามูารัถในการัจิา่ย์ปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่นข้อง CPNREIT 

 อย์่างไรัก็ด่ ต์ามูเง่�อนไข้ในสัญญาเช่่าช่่วัง ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล 
ไมูส่ามูารัถดำเนินการัใด ๆ  ที่่�อาจิก่อใหเ้กดิควัามูเส่�ย์งต์อ่สถานะ
ที่างการัเงินข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล นอกจิากน่� เพ่ื่�อลด 
ควัามูเส่�ย์งในปีรัะเด็นน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า 
โฮเที่ล ในฐ์านะผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน จิะร่ัวัมูกันติ์ดต์ามูและ
ปีรัะเมูินผู้ลปีรัะกอบการัข้องที่รััพื่ย์์สินในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมู 
ฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า อย์่างต์่อเน่�อง และจิะรั่วัมูกันดำเนินการัที่่�จิำเปี็น
เพ่ื่�อแก้ไข้ ปีรัับปีรุังและเพิื่�มูข้่ดควัามูสามูารัถในการัปีรัะกอบ
ธัุรักิจิข้องโรังแรัมู โดย์มู่การัพื่ิจิารัณาถึงกลย์ุที่ธั์ในการัดำเนิน
ธัุรักิจิและการัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ใน
ภูาพื่รัวัมู นอกจิากน่� ภูาย์ใต้์สัญญาก่อตั์�งสิที่ธัิและการักรัะที่ำ 
การัเซี็นที่รััลพื่ัฒนา ต์กลงจิะควับคุมู ดูแล และดำเนินการัใด ๆ  
ที่่�จิำเปีน็ในการัปีอ้งกนัและเย์ย่์วัย์าเพื่่�อใหซ้ีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล 
ซีึ�งเป็ีนบริัษัทัี่ย่์อย์ข้องเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา ปีฏิิบัต์ติ์ามูข้อ้กำหนดและ
เง่�อนไข้ในสัญญาที่่�ซี่พ่ื่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล เปี็นคู่สัญญาอย์่าง
เครั่งครััด ซีึ�งรัวัมูถึงแต์่ไมู่จิำกัดเพื่่ย์งสัญญาจิัดหาปีรัะโย์ช่น์ใน
โรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า รัวัมูที่ั�งเอกสารัและสัญญาอ่�นใดที่่�เก่�ย์วั
เน่�องและเก่�ย์วักับการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT ซึี�งมู่ 
ซีพ่ื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล มูค่วัามูเก่�ย์วัข้อ้งหรัอ่เข้้าเป็ีนคูสั่ญญา โดย์
เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา จิะใช้่ควัามูพื่ย์าย์ามูอย่์างสุด
ควัามูสามูารัถในการัปี้องกันและเย์่ย์วัย์า รัวัมูถึงการัให้ควัามู

ช่่วัย์เหล่อที่างการัเงินใด ๆ ได้แก่ การัให้กู้ย์่มูเงินแก่ซี่พื่่เอ็น 
พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล การัลงที่นุเพื่ิ�มูเติ์มูในหุน้ข้องซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล 
กรัณท่ี่่�มูก่ารัเพื่ิ�มูที่นุ เปีน็ต์น้ โดย์การัใหค้วัามูช่ว่ัย์เหลอ่ที่างการั
เงนิดงักลา่วัไมูไ่ดมู้ว่ัตั์ถปุีรัะสงคเ์พื่่�อเปีน็การัรับัปีรัะกนัรัาย์ไดใ้ห้
แก่ CPNREIT แต่์จิะใช่้เงินดังกล่าวัเพื่่�อสนับสนุนและเปี็นเงิน
ที่นุหมุูนเวัย่์นสำหรับัการัดำเนินกิจิการัข้องซ่ีพื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล  
เพื่่�อมูิให้ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ผู้ิดนัด กรัะที่ำการัฝั่่าฝั่้นเง่�อนไข้ 
หรั่อก่อให้เกิดเหต์ุแห่งการัเลิกสัญญา หรั่อกรัะที่ำผู้ิดข้้อสัญญา
ใด ๆ  ต์ามูที่่�กำหนดไว้ัในสญัญา โดย์การัวัางแผู้นและการัเบิกใช่้
เงินสำหรัับการัดำเนินกิจิการัโรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า จิะดำเนิน
การัโดย์กลุ่มูฮิลต์ันซีึ�งที่ำหน้าที่่�เปี็นผูู้้บรัิหารัโรังแรัมู

1.10 คัวามเส่�ยงจากการัเล่�อนชำารัะคั่าเช่าหรัือการั
ยกเว้นคั่าเช่าอันเน่�องมาจากเหตุ์สุดวิสัยอันม่ 
ผลกรัะทบต์่อการัดำาเนินธุุุรักิจข้องโรังแรัมฮิิลต์ัน 
พัทยา

 ในกรัณท่ี่่�เกิดเหตุ์สดุวัสิยั์อนัมูผู่้ลกรัะที่บต่์อการัดำเนินธัรุักจิิข้อง
โรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า และเข้า้เง่�อนไข้การัเล่�อนช่ำรัะคา่เช่า่หรัอ่
การัย์กเว้ันค่าเช่า่อันเน่�องมูาจิากเหตุ์สดุวิัสยั์ต์ามูที่่�รัะบุในสัญญา
เช่่าช่่วังอาคารั และสญัญาเช่่าช่่วังงานรัะบบและเช่่าสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ 
ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า นั�น  
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ในฐ์านะผูู้้เช่่าช่่วัง มู่สิที่ธัิข้อเล่�อนช่ำรัะ 
ค่าเช่่าบางส่วันหรั่อที่ั�งหมูดในไต์รัมูาสใดไต์รัมูาสหนึ�ง รัวัมูถึง 
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล มู่สิที่ธัิข้อย์กเว้ันไมู่ต์้องช่ำรัะค่าเช่่าบาง
สว่ันหรัอ่ที่ั�งหมูดในไต์รัมูาสใดไต์รัมูาสหนึ�ง ใหแ้ก ่CPNREIT โดย์
ในกรัณ่ที่่�มู่การัข้อเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่าหรั่อการัย์กเว้ันค่าเช่่าโดย์ 
ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล รัาย์ได้และกรัะแสเงินสดข้อง CPNREIT 
อาจิได้รัับผู้ลกรัะที่บอย์่างมู่นัย์สำคัญ ซีึ�งจิะมู่ผู้ลกรัะที่บต์่อการั
จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 อย์่างไรัก็ด่ เพื่่�อลดควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิเกิดข้ึ�น คู่สัญญาที่ั�งสองฝั่่าย์
ได้ต์กลงให้มู่การัคำนวัณค่าเช่่าในกรัณ่ที่่�เกิดเหต์ุการัณ์ดังกล่าวั 
ซีึ�งอาจิที่ำให้ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ย์ังคงมู่หน้าที่่�ในการัช่ำรัะ 
ค่าเช่่าบางส่วัน โดย์การัช่ำรัะค่าเช่่าดังกล่าวัจิะคำนึงถึง 
ควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะค่าเช่่าข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล  
รัวัมูถงึผู้ลกรัะที่บต์อ่การัปีรัะกอบธัรุักจิิข้องโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า 
ข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล และในกรัณ่ที่่�พื่้นเหต์ุการัณ์ดังกล่าวั
แล้วั ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ลย์ังคงต์้องช่ำรัะค่าเช่่าข้องไต์รัมูาส
ปีกต์ิต์่อไปี ต์ามูหลักเกณฑ์์การัคำนวัณค่าเช่่าปีกต์ิ และต์้อง 
ช่ำรัะคา่เช่า่ในสว่ันที่่�ไดร้ับัการัเล่�อนในสว่ันที่่�ย์งัช่ำรัะไมูค่รับถว้ัน
ดว้ัย์ โดย์คา่เช่า่ในส่วันที่่�ได้รับัการัเล่�อนซีึ�งย์งัช่ำรัะไมูค่รับถว้ันน่�
จิะถูกคำนวัณทีุ่ก ๆ ไต์รัมูาสต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนด 
ในสัญญาเช่่าช่่วังอาคารั และสัญญาเช่่าช่่วังงานรัะบบและเช่่า
สังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันที่่�เป็ีนโรังแรัมูฮิลต์ัน 
พื่ัที่ย์า

 อนึ�ง ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าช่่วัง ที่่�ผู่้านมูา ซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า  
โฮเที่ล สามูารัถช่ำรัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังให้แก่ CPNREIT ได้  
อย์่างไรัก็ต์ามู จิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้องเช่่�อไวัรััส
โคโรันา 2019 (COVID-19) รัวัมูที่ั�งมูาต์รัการัต่์าง ๆ  ข้องภูาครัฐั์
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เพื่่�อควับคมุูการัแพื่รัร่ัะบาดข้องเช่่�อไวัรัสั เช่น่ การัเว้ันรัะย์ะหา่ง
ที่างสงัคมู (Social Distancing) การัปีดิน่านฟา้รัะหวัา่งปีรัะเที่ศ 
ซีึ�งจิำกัดการัเดินที่างข้องนักท่ี่องเที่่�ย์วัที่่�จิะเดินที่างมูาท่ี่องเที่่�ย์วั
ในปีรัะเที่ศไที่ย์ และสง่ผู้ลกรัะที่บต์อ่จิำนวันผูู้ใ้ช่บ้รักิารัโรังแรัมู
ฮิลตั์น พื่ัที่ย์า เหตุ์การัณ์ที่่� เ กิดข้ึ�นไ ด้ส่ งผู้ลกรัะที่บต่์อ 
การัดำเนินงานข้องโรังแรัมู ฮิลตั์น พื่ัที่ย์า ที่่�ลดลงอย่์างมู่นัย์
สำคัญ และเข้้าต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล สามูารัถ
ใช่้สิที่ธัิในการัย์กเวั้นหรั่อเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่า สำหรัับค่าเช่่าต์ั�งแต์่
วันัที่่� 1 มูกรัาคมู 2564 ถงึวันัที่่� 31 ธัันวัาคมู  2564 อนัเน่�องจิาก
เหต์สุดุวัสิยั์ต์ามูสญัญาเช่า่ช่ว่ังโรังแรัมู ซีึ�งสำหรับัผู้ลการัดำเนนิ
งานในรัอบปีี 2564 นั�น กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ย์กเวั้นค่าเช่่า
คงที่่�สำหรับัไต์รัมูาส 1 ถงึไต์รัมูาส 3 ปี ี2564 ให้กบัพื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า 
โฮเที่ล เน่�องจิากการัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง COVID-19 ซีึ�งถ่อเป็ีน
เหต์สุุดวิัสัย์ต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังโรังแรัมู และซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล  
ได้ใช่้สิที่ธัิในการัเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่าคงที่่�ข้องไต์รัมูาส 4 ปีี 2564

1.11 คัวามเส่�ยงจากการัไม่สามารัถืหาผู้เช่าช่วง
ทรััพย์สินในส่วนท่�เป็นโรังแรัมได้ในอนาคัต์ 

1.12 คัวามเส่�ยงจากคัวามสามารัถืในการัชำารัะคั่าเช่า
และคั่าบรัิการัข้องผู้เช่าพ้�นท่� ในศูนย์การัคั้าและ
อาคัารัสำานักงาน

 ควัามูสามูารัถในการัดำเนินธัุรักิจิข้องผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ในศูนย์์การัค้า
และอาคารัสำนักงานที่่� CPNREIT ลงทีุ่น จิะส่งผู้ลกรัะที่บถึง
ควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะค่าเช่่าและค่าบรัิการั การัต่์อสัญญา 
หรัอ่การัย์กเลกิสญัญากอ่นครับกำหนด ซีึ�งลว้ันแต์ส่ง่ผู้ลกรัะที่บ
โดย์ต์รังต่์อรัาย์ได้และกรัะแสเงินสดข้อง CPNREIT และ 
ควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แกผูู้่้ถ่อหน่วัย์ที่รัสัต์ ์อย่์างไรัก็ต์ามู สญัญาเช่า่พื่่�นที่่�ในศูนย์ก์ารัค้า
และอาคารัสำนักงานที่่� CPNREIT ลงทีุ่นส่วันใหญ่ มู่อาย์ุ
ปีรัะมูาณ 3 ปีี ที่ำให้ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์สามูารัถปีรัับ
เปีล่�ย์นร้ัานค้าในศูนย์์การัค้าและผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ในอาคารัสำนักงานได้  
นอกจิากน่� ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้กำหนดนโย์บาย์ปี้องกัน
ควัามูเส่�ย์งจิากการัผู้ิดนัดช่ำรัะหน่�ข้องผูู้้เช่่า ได้แก่ (1) การัที่ำ
สัญญาเช่่าโดย์ที่ั�วัไปีจิะมู่การัเร่ัย์กเก็บเงินปีรัะกันการัเช่่าเปี็น
มููลค่าเที่่ากับค่าเช่่าปีรัะมูาณ 3-6 เด่อน ซึี�งสามูารัถนำมูาใช่้
ช่ดเช่ย์เป็ีนรัาย์ได้ข้อง CPNREIT ในกรัณ่ไมู่สามูารัถเรั่ย์กเก็บ 
ค่าเช่่าจิากผูู้้เช่่ารัาย์นั�น ๆ ได้ รัวัมูถึงนำมูาช่ดเช่ย์รัาย์ได้ที่่� 
ข้าดหาย์ไปี และ/หรั่อควัามูเส่ย์หาย์ที่่�อาจิเกิดข้ึ�นแก่ CPNREIT 
ในกรัณท่ี่่�ผูู้้เช่า่ข้อย์กเลิกสญัญาเช่า่ก่อนครับกำหนดอายุ์การัเช่า่
ต์ามูสัญญา (2) การัรัะงับสัญญาเช่่าสำหรัับผูู้้เช่่าที่่�ค้างช่ำรัะ 
ค่าเช่่าเปี็นเวัลานาน พื่รั้อมูที่ั�งเรั่งปีรัะสานงานเพ่ื่�อเจิรัจิาและ
แกไ้ข้ปัีญหาร่ัวัมูกันกับผูู้้เช่า่ (3) นโย์บาย์การัติ์ดต์ามูหน่�สนิอย่์าง
ใกลช้่ดิ ที่ั�งน่� หากมูก่ารัผู้ดินดัช่ำรัะหน่�เกดิข้ึ�น จิะมูก่ารัปีรัะสาน
งานอย์า่งต์อ่เน่�องรัะหวัา่งหนว่ัย์งานที่่�เก่�ย์วัข้อ้งเพื่่�อแกไ้ข้ปีญัหา 
อนึ�ง จิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 ในช่่วังที่่�
ผู้า่นมูา ได้สง่ผู้ลกรัะที่บต่์อการัดำเนินธุัรักจิิข้อง CPNREIT อย่์าง

มู่นัย์สำคัญ โดย์เปี็นผู้ลส่บเน่�องจิากการัลดลงข้องกำลังซี่�อ 
ในปีรัะเที่ศ การัเกิดฐ์านวิัถ่ช่่วิัต์ใหมู่ การัลดลงข้องจิำนวัน 
นักที่่องเที่่�ย์วั และผู้ลกรัะที่บจิากมูาต์รัการัต์่าง ๆ ข้องภูาครััฐ์
เพื่่�อควับคุมูการัแพื่รั่รัะบาดข้องเช่่�อไวัรััส เช่่น การัปีิด
ศูนย์์การัค้า เปี็นต์้น ซีึ�งปีัจิจิัย์ในข้้างต์้นได้ส่งผู้ลกรัะที่บต์่อย์อด
ข้าย์ข้องผูู้้เช่่า รัวัมูถึงควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะค่าเช่่าและค่า
บรัิการัข้องผูู้้เช่่า และแนวัโน้มูการัต่์ออายุ์สัญญาข้องผูู้้เช่่า 
อย์่างไรัก็ต์ามู เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ในฐ์านะผูู้้บรัิหารัที่รััพื่ย์์สิน ได้มู่
การักำหนดมูาต์รัการัการัให้ส่วันลดค่าเช่่าแก่ผูู้้เช่่าที่่�ได้รัับผู้ลก
รัะที่บ โดย์พื่ิจิารัณาจิากปีรัะเภูที่ผูู้้เช่่าปีรัะกอบกับผู้ลกรัะที่บที่่�
ผูู้้เช่่าได้รัับ เพ่ื่�อเย่์ย์วัย์าผู้ลกรัะที่บต่์อผูู้้เช่่า เพ่ื่�อให้สามูารัถ
ดำเนนิธัรุักจิิต์อ่ไปีไดจ้ินกวัา่สถานการัณจ์ิะคล่�คลาย์ อนัเปีน็การั
รัักษัาฐ์านผูู้้เช่่าพ่ื่�นที่่�ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงานใน 
รัะย์ะย์าวั

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�อต์้องม่การัปรัับปรัุง
ทรััพย์สินข้อง CPNREIT 

 ที่รัพัื่ย์สิ์นปีรัะเภูที่ศูนย์ก์ารัค้า อาคารัสำนักงาน และโรังแรัมูข้อง 
CPNREIT แต์ล่ะแหง่ จิะต์อ้งซีอ่มูแซีมูและปีรับัปีรังุใหป้ีลอดภูยั์ 
ดูใหมู่ ที่ันสมูัย์ และสอดคล้องกับควัามูต์้องการัข้องลูกค้าผูู้้เข้้า
มูาจิับจิ่าย์ซี่�อสินค้าและใช่้บรัิการัศูนย์์การัค้า รัวัมูถึงผูู้้เช่่าพื่่�นที่่� 
(สำหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันที่่�เปี็นศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน) 
และข้องลูกค้าที่่�มูาใช่้บรัิการัภูาย์ในโรังแรัมู โดย์ปีกต์ิการั
ปีรัับปีรัุงหรั่อการัซี่อมูแซีมูบำรัุงรัักษัาปีรัะจิำปีีจิะไมู่ก่อให้เกิด
ผู้ลกรัะที่บต่์อการัดำเนินงานข้องที่รัพัื่ย์์สินข้อง CPNREIT มูากนัก 
ย์กเวั้นในกรัณ่ที่่�เปี็นการัปีรัับปีรัุงซ่ีอมูแซีมูใหญ่ซึี�งเปี็นการั
ปีรัับปีรุังเพื่่�อเปีล่�ย์นแปีลงภูาพื่ลักษัณ์ภูาย์นอกและภูาย์ในข้อง
ที่รััพื่ย์์สิน หร่ัอเปี็นการัเปีล่�ย์นแปีลงงานรัะบบที่่�สำคัญข้อง
ที่รััพื่ย์์สิน ซีึ�งโดย์ปีกต์ิจิะมู่การัดำเนินการัทีุ่ก ๆ 10-15 ปีี และ
โดย์ที่ั�วัไปีจิะไมู่มู่การัหย์ุดการัดำเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินนั�น ๆ  
ในรัะหวัา่งช่ว่ังการัปีรับัปีรังุ โดย์การัปีรับัปีรังุจิะดำเนนิการัเปีน็
ส่วัน ๆ เฉพื่าะในส่วันพื่่�นที่่�ที่่�ต์้องการัปีรัับปีรัุงเที่่านั�น โดย์พื่่�นที่่�
ส่วันอ่�นย์ังคงเปีิดให้บรัิการัต์ามูปีกติ์ เว้ันแต่์หากพิื่จิารัณาแล้วั
วั่าการัปีิดการัดำเนินงานข้องที่รััพื่ย์์สินเพื่่�อการัปีรัับปีรัุง
ซี่อมูแซีมูจิะเปี็นปีรัะโย์ช่น์มูากกวั่าการัที่ย์อย์ดำเนินการัเปี็น
สว่ัน ๆ  ซีึ�งการัดำเนนิการัดังกลา่วัอาจิจิะมูผู่้ลกรัะที่บต์อ่ที่ั�งผูู้้เช่า่
พื่่�นที่่�และลูกค้าที่่�มูาจิับจ่ิาย์ซี่�อสินค้าและใช้่บริัการั (สำหรัับ
ที่รัพัื่ย์ส์นิสว่ันที่่�เปีน็ศนูย์ก์ารัคา้และอาคารัสำนกังาน) และลกูคา้
ที่่�มูาใช่้บรัิการัภูาย์ในโรังแรัมู ต์ลอดจินรัาย์ได้ข้อง CPNREIT 

 ในการัปีรัับปีรัุงซี่อมูแซีมูใหญ่ในแต์่ละครัั�ง ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
และผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในส่วันที่่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและ



รายงานประจำาปี 256452

อาคารัสำนักงาน รัวัมูถงึผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์สิ์นและผูู้้บรัหิารัโรังแรัมู 
สำหรัับส่วันท่ี่�เปี็นโรังแรัมู จิะมู่การัวัางแผู้นเพื่่�อให้เกิดผู้ลกรัะ
ที่บต์่อผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และลูกค้าที่่�มูาจิับจิ่าย์ซี่�อสินค้าและใช่้บรัิการั 
(สำหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันที่่�เปี็นศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน) 
และลูกค้าที่่�มูาใช้่บริัการัภูาย์ในโรังแรัมูให้นอ้ย์ที่่�สุด โดย์จิะมูก่ารั
พื่จิิารัณาถึงควัามูเพื่ย่์งพื่อข้องแหล่งเงินทุี่นที่่�จิะนำมูาใช้่ดำเนิน
การัและรัะย์ะเวัลาในการัดำเนินการัที่่�เหมูาะสมู รัวัมูถึงจิะมู่ 
การัศึกษัาถึงผู้ลกรัะที่บต์่อรัาย์ได้และผู้ลต์อบแที่นที่่�คาดวั่าจิะ
ได้รัับทีุ่กครัั�งก่อนเริั�มูดำเนินการั ที่ั�งน่� การัปีรัับปีรัุงซี่อมูแซีมู
ใหญ่ถอ่ว่ัาเป็ีนสิ�งที่่�จิำเป็ีนในการัปีรัะกอบธัรุักจิิศนูย์์การัค้า อาคารั
สำนกังาน และโรังแรัมู เพื่่�อรัักษัาภูาพื่ลักษัณ์และควัามูที่ันสมูัย์ 
และใหมู้ค่วัามูสอดคลอ้งกบัการัเปีล่�ย์นแปีลงข้องภูาวัะต์ลาดอย์ู่ 
ต์ลอดเวัลา เพื่่�อสรั้างควัามูน่าสนใจิให้แก่ที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT 
ลงทีุ่น และสามูารัถต์อบสนองควัามูต์้องการัที่ั�งข้องผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�
ภูาย์ในศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน รัวัมูถึงลูกค้าที่่�มูาใช่้
บรัิการัภูาย์ในศูนย์์การัค้า อาคารัสำนักงาน และโรังแรัมู ซีึ�งก็
หมูาย์ถึงการัรักัษัาและเพื่ิ�มูโอกาสในการัสร้ัางรัาย์ได้และกรัะแส
เงินสดให้แก่ CPNREIT ได้ในรัะย์ะย์าวั

 อนึ�ง สำหรัับการัดูแลสภูาพื่ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันที่่�เปี็น 
โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ให้อย์ู่ในสภูาพื่ที่่�ด่และมู่ควัามูพื่รั้อมูและ
เหมูาะสมูสำหรัับการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะ
ต์อ้งใช่ค้วัามูพื่ย์าย์ามูอย์า่งดท่ี่่�สดุ (Best Effort) เย่์�ย์งผูู้้ปีรัะกอบ
กจิิการัโรังแรัมูโดย์ที่ั�วัไปีใช่ ้ในการัดแูลที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�เช่า่ช่ว่ังใหอ้ย์ู่
ในสภูาพื่ที่่�ดต่์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่า่ และเพื่่�อให้ที่รัพัื่ย์สิ์นที่่�เช่า่
ช่่วังอย์ูใ่นสภูาพื่ที่่�ดแ่ละเหมูาะสมูแกก่ารัใช่ง้านต์ามูวัตั์ถุปีรัะสงค์
ดงัที่่�รัะบุไว้ัในสัญญา ผูู้้เช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์สิ์นจิะต์อ้งรับัผิู้ดช่อบในการั
ดูแล (Maintenance) ซี่อมูแซีมู (Repairs) หร่ัอการักรัะที่ำ 
ใด ๆ ทัี่�งปีวังบนที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าช่่วังในกรัณ่ที่่�จิำเป็ีน เพื่่�อให้
ที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าช่่วังมู่ลักษัณะเปี็นโรังแรัมู โดย์ให้ค่าใช่้จิ่าย์ดัง
กล่าวัถ่อเปี็นส่วันหนึ�งข้องค่าใช่้จิ่าย์จิากการัดำเนินงานต์ามูงบ
ปีรัะมูาณที่่�คู่สัญญาที่ั�งสองฝั่่าย์ต์้องรั่วัมูกันพื่ิจิารัณาและอนุมูัต์ิ

 ที่ั�งน่� ในปีี 2564 โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 ได้ดำเนินการั
ปีรับัปีรังุครัั�งใหญต่์ั�งแต์เ่ดอ่นกรักฎาคมู 2563 - 30 พื่ฤศจิกิาย์น 
2564 โดย์ปีรัับ Mall ambience ใหมู่ที่ั�งศูนย์์การัค้า  
ช่ไูฮไลต์แ์มูก็เนต์ อาที่ ิหา้งสรัรัพื่สินคา้เซีน็ที่รัลัโฉมูใหมู ่ช่อ้ปีปีิ�ง
แบบ Seamless Integration อ่กที่ั�งTops Supermarket  
ที่่�ปีรัับโฉมูใหมู่ที่ั�งหมูดเปี็น Central Food Hall และ 
SuperSports ที่่�ใหญ่ที่่�สุดในย่์าน อ่กที่ั�งร้ัานอร่ัอย์ช่่�อดัง 
รัะดับโลก

1.16 คัวามเส่�ยงจากการัท่� CPNREIT ไมม่่สทิธุุิบนพ้�นท่�
ข้องห้างค้ัาปล่กข้นาดใหญ่ภายในศูนย์การัคั้า 
บางแห่งท่� CPNREIT ลงทุน/จะเข้้าลงทุน 

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

1.18 คัวามเส่�ยงจากการัท่�คัู่ สัญญาไม่ปฏิิบัต์ิต์าม 
สัญญา

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

 เน่�องจิากการัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 และ
โครังการัเซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า มู่การัลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าช่่วังที่่�ดิน 
แมู้วั่าการัลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าช่่วังที่่�ดินจิะได้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์น
สิที่ธัิการัเช่่ารัะย์ะย์าวัไวั้ต์่อพื่นักงานเจิ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั
ก็ต์ามู แต์่ CPNREIT ก็ย์ังคงมู่ควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิเกิดข้ึ�นจิากการั
เลิกสัญญาเช่่าช่่วังที่่�ดิน ซีึ�งเปี็นผู้ลมูาจิากสัญญาเช่่าที่่�ดิน ที่่�จิัด
ที่ำรัะหวัา่งผูู้ใ้หเ้ช่า่ช่ว่ังที่่�ดนิแก ่CPNREIT และเจิา้ข้องที่่�ดนิมูอ่นั
ต์อ้งสิ�นสดุหรัอ่รัะงับลง เพื่่�อลดควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัที่่�อาจิเกิดข้ึ�น 
CPNREIT จิึงได้จิัดให้มู่การัดำเนินการัเพ่ื่�อเป็ีนการัปีรัะกัน 
ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัดังน่�

ก) ดำเนินการัข้อควัามูยิ์นย์อมูพื่รั้อมูกำหนดเง่�อนไข้ใน 
การัเช่่าช่่วังที่่�ดินกับเจิ้าข้องที่่�ดิน ต์ามูสัญญาเช่่าที่่�ดินท่ี่�
บรัษิัทัี่ เซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 จิำกัด (“เซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 2”) มู่อย์ู่กับเจิ้าข้องที่่�ดิน พื่รั้อมูกับ CPNREIT 
ได้จิัดให้มู่การัปี้องกันควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิเกิดข้ึ�นจิาก 
การัรัะงับไปีซีึ�งสัญญาเช่่าที่่�ดินดังกล่าวั โดย์ได้รัับสิที่ธัิ 
จิากเจิ้าข้องที่่�ดินในการัสวัมูสิที่ธิัสัญญาเช่่าที่่�ดินแที่น
เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 

 ณ วัันที่่� 28 กุมูภูาพื่ันธั์ 2550 CPNREIT (เดิมูค่อกองทีุ่น
รัวัมู CPNRF) ย์ังไมู่ได้รัับสิที่ธัิดังกล่าวัจิากเจ้ิาข้องที่่�ดิน  
ดังนั�น CPNREIT จิึงได้ต์กลงกับเซี็นที่รััลพื่ัฒนา และ
เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 ในการัวัางมูาต์รัการัเพื่ิ�มูเต์ิมู
จินกว่ัา CPNREIT จิะได้มูาซึี�งสิที่ธิัในการัสวัมูสิที่ธิัต์ามู
สัญญาเช่่าที่่�ดิน โดย์ CPNREIT รัวัมูถึง เซี็นที่รััลพื่ัฒนา 
และเซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 ได้ดำเนินการัมูาต์รัการั 
ดังต์่อไปีน่�แล้วัเสรั็จิต์ั�งแต์่วัันที่่� 28 กุมูภูาพื่ันธั์ 2550 

1.  เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 ได้ให้สิที่ธัิแก่ CPNREIT 
ในการัช่ำรัะค่าเช่่าที่่� ดินแที่นเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 2 ในกรัณ่ที่่�เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2  
ไมู่ช่ำรัะค่าเช่่าที่่�ดินให้แก่เจ้ิาข้องที่่�ดินต์ามูสัญญา
เช่่าที่่�ดิน

2  เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 มู่การัจิัดส่งหลักฐ์าน 
การัช่ำรัะค่าเช่่ามูาให้แก่ CPNREIT ทีุ่ก ๆ เด่อน

3.  เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา และ/หรัอ่เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา พื่รัะรัามู 2  
ได้ดำเนนิการัให้มูห่ลกัปีรัะกนัที่่� CPNREIT ย์อมูรับัได้  
ในรูัปีข้องหน่วัย์ลงทุี่นข้องกองทุี่นรัวัมูต์รัาสารัหน่� เพื่่�อ
เปีน็ปีรัะกนัในการัช่ำรัะคา่เช่า่ต์ามูข้อ้ 1 ข้า้งต์น้ ใน
มูลูค่าเท่ี่ากับค่าเช่่าที่่�ดินที่่�เซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 
จิะต์้องช่ำรัะแก่เจิ้าข้องที่่�ดินในรัะย์ะเวัลา 2 ปีี 

4.  เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา พื่รัะรัามู 2 มูน่โย์บาย์ในการัดำเนนิ
กิจิการัข้องบริัษััที่เท่ี่าที่่�จิำเป็ีน เพื่่�อให้เปี็นบริัษััที่ที่่�
มูค่วัามูเส่�ย์งที่างธัรุักจิิต์�ำ โดย์มูก่ารัดำเนนิการัแกไ้ข้
หนงัสอ่บรัคิณหส์นธัใินสว่ันที่่�เก่�ย์วักบัวัตั์ถปุีรัะสงค์
ข้องบรัษิัทัี่ เพื่่�อใหส้อดคล้องกบันโย์บาย์การัดำเนิน
กิจิการัข้องบรัิษััที่เที่่าที่่�จิำเปี็น
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5.  เซี็นที่รััลพัื่ฒนาต์กลงให้มู่การัรัักษัาอัต์รัาส่วัน
ที่างการัเงนิในรัะดบัที่่� CPNREIT ย์อมูรับัได ้โดย์จิะ
เปี็นอัต์รัาส่วันเด่ย์วักับที่่�เซี็นที่รััลพัื่ฒนามู่ข้้อต์กลง
กับเจิ้าหน่�เงินกู้ย์่มูต์่าง ๆ ซีึ�งได้แก่อัต์รัาส่วันหน่�สิน
ต์่อทีุ่น (D/E Ratio) และอัต์รัาส่วันควัามูสามูารัถ
ในการัช่ำรัะหน่�สิน (DSCR: Debt Service 
Coverage Ratio) หาก CPN ไมู่สามูารัถรัักษัา
อตั์รัาสว่ันดงักลา่วั และไมูส่ามูารัถแกไ้ข้ไดใ้นรัะย์ะ
เวัลา 3 เด่อน เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 2 หรั่อ 
เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาจิะต์้องวัางเงินปีรัะกันหร่ัอจิำนำ
ต์รัาสารัที่่� CPNREIT เห็นช่อบในมูลูคา่เที่า่กบัคา่เช่า่
ที่่�ดินที่่�เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 มู่ภูารัะจิะต์้อง
ช่ำรัะแก่เจิ้าข้องที่่�ดินคงเหล่อที่ั�งหมูด

 ที่ั�งน่� มูาต์รัการัเพื่ิ�มูเต์มิูดงักลา่วัข้า้งต์น้จิะถกูย์กเลกิ
เมู่�อ CPNREIT ได้รัับสิที่ธิัจิากเจ้ิาข้องที่่�ดินในการั
สวัมูสิที่ธัิสัญญาเช่่าที่่� ดินแที่นเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 2 เรั่ย์บรั้อย์แล้วั หรั่อมู่แนวัที่างอ่�นที่่� 
CPNREIT ย์อมูรัับได้มูาที่ดแที่น

ข้) เซีน็ที่รัลัพื่ฒันาไดด้ำเนนิการัแกไ้ข้สญัญาเช่า่ที่่�ดนิอนัเปีน็
ที่่�ต์ั�งข้องโครังการัเซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า รัะหวั่างเซี็นที่รััล
พื่ัฒนา กับบรัิษััที่ ห้างเซี็นที่รััล ด่พื่าที่เมูนที่์สโต์รั์ จิำกัด 
โดย์กำหนดให้ CPNREIT สามูารัถเข้า้สวัมูสิที่ธัติ์ามูสัญญา
เช่า่ที่่�ดิน ในกรัณท่ี่่�เซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนาไมู่ปีฏิบัิต์ติ์ามูสัญญาเช่า่
ที่่�ดินดังกล่าวัอันอาจิมู่ผู้ลให้เลิกสัญญาเช่่าที่่�ดิน และ 
รัวัมูถึงการัแก้ไข้สัญญาเช่่าที่่�ดิน โดย์กำหนดให้ในกรัณ่ 
ที่่�บรัิษััที่ ห้างเซี็นที่รััล ด่พื่าที่เมูนที่์สโต์รั์ จิำกัด มู่ 
ควัามูปีรัะสงค์จิะโอนกรัรัมูสิที่ธัิ�ในที่่�ดินอันเปี็นที่่�ต์ั�งข้อง
ศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล ปีิ�นเกล้า บริัษััที่ ห้างเซ็ีนที่รััล  
ด่พื่าที่เมูนที่์สโต์รั์ จิำกัด จิะต์้องกำหนดให้ผูู้้รัับโอน
กรัรัมูสิที่ธัิ�ในที่่�ดินจิะต้์องรับัไปีซีึ�งสทิี่ธัแิละหน้าที่่�ที่ั�งปีวังที่่�
ผูู้้ให้เช่่ามู่อย์ู่กับผูู้้เช่่า ต์ามูที่่�กำหนดในสัญญาเช่่าที่่�ดิน 

 อย์่างไรัก็ด่ แมู้วั่าสัญญาเช่่าช่่วังที่่�ดินจิะสิ�นสุดลงไมู่ว่ัาด้วัย์
เหต์ุผู้ลใดก็ต์ามู CPNREIT ย์ังคงดำรังสถานะเปี็นผูู้้มู่สิที่ธัิครัอบ
ครัองอาคารัในฐ์านะผูู้เ้ช่า่อาคารั และสามูารัถใช่ป้ีรัะโย์ช่นจ์ิาก
ที่รัพัื่ย์์สนิที่่�เช่า่ไดต้์อ่ไปี ที่ั�งน่� ในกรัณท่ี่่�สญัญาเช่า่ช่ว่ังที่่�ดนิสิ�นสดุ
ลงอันเน่�องมูาจิากควัามูผู้ิดข้องผูู้้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธัิในที่่�ดิน และ 
CPNREIT ไมู่ใช้่สิที่ธิัหรั่อไมู่สามูารัถใช้่สิที่ธิัในการัเข้้าเป็ีน 
คู่สัญญาเช่่าที่่�ดินแที่นผูู้้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธิัในที่่�ดิน ต์ามูเง่�อนไข้ที่่�
กำหนดไวั้ในสัญญาเช่่าช่่วังที่่�ดินได้ ที่าง CPNREIT จิะได้รัับ 
ค่าเช่่าช่่วังที่่�ดินที่่�ได้ช่ำรัะล่วังหน้าค่นจิากผูู้้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธัิใน
ที่่�ดนิ ต์ามูสดัสว่ันรัะย์ะเวัลาการัเช่า่ช่ว่ังท่ี่�ดนิที่่�เหลอ่อย์ู ่นอกจิาก
น่� ในกรัณ่ที่่�สัญญาเช่่าที่่�ดินที่่�จิัดที่ำรัะหวั่างผูู้้ให้เช่่าช่่วังสิที่ธัิใน

ที่่�ดินแก่ CPNREIT และเจิ้าข้องที่่�ดินมู่อันต์้องสิ�นสุดหรั่อ 
รัะงับลง จินเปี็นเหต์ุให้อาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างที่่�ต์ั�งอย์ู่บนที่่�ดิน
ดังกล่าวัต์้องต์กเปี็นข้องเจิ้าข้องที่่�ดิน ที่างเจิ้าข้องที่่�ดินดังกล่าวั
ย์ังคงมู่ภูารัะผูู้กพื่ันและควัามูรัับผู้ิดช่อบต์ามูกฎหมูาย์ที่่�จิะต์้อง
ให้เช่่าอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางแก่ CPNREIT เพื่่�อนำไปีจัิดหา
ปีรัะโย์ช่น์ต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์

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

 เน่�องจิากสัญญาเช่่าโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 ที่่� CPNREIT 
ที่ำกบับรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา พื่รัะรัามู 3 จิำกดั (“เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา 
พื่รัะรัามู 3”) นั�น จิะสิ�นสุดในวัันที่่� 15 สิงหาคมู 2578 โดย์เมู่�อ
สิ�นสุดกำหนดเวัลาการัเช่่าดังกล่าวั เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 
ไดต้์กลงใหค้ำมูั�นแก ่CPNREIT วัา่จิะให ้CPNREIT มูส่ทิี่ธัใินการั
ต์่อสัญญาเช่่าได้อ่ก 2 ครัาวั ๆ ละ 30 ปีี ที่ั�งน่� แมู้วั่า CPNREIT 
จิะมู่สิที่ธิัในการัต่์อสัญญาเช่่าดังกล่าวัต์ามูคำมัู�นที่่�เซี็นที่รััล
พื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 ได้ให้ไวั้ต์ามูสัญญาเช่่าก็ต์ามู แต์่ CPNREIT 
อาจิไมู่สามูารัถใช่้สิที่ธัิในการัต์่อสัญญาดังกล่าวัได้ไมู่วั่าจิาก
สาเหต์ุใดก็ด่ เช่่น การัผู้ิดสัญญาโดย์เจิต์นาข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา 
พื่รัะรัามู 3 หรั่อมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์หรั่อข้้อปีฏิิบัต์ิที่าง
กฎหมูาย์เก่�ย์วักับสญัญาเช่า่ หรัอ่ผูู้้รับัโอนกรัรัมูสิที่ธัิ�ในที่รัพัื่ย์สิ์น
ที่่�เช่่าซีึ�งเปี็นบุคคลภูาย์นอกไมู่ปีฏิิบัต์ิต์ามูคำมูั�น หรั่อการัเข้้าสู่
กรัะบวันการัล้มูละลาย์หรั่อฟ้�นฟูกิจิการัข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา 
พื่รัะรัามู 3 เปี็นต์้น

 เพื่่�อเปีน็การัลดควัามูเส่�ย์งดงักลา่วั CPNREIT จิงึกำหนดเง่�อนไข้
ในสัญญาเช่่าให้เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 ให้คำรัับรัองวั่า 
จิะไมู่ข้าย์ จิำหน่าย์หรั่อโอนกรัรัมูสิที่ธัิ�ในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่า ที่ั�งน่� 
เพื่่�อดำรังสถานะข้องผูู้้ให้เช่่าต์ามูสัญญาเช่่า และกำหนดให้ 
CPNREIT มูส่ทิี่ธิัในการัซี่�ออสังหาริัมูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�เช่า่ได้ หากเซ็ีนที่รัลั
พื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 ไมู่สามูารัถให้ CPNREIT ใช้่สิที่ธัิต์่ออาย์ุ
สัญญาเช่่าต์ามูที่่�ได้ให้คำมูั�นไวั้ รัวัมูที่ั�ง เซี็นที่รััลพื่ัฒนาซีึ�งเป็ีน 
ผูู้ถ้อ่หุน้ที่่�มูอ่ำนาจิควับคมุูข้องเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา พื่รัะรัามู 3 ต์กลง
ที่่�จิะควับคุมูดูแลให้เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 ปีฏิิบัต์ิต์ามู
สญัญาเช่า่อย์า่งเครัง่ครัดั นอกจิากน่� CPNREIT ได้จิดัใหเ้ซีน็ที่รัลั
พื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 นำที่รััพื่ย์์สินที่่�ให้เช่่ามูาจิำนองกับ CPNREIT 
เพื่่�อเปีน็ปีรัะกนัการัปีฏิบิตั์ติ์ามูสัญญาเช่า่และเย์ย่์วัย์าควัามูเสย่์
หาย์ที่่�อาจิเกิดข้ึ�นกับ CPNREIT จิากการัที่่�ไมู่สามูารัถใช่้
ที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าได้ต์ามูสัญญาเช่่าอ่กด้วัย์ อย์่างไรัก็ด่ การัดำเนิน
การัดังกล่าวัอาจิไมู่สามูารัถเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ที่ั�งหมูดที่่�เกิด
ข้ึ�นแก่ CPNREIT ได้ที่ั�งหมูด

1.21 การัลงทนุข้อง CPNREIT ในทรัพัยส์นิบางโคัรังการั
จะไม่ ได้ลงทุนในท่�ดิน 
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1.22 คัวามเส่�ยงจากการัลงทุนในพ้�นท่� เ ช่าช่วงใน
โคัรังการัเซ็็นทรััล พัทยา

 เน่�องจิากพื่่�นที่่�อาคารับางส่วันในโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่ัที่ย์า  
ที่่� CPNREIT ลงทีุ่นปีรัะมูาณ 4,827 ต์ารัางเมูต์รั เปี็นพื่่�นที่่�เช่่า
ช่่วังในอาคารัท่ี่�ผูู้้ให้เช่่าไปีเช่่ามูาจิากเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธัิ� (กล่าวั
ค่อ โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่ัที่ย์า เจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�ในพ่ื่�นที่่� ค่อ 
บรัษิัทัี่ สรัรัพื่สินคา้เซีน็ที่รัลั จิำกัด (สาข้าเซ็ีนที่รัลัเฟสติ์วััล พื่ทัี่ย์า 
บช่่) ใหเ้ช่า่พื่่�นที่่�ดงักลา่วัแก ่ซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า ซีึ�งการัลงที่นุในพื่่�นที่่�
เช่า่ช่ว่ังดงักลา่วั ที่ำให ้CPNREIT ไมูมู่อ่ำนาจิควับคมุูการัปีฏิบิตั์ิ
ต์ามูสัญญาเช่่าพื่่�นที่่�ข้องคู่สัญญาที่่�เก่�ย์วัข้้อง ดังนั�น CPNREIT 
จิึงไมู่สามูารัถรัับปีรัะกันได้วั่าจิะไมู่มู่การัย์กเลิกสัญญาเช่่าพื่่�นที่่� 
ดังกล่าวั ซีึ�งเหตุ์ดังกล่าวัอาจิส่งผู้ลกรัะที่บต่์อการัจัิดหา 
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินในอนาคต์ 

 อย์่างไรัก็ด่ พื่่�นที่่�เช่่าช่่วังดังกล่าวัในโครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า  
เปี็นเพื่่ย์งพื่่�นที่่�บางส่วันในอาคารัซีึ�งมู่จิำนวันไมู่มูาก และมู่
สัดส่วันการัลงทีุ่นที่่�ต์�ำเมู่�อเที่่ย์บกับพื่่�นที่่�ในอาคารัที่ั�งหมูดที่่� 
CPNREIT ลงที่นุ อก่ที่ั�ง เซีน็ที่รัลัพื่ฒันาในฐ์านะที่่�เปีน็บรัษิัทัี่ใหญ่
ข้องซ่ีพื่่เอ็น พื่ัที่ย์า ซีึ�งเป็ีนผูู้้ให้เช่่าอาคารัโครังการัเซ็ีนที่รััล 
พื่ัที่ย์า ได้กำหนดมูาต์รัการัควับคุมูดูแลการัปีฏิิบัติ์ต์ามูสัญญา
ข้องซ่ีพื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า และมูาต์รัการัในการัป้ีองกันและเย์ย่์วัย์าเพื่่�อ 
มูิให้ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า กรัะที่ำการัใด ๆ อันเปี็นการัผู้ิดนัดสัญญา
เช่่าพื่่�นที่่�อาคารั ซีึ�ง CPNREIT ได้รัับควัามูย์ินย์อมูจิากเจิ้าข้อง
กรัรัมูสทิี่ธัิ�ในพื่่�นที่่�โครังการัเซีน็ที่รัลั พื่ทัี่ย์า ในการัให ้CPNREIT 
เข้้าสวัมูสิที่ธัิแที่นซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า หากซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า ไมู่สามูารัถ
ปีฏิิบัต์ิต์ามูสัญญาดังกล่าวัได้ 

 นอกจิากน่� ในกรัณ่ที่่� CPNREIT ไมู่สามูารัถนำพื่่�นที่่�ที่่�เช่่าช่่วังใน
โครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า ไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ได้เน่�องจิากเป็ีน
ควัามูผู้ิดข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า CPNREIT จิะมู่สิที่ธัิบอกเลิกสัญญา
ได้ที่ันที่่ โดย์ที่่�ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า จิะต์้องค่นค่าเช่่าสำหรัับที่รััพื่ย์์สิน
ที่่�เช่่าช่่วังสำหรับัรัะย์ะเวัลาการัเช่า่ช่ว่ังที่่�คงเหลอ่ รัวัมูถึงเงินหรัอ่
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์อ่�นใดท่ี่�ได้รัับไวั้ในนามู CPNREIT ค่นให้แก่ 
CPNREIT อ่กที่ั�งจิะต์้องช่ำรัะค่าข้าดปีรัะโย์ช่น์จิากการัที่่� 
CPNREIT ไมู่สามูารัถใช้่ปีรัะโย์ช่น์ซึี�งที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าช่่วังให้แก่ 
CPNREIT ด้วัย์ 

 ดังนั�น การัเช่่าช่่วังพ่ื่�นที่่�อาคารัในโครังการัดังกล่าวัจึิงมู่ควัามู
เส่�ย์งต์อ่ CPNREIT ในรัะดบัต์�ำ และไมูมู่ผู่้ลกรัะที่บต์อ่การัจัิดหา
ปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT จิากที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�ลงทุี่นอย์า่งมูน่ยั์สำคัญ

1.23 ข้้อจำากัดในการัจัดหาปรัะโยชน์ ในโคัรังการัอาคัารั
สำานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอรั์ส

 สัญญาเช่่าพื่่�นท่ี่�ในโครังการัอาคารัสำนกังานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  
กบัผูู้เ้ช่า่บางรัาย์ มูข่้อ้จิำกัดหา้มูมูใิหผูู้้ใ้หเ้ช่า่ปีรัะกอบธุัรักจิิหรัอ่
อนญุาต์ให้บุคคลใดปีรัะกอบธุัรักจิิที่่�เป็ีนการัแข้ง่ข้นักบัธัรุักจิิข้อง
ผูู้เ้ช่่าภูาย์ในพื่่�นที่่�โครังการัเดอะไนน ์ที่าวัเวัอร์ัส ต์ลอดรัะย์ะเวัลา
ต์ามูสัญญาเช่่าดังกล่าวั ซึี�งข้้อกำหนดดังกล่าวัอาจิที่ำให้ 
CPNREIT มู่ข้้อจิำกัดในการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากพื่่�นที่่�โครังการั
อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 

  ที่ั�งน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์จิะใช้่ 
ควัามูพื่ย์าย์ามูในการัลดข้้อจิำกัดในการัจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
ดังกล่าวั เมู่�อมู่การัพิื่จิารัณาการัต่์อสัญญาเช่่าพื่่�นที่่�และสัญญา
บรัิการัในครัั�งต์่อไปี ที่ั�งน่� ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 สัดส่วัน
พื่่�นท่ี่�เช่่าข้องผูู้้เช่่าบางรัาย์ที่่�มู่ข้้อจิำกัดดังกล่าวัในสัญญา 
เช่่าพ่ื่�นที่่�คิดเป็ีนปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 2.5 ข้องพ่ื่�นที่่�ให้เช่่าข้อง
โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 

1.24 คัวามเส่�ยงท่�เกิดข้้�นจากการักู้ย่มเงิน
 สัดส่วันการักู้ย่์มูเงินต่์อสินที่รััพื่ย์์รัวัมูข้อง CPNREIT อย์ู่ท่ี่�

ปีรัะมูาณรัอ้ย์ละ 28.6 (สัดสว่ันการักูย้์มู่เงินคำนวัณจิากสัดสว่ัน
การักู้ย์่มูเงินในปีัจิจิุบันข้อง CPNREIT ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 
2564 โดย์มููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้อง CPNREIT รัวัมูมููลค่า
ที่รัพัื่ย์ส์นิจิากโครังการัเซ็ีนที่รัลั พื่รัะรัามู 2 (ช่ว่ังต่์ออาย์)ุ ซีึ�งเปีน็
ไปีต์ามูมูาต์รัฐ์านบัญช่่ที่่�เก่�ย์วัข้้อง อนึ�ง หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า
การัเงิน (Lease Liability) ข้องโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) ไมู่ถ่อเปี็นการักู้ย์่มูต์ามูหลักเกณฑ์์ข้องกองที่รััสต์์ 
(ปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำกับต์ลาดทีุ่นที่่� ที่จิ. 49/2555 เรั่�อง  
การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทุี่น 
ในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (ฉบับปีรัะมูวัล)) ที่ำให้ CPNREIT อาจิมู่ 
ควัามูเส่�ย์งจิากการักู้ย์่มูเ งินดังกล่าวัได้ เ น่�องจิากการั
เปีล่�ย์นแปีลงข้องภูาวัะเศรัษัฐ์กิจิ อัต์รัาดอกเบ่�ย์ และ 
ควัามูสามูารัถในการัช่ำรัะหน่�ข้องคู่สัญญาที่่�เก่�ย์วัข้้องที่่�อาจิ 
ส่งผู้ลกรัะที่บต์่อผู้ลการัดำเนินงานข้อง CPNREIT ที่ำให้ 
CPNREIT อาจิมู่สภูาพื่คล่องไมู่เพื่่ย์งพื่อในการัช่ำรัะค่นเงินต์้น 
และ/หรัอ่ดอกเบ่�ย์ รัวัมูถงึ CPNREIT อาจิมูค่วัามูเส่�ย์งจิากควัามู
สามูารัถในการัช่ำรัะค่นเงินต้์น และ/หร่ัอดอกเบ่�ย์ที่่�ลดลง 
นอกจิากน่� CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งที่างการัเงินหากมู่การั
ช่ำรัะค่นเงินกู้ย์่มูโดย์การั Refinance โดย์เฉพื่าะอย์่างย์ิ�งเมู่�อ
กรัะแสเงินสดข้อง CPNREIT ลดลงเน่�องจิากการัสิ�นสดุข้องสิที่ธัิ
การัเช่่าในที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นบางโครังการั รัวัมูที่ั�งควัามูเส่�ย์งท่ี่�
อาจิมูต่์น้ที่นุดอกเบ่�ย์ที่่�เพื่ิ�มูข้ึ�น และอาจิมูผู่้ลกรัะที่บต์อ่การัจิา่ย์
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ รัวัมูถึงอาจิมู่ 
ควัามูจิำเป็ีนที่่� CPNREIT จิะต้์องเพิื่�มูทีุ่นโดย์การัออกและ 
เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูเพื่่�อช่ำรัะค่นเงินกู้ย์่มู

 นอกจิากน่� ณ วันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 2564 CPNREIT มูเ่งนิกูย้์มู่จิาก
สถาบนัการัเงนิที่่�จิะครับกำหนดช่ำรัะภูาย์ใน 1 ปี ีจิำนวัน 4,179 
ล้านบาที่ ที่ั�งน่� CPNREIT มู่แผู้นที่่�จิะช่ำรัะค่นหน่�สินที่่�จิะ 
ครับกำหนดช่ำรัะภูาย์ใน 1 ปีีดังกล่าวัโดย์ใช่้กรัะแสเงินสดจิาก
การัดำเนินงาน เงินกู้จิากสถาบันการัเงินที่่�ยั์งเบิกใช้่ได้ และ 
การัออกหุ้นกู้  

 ที่ั�งน่� CPNREIT จิะใช่้ควัามูพื่ย์าย์ามูในการัดำเนินการัใด ๆ ที่่�
จิำเปี็นเพื่่�อลดควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั อย์่างไรัก็ต์ามู ในการัดำเนิน
การัใด ๆ ดังกล่าวั CPNREIT จิะดำเนินการัโดย์คำนึงถึง
ปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เปี็นสำคัญ
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1.25 คัวามเส่�ยงจากการัท่� เซ็็นทรััลพัฒนา เป็นผู้ถื่อหุ้น 
รัายใหญ่และผู้ม่อำานาจคัวบคุัมข้องผู้จัดการั 
กองทรััสต์์

 ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่และผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
ค่อเซี็นที่รััลพัื่ฒนา โดย์ เซี็นที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนสัดส่วัน 
รั้อย์ละ 100.0 ข้องจิำนวันหุ้นท่ี่�มู่สิที่ธัิออกเส่ย์งทัี่�งหมูดข้อง 
ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ ที่ำให้เซี็นที่รััลพื่ัฒนามู่อำนาจิควับคุมู
นโย์บาย์ที่างธุัรักิจิ การัดำเนินงานและการัเงินข้องผูู้้จิดัการักอง
ที่รััสต์์ได้ที่ั�งหมูด นอกจิากน่�เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาย์ังเป็ีนผูู้้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์รัาย์ใหญ่ที่่�สุดข้อง CPNREIT ที่ำให้เซี็นที่รััลพื่ัฒนา
มู่สัดส่วันการัมู่สิที่ธัิออกเส่ย์งอย่์างมู่นัย์สำคัญ ในการัปีรัะชุ่มู 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT สำหรัับวัารัะที่่�เซี็นที่รััลพื่ัฒนา
ไมู่ใช่่ผูู้้มู่ส่วันได้เส่ย์เปี็นพื่ิเศษั

 อย์่างไรัก็ต์ามู การัปีฏิิบัติ์หน้าที่่�ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะอย์ู่ 
ภูาย์ใต์้การักำกับดูแลข้องที่รััสต์่ โดย์ในการับรัิหารัจัิดการั 
CPNREIT ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะต์้องดำเนินการัให้เปี็นไปี 
ต์ามูข้้อกำหนดข้องสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ และกฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถึงในการัดำเนินการั
ข้องผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์ ์ไดมู้ก่ารัแต์ง่ต์ั�งกรัรัมูการัอสิรัะในสดัสว่ัน
อย์่างน้อย์ 1 ใน 3 ข้องจิำนวันกรัรัมูการัที่ั�งคณะข้องผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะจิะที่ำหน้าที่่�ในการัพื่ิจิารัณาให้
ควัามูเหน็หรัอ่ใหข้้อ้สงัเกต์เก่�ย์วักบัรัาย์การักบับคุคลที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง
ข้อง CPNREIT หรั่อรัาย์การัที่่�อาจิมู่ควัามูข้ัดแย์้งที่าง 
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ ซีึ�งที่ำให้เกิดการัต์รัวัจิสอบและถ่วังดุลภูาย์ใน
โครังสรั้างคณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

 นอกจิากน่� ในการัเข้้าที่ำรัาย์การัได้มูา/จิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สิน
ที่่�สำคญั รัาย์การัที่่�เก่�ย์วัโย์งกนั รัวัมูถงึรัาย์การัอ่�นใดที่่�มูนั่ย์สำคญั
โดย์ CPNREIT ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัให้มู่การั
พื่ิจิารัณาและอนุมูัต์ิการัที่ำรัาย์การั ให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ 
ที่่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์ผูู้้ถอ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ท์ี่่�มูส่่วันได้เส่ย์เป็ีนพื่เิศษัในวัารัะ
ใดท่ี่�มู่การัพิื่จิารัณาในที่่�ปีรัะชุ่มูจิะไมู่มู่สิที่ธิัออกเส่ย์งลงคะแนน
ในวัารัะดังกล่าวั 

1.26 คัวามเส่�ยงจากคัวามข้ดัแยง้ทางผลปรัะโยชนท์่�อาจ
เกิดข้้�นรัะหวา่ง CPNREIT และกลุ่มเซ็น็ทรัลัพฒันา 
ซ็ึ�งทำาหน้าท่�เป็นผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์ 

 แมู้วั่าผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะได้กำหนดบที่บาที่และข้อบเข้ต์ 
การัปีฏิิบั ติ์หน้าที่่�ข้องเซี็นที่รััลพัื่ฒนาในฐ์านะผูู้้บรัิหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ในการับรัิหารัจิัดการัที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT 
ในสว่ันที่่�เป็ีนศนูย์ก์ารัคา้และอาคารัสำนกังาน อย่์างรัะมูดัรัะวังั 
ควัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหวั่าง CPNREIT และ 
กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนาย์ังอาจิเกิดข้ึ�นได้จิากการัที่่�กลุ่มูเซี็นที่รััล
พื่ฒันาปีรัะกอบธัรุักจิิใหเ้ช่า่และบรักิารัพื่่�นที่่�ภูาย์ในศนูย์ก์ารัคา้
และอาคารัสำนักงานในหลาย์ ๆ พื่่�นที่่� เปี็นธัุรักิจิหลัก รัวัมูถึง
กลุ่มูเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนายั์งมู่หน้าที่่�ในการัจัิดหาผูู้้เช่่าร้ัานค้าและผูู้้
เช่่าในอาคารัสำนักงานให้แก่ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ด้วัย์ ซีึ�ง
อาจิที่ำใหศ้นูย์ก์ารัค้า และ/หรัอ่อาคารัสำนกังานข้อง CPNREIT 
มูอ่ตั์รัาการัเช่า่ลดลง คา่เช่า่ที่่�เรัย่์กเกบ็จิากผูู้้เช่า่พื่่�นที่่�ลดลงหรัอ่ 
ไมู่สามูารัถข้ึ�นอัต์รัาค่าเช่่าได้ 

 อย์า่งไรักต็์ามู โอกาสที่่�จิะเกิดควัามูขั้ดแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่นน์ั�น
มู่ไมู่มูากนัก เน่�องจิากการัตั์ดสินใจิเล่อกเช่่าพื่่�นที่่�จิะข้ึ�นอย์ู่กับ
ควัามูต์้องการัข้องผูู้้เช่่าแต์่ละรัาย์ในการัเล่อกพื่่�นที่่�ซึี�งจิะข้ึ�นอย์ู่
กับที่ำเลที่่�ต์ั�งข้องอาคารัสำนักงานหรั่อศูนย์์การัค้า และ 
ข้นาดข้องพื่่�นที่่� รัวัมูที่ั�งโครังการัต์า่ง ๆ  ข้องกลุมู่เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา
มู่ควัามูแต์กต์่างกัน ที่ั�งในแง่ข้องกลุ่มูลูกค้าเปี้าหมูาย์ การัให้
บรัิการั สถาปัีต์ย์กรัรัมูและการัต์กแต่์ง และที่ำเลที่่�ต์ั�งซีึ�งล้วัน 
แต่์เปี็นปีัจิจิัย์สำคัญในการัต์ัดสินใจิเข้้าใช่้บรัิการัข้องลูกค้า 
ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่� ดังนั�น ลูกค้าผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�จิึงเปี็นผูู้้กำหนดและต์ัดสินใจิ
วัา่จิะเลอ่กเช่า่พื่่�นที่่�ในโครังการัศูนย์ก์ารัค้าหรัอ่อาคารัสำนักงาน
โครังการัใด ให้ต์รังต์ามูควัามูต์้องการัข้องต์นเองเปี็นหลัก 

 นอกจิากน่� CPNREIT ได้ที่ำการัว่ัาจิ้างกลุ่มูเซี็นที่รััลพัื่ฒนา 
ใหบ้รัหิารัที่รัพัื่ย์สิ์นข้อง CPNREIT ในส่วันที่่�เป็ีนศนูย์ก์ารัค้าและ
อาคารัสำนักงาน ผู้า่นโครังสร้ัางสัญญาที่่�จิะสร้ัางแรังจูิงใจิให้แก่
กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนาในการัสรั้างผู้ลกำไรัในรัะดับท่ี่�ด่ให้แก่ 
CPNREIT อย่์างต่์อเน่�อง โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์เพื่่�อให้เซ็ีนที่รััล
พื่ัฒนามู่การับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ในส่วันที่่�
เปีน็ศนูย์ก์ารัคา้และอาคารัสำนกังาน เพื่่�อเพื่ิ�มูรัาย์ไดค้า่เช่า่และ 
ค่าบรัิการั โดย์มู่การัควับคุมูต์้นทีุ่นและค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องให้
อย์ู่ในรัะดับที่่�เหมูาะสมู อันจิะช่่วัย์ลดควัามูเส่�ย์งจิากการัเกิด
ควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวัได้ 

 สำหรัับมูาต์รัการัปี้องกันควัามูข้ัดแข้้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในส่วัน
ข้องที่รััพื่ย์์สินที่่�เซี็นที่รััลพัื่ฒนาเปี็นผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้กำหนดแนวัที่างในการัพิื่จิารัณาผู้ลการั
ปีฏิิบัต์ิงานข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนาในสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารั
อสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์ ์โดย์ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ส์ามูารัถเปีล่�ย์นผูู้บ้รัหิารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้ ในกรัณ่ดังต์่อไปีน่�

- กรัณ่ที่่�อัต์รัาการัให้เช่่าพื่่�นที่่�เฉล่�ย์ (Occupancy Rate) 
 ในที่รัพัื่ย์ส์นิที่่� CPNREIT ลงที่นุและอย์ูภู่าย์ใต์ก้ารับรัหิารั
ข้องเซีน็ที่รัลัพื่ฒันาลดลงต์�ำกวัา่รัอ้ย์ละ 50 เปีน็รัะย์ะเวัลา
ต์อ่เน่�องกนัเกนิกวัา่ 3 เดอ่น ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์อ์าจิเสนอ
ให้ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์พื่ิจิารัณาและลงมูต์ิให้มู่การั
เลิกสัญญาแต่์งตั์�งผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ได้ หากท่ี่�
ปีรัะช่มุูผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ม์ูมู่ต์ดิว้ัย์คะแนนเสย่์งเกนิกวัา่กึ�ง
หนึ�งข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ที่ั�งหมูดข้อง CPNREIT ให้มู่
การัเลิกสัญญา

 ที่ั�งน่� อัต์รัาการัให้เช่่าพื่่�นที่่�ให้คำนวัณจิากจิำนวันพื่่�นที่่�ที่่�ให้เช่่า
จิรัิงหารัด้วัย์พื่่�นที่่�ที่่�สามูารัถให้เช่่าได้ที่ั�งหมูด โดย์จิำนวันพื่่�นที่่� 
ที่่�ให้เช่่าได้ทัี่�งหมูดไมู่รัวัมูพื่่�นที่่�ส่วันกลาง พื่่�นที่่�จิัดการัปีรัะชุ่มู 
และพื่่�นที่่�ที่่�ไมู่สามูารัถให้เช่่าได้ในข้ณะใดข้ณะหนึ�ง เน่�องจิาก
เหต์สุดุวัสิยั์หรัอ่เน่�องจิากการัซีอ่มูแซีมูและต์กแต์ง่พื่่�นที่่�ดงักลา่วั 
โดย์ใช่ข้้อ้มูลูจิากรัาย์งานปีรัะจิำเดอ่น ในการัคำนวัณพื่่�นที่่�ใหเ้ช่า่
ดังกล่าวั

 สำหรัับมูาต์รัการัปี้องกันควัามูข้ัดแข้้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในส่วัน
ข้องที่รััพื่ย์์ สินที่่�  GLAND หรั่อสเต์อร์ัลิง เป็ีนผูู้้บริัหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ สัญญาต์กลงกรัะที่ำการัที่่�จิะเข้้าที่ำรัะหว่ัาง 
CPNREIT กับ GLAND และ CPNREIT กับสเต์อรั์ลิง ได้มู่ 
ข้้อกำหนดในสัญญาต์กลงกรัะที่ำการั ดังต์่อไปีน่�



รายงานประจำาปี 256456

(1) GLAND และสเต์อร์ัลิง ในฐ์านะผูู้้ให้สัญญา ต์กลงว่ัาใน
การัปีรัะกอบกิจิการัอาคารัสำนักงานให้เช่่าในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ผูู้้ให้สัญญา และ/หรั่อบุคคลที่่�
เก่�ย์วัข้้องกับผูู้ใ้หส้ญัญา จิะไมูด่ำเนนิการั ใด ๆ  อนัเปีน็การั
ช่กัช่วัน เช่ญิช่วัน หรัอ่จิงูใจิใหผูู้้เ้ช่า่พื่่�นที่่�สำนกังานภูาย์ใน
ที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT ลงทีุ่น ไปีเช่่าพื่่�นที่่�สำนักงานข้อง
โครังการัย่์อย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 

(2) นับจิากวัันที่่� CPNREIT ได้ลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินที่่� เช่่า  
ผูู้ใ้หส้ญัญาต์กลงวัา่การักำหนดอตั์รัาคา่เช่า่และคา่บรักิารั
ข้องพื่่�นท่ี่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบริัการั
รัาย์ใหมู ่และผูู้เ้ช่า่พื่่�นที่่�และผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์เดมิูซีึ�งข้อเช่า่
พื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเต์ิมู ข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะแกรันด ์พื่รัะรัามู 9 ต์อ้งไมูเ่ปีน็การัแข้ง่ข้นักบัการัให้
เช่่าพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และผูู้้รัับบรัิการั
รัาย์ใหมู ่และผูู้เ้ช่า่พื่่�นที่่�และผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์เดมิูซีึ�งข้อเช่า่
พื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเต์มิูข้องที่รัพัื่ย์สิ์นที่่�เช่า่อาคารัสำนกังานโครังการั
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าโครังการัอาคารั
สำนักงานย์ูนิลิเวัอรั์ เฮ้าส์ รัวัมูถึงการัไมู่ให้การัสนับสนุน
หรั่อปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นใด ๆ แก่ผูู้้ เช่่าพื่่�นที่่�และ 
ผูู้้รัับบรัิการัรัาย์ใหมู่ และผูู้้เช่่าพ่ื่�นที่่�และผูู้้รัับบริัการั 
รัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเติ์มูข้องโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ 
ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ซีึ�งไมู่เป็ีนไปี 
ต์ามูปีกต์ิที่างการัค้า เพื่่�อจิูงใจิให้เข้้าที่ำสัญญาเช่่าและ
สัญญาบรัิการั 

 ทัี่�งน่� เว้ันแต่์จิะได้รัับควัามูยิ์นย์อมูเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรั
จิาก CPNREIT ผูู้้ให้สัญญาต์กลงวั่า ต์ลอดรัะย์ะเวัลา 
การัเช่่า หากอัต์รัาการัเช่่าพื่่�นที่่�สำนักงาน (Occupancy 
Rate) ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่าโครังการัอาคารัสำนักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส หรั่อที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าโครังการัอาคารั
สำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ ต์�ำกวั่ารั้อย์ละ 92 ข้องแต์่ละ
โครังการัที่่� CPNREIT ลงทีุ่น ผูู้้ให้สัญญา และ/หรั่อบุคคล
ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้สัญญา จิะกำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ 
ค่าบรัิการัข้องพ่ื่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�และ
ผูู้้รัับบรัิการัรัาย์ใหมู่ และผูู้้เช่่าพ่ื่�นที่่�และผูู้้รัับบริัการั 
รัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเติ์มูข้องโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ 
ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้เปี็นดังน่�

- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 15 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการั
ข้องพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้ เช่่าพื่่�นที่่�และ 
ผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์ใหมู ่และผูู้้เช่า่พื่่�นที่่�และผูู้ร้ับับรักิารั
รัาย์เดิมูซึี�งข้อเช่่าพ่ื่�นที่่�เพิื่�มูเต์ิมู ในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่า
โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 

- สูงกว่ัาร้ัอย์ละ 10 ข้องอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบริัการั
ข้องพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่าแก่ผูู้้ เช่่าพื่่�นที่่�และ 
ผูู้ร้ับับรักิารัรัาย์ใหมู ่และผูู้้เช่า่พื่่�นที่่�และผูู้ร้ับับรักิารั
รัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเต์ิมูในที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่า
โครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์

 ซึี�งอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบรัิการัข้องพื่่�นที่่�สำนักงานที่่�ให้เช่่า
แกผูู่้เ้ช่า่พื่่�นที่่�และผูู้้รับับริัการัรัาย์ใหมู่ และผูู้้เช่า่พื่่�นที่่�และ
ผูู้้รัับบริัการัรัาย์เดิมูซีึ�งข้อเช่่าพื่่�นที่่�เพื่ิ�มูเต์ิมูในที่รััพื่ย์์สิน 
ที่่�เช่่าดังกล่าวั จิะถูกกำหนดข้ึ�นในการัจัิดที่ำงบปีรัะมูาณ
ปีรัะจิำปีีในแต์่ละปีีโดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ โดย์ข้้อต์กลง
กำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและค่าบรัิการัดังกล่าวัจิะใช่้กับพื่่�นที่่�
สำนักงานให้เช่่าที่่�มู่บริัเวัณ (Zone) และข้นาดพื่่�นที่่�เที่่า
หรั่อใกล้เค่ย์งกันรัะหวั่าง (ก) พื่่�นท่ี่�ภูาย์ในโครังการัย์่อย์
อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และ  
(ข้) พื่่�นที่่�ภูาย์ในโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอรัส์ และ/หรัอ่โครังการัอาคารัสำนกังานย์นูลิเ่วัอรั์ 
เฮ้าส์ ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ในสัญญา 

 ในการัน่� คู่สัญญาต์กลงว่ัา ข้้อต์กลงกำหนดอัต์รัาค่าเช่่า
และค่าบรัิการัจิะไมู่นำมูาใช่้บังคับกับพื่่�นที่่�สำนักงานให้
เช่า่ข้องโครังการัใดในโครังการัย่์อย์อ่�น ๆ  ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 หากเปี็นกรัณ่ดังน่�

- กรัณ่ที่่�ผูู้้ให้สัญญา และ/หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
ผูู้ใ้หส้ญัญา ไดจ้ิำหนา่ย์ จิา่ย์ โอน หรัอ่ใหเ้ช่า่ (ที่่�มูใิช่่
เปี็นการัให้เช่่าพ่ื่�นที่่�ในการัดำเนินธัุรักิจิให้เช่่าพ่ื่�นที่่�
สำนักงานแก่ลกูค้าที่ั�วัไปีต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า) พื่่�นที่่�
สำนักงานให้เช่่าโครังการันั�น ๆ ที่ั�งหมูด แก่บุคคล
อ่�นซีึ�งไมู่ใช่่บุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้สัญญา ที่ั�งน่� 
ภูาย์ใต์้ข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ในเรั่�องสิที่ธิัในการั
ปีฏิิเสธัก่อน หรั่อ 

- กรัณ่ที่่� CPNREIT ลงทุี่นในพื่่�นที่่�สำนักงานให้เช่่า
ภูาย์ในโครังการันั�น ๆ

 เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์แห่งสัญญาข้้อน่� หากอัต์รัาการัเช่่าพื่่�นท่ี่�
สำนักงาน (Occupancy Rate) ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�เช่่า
โครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส หรั่อที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่า
โครังการัยู์นลิเ่วัอร์ั เฮ้าส์ ต์�ำกว่ัาร้ัอย์ละ 92 ต์ามูที่่�กำหนด
ข้้างต์้น ผูู้้ให้สัญญาต์กลงเปีิดเผู้ย์หรั่อจิัดให้บุคคล 
ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้ให้สัญญา เปิีดเผู้ย์ข้้อมููลค่าเช่่าและ 
ค่าบรัิการั เง่�อนไข้ และรัะย์ะเวัลาการัเช่่าข้องพื่่�นท่ี่�
สำนักงานให้เช่่าข้องโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ ภูาย์ในโครังการั
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้ CPNREIT ที่รัาบเป็ีน 
ลาย์ลักษัณ์อักษัรัทีุ่กไต์รัมูาส รัวัมูถึงให้สิที่ธัิ CPNREIT 
เข้้าไปีต์รัวัจิสอบข้้อมููลดังกล่าวัต์ามูที่่� CPNREIT รั้องข้อ
และเห็นสมูควัรั

 นอกจิากน่� ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาปีรัะมูาณ 4 ปีี (สิ�นสุดวัันที่่� 
18 เมูษัาย์น 2567) นับจิากวัันที่่� CPNREIT ได้ลงทีุ่นใน
โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และ
โครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ หาก GLAND 
หรั่อ สเต์อรั์ลิง และ/หรั่อบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัข้้องกับ GLAND 
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หรั่อสเต์อรั์ลิงมู่ควัามูปีรัะสงค์จิะจิำหน่าย์ จิ่าย์ โอน หรั่อ
ให้เช่่า (ที่่�มูิใช่่เปี็นการัให้เช่่าพ่ื่�นที่่�ในการัดำเนินธัุรักิจิให้
เช่า่พื่่�นที่่�สำนกังานแก่ลกูคา้ที่ั�วัไปีต์ามูปีกติ์ที่างการัค้า) ไมู่
วั่าทัี่�งหมูดหร่ัอแต์่บางส่วันข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�ใช่้ในการั
ปีรัะกอบธุัรักิจิพื่่�นที่่�สำนักงานให้เช่า่ที่่�อย์ูใ่นโครังการัเดอะ 
แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 GLAND หรั่อสเต์อร์ัลิง ต์กลงว่ัา 
GLAND หร่ัอสเต์อร์ัลิง และ/หร่ัอบุคคลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ 
GLAND หรั่อสเต์อรั์ลิงจิะดำเนินการัให้ CPNREIT ได้รัับ
สิที่ธัิในการัปีฏิิเสธัก่อน (Right of First Refusal) ในการั
ลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวันั�น

1.27 คั ว า ม เ ส่� ย ง ใ น โ คั รั ง ก า รั เ ซ็็ น ท รัั ล  ม า รีั น า  
โคัรังการัเซ็็นทรััล ลำาปาง และ โคัรังการัเซ็็นทรััล 
พรัะรัาม 2 (ช่วงต์่ออายุ) เน่�องจากเจ้าข้องท่�ดิน
ไม่ปรัะสงคั์จะรัับโอนอาคัารัและสิ�งปลูกสรั้างท่� 
CPNREIT จะลงทุน 

 เน่�องจิากสัญญาเช่่าที่่�ดินโครังการัเซ็ีนที่รััล มูาร่ันา โครังการั 
เซี็นที่รััลลำปีาง และโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) 
กำหนดใหเ้ปีน็สทิี่ธัขิ้องเจิา้ข้องที่่�ดนิวัา่จิะเลอ่กรับัโอนกรัรัมูสทิี่ธัิ�
ในอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างหรั่อไมู่ โดย์หากเจิ้าข้องที่่�ดินเล่อกที่่�
จิะไมู่รัับโอนกรัรัมูสิที่ธัิ�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้าง ผูู้้เช่่าที่่�ดินซีึ�ง
เปี็นผูู้้ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินแก่ CPNREIT จิะต์้องรั่�อถอนอาคารัและ 
ส่งปีลูกสรั้างโดย์รัับผู้ิดช่อบในค่าใช่้จิ่าย์ในการัรั่�อถอนด้วัย์ 

 อย์่างไรัก็ด่ สัญญาเช่่าอาคารัและสิ�งปีลูกสร้ัางในโครังการั 
ดังกล่าวัได้กำหนดเง่�อนไข้ให้ CPNREIT มู่หน้าท่ี่�ดำเนินการั 
รั่�อถอนอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างแที่นผูู้้เช่่าที่่�ดินซึี�งเป็ีนผูู้้ให้เช่่า
ที่รััพื่ย์์สินแก่ CPNREIT ในกรัณ่ดังกล่าวั CPNREIT จิะต์้องรัับ
ภูารัะในการัร่ั�อถอนอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างสำหรัับ โครังการั 
เซีน็ที่รัลั มูารัน่า โครังการัเซีน็ที่รัลั ลำปีาง และโครังการัเซีน็ที่รัลั  
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) หากเจิ้าข้องท่ี่�ดินเล่อกที่่�จิะไมู่รัับ 
โอนกรัรัมูสิที่ธัิ�ในอาคารัและสิ�งปีลูกสรั้างเมู่�อสัญญาเช่่าที่่�ดิน 
สิ�นสุดลง โดย์กองที่รััสต์์จิะเปี็นผูู้้รัับผู้ิดช่อบในค่าใช่้จิ่าย์ 
เก่�ย์วักับการัรั่�อถอน 

 อย์่างไรัก็ด่ ในการัพื่ิจิารัณามููลค่าการัเข้้าลงทีุ่น ผูู้้จิัดการักอง
ที่รััสต์์ได้ที่ำการัปีรัะเมูินมููลค่าข้องค่าใช่้จิ่าย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการั
รั่�อถอน รัวัมูถึงรัะย์ะเวัลาที่่�จิำเป็ีนสำหรัับการัรั่�อถอนที่่�อาจิ 
เกิดข้ึ�นซีึ�งจิะกรัะที่บกับการัจิัดหารัาย์ได้ในช่่วังดังกล่าวัไวั้แล้วั 

2. คัวามเส่�ยงเก่�ยวกับคัวามสามารัถืในการัใช้
ปรัะโยชน์จากทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุน

2.1 คัวามเส่�ยงในสิทธุุิการัใช้ทางเข้้าออกสู่ทาง
ส า ธุุ า รั ณ ะ ข้ อ ง โ คั รั ง ก า รั อ า คั า รั สำา นั ก ง า น 
เดอะไนน ์ทาวเวอรัส์ และโคัรังการัอาคัารัสำานักงาน
ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์

 ปัีจิจิุบันที่างเข้้าออกสู่ที่างสาธัารัณะข้องโครังการัอาคารั
สำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการัอาคารัสำนักงาน
ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ มู่ 2 ที่าง ปีรัะกอบด้วัย์ ที่างเข้้าออกด้าน 
ถนนพื่รัะรัามู 9 และที่างเข้้าออกด้านถนนรััช่ดาภูิเษัก ซีึ�งที่าง
เข้้าออกสู่ที่างสาธัารัณะข้องโครังการัที่ั�ง 2 มู่ควัามูเส่�ย์งในสิที่ธัิ
การัใช่้ที่างเข้้าออกดังกล่าวั ดังน่�
(1) ทางเขา้ออกของโค่รังการัเดอะ แกรันด ์พรัะรัามั 9  

ด้านถ่นนพรัะรัามั 9
G L A N D  ไ ด้ รัั บ อ นุ ญ า ต์ จิ า ก ส ำ นั ก ก า รั โ ย์ ธั า 
กรัุงเที่พื่มูหานครั ให้ต์ัดคันหินที่างเที่้าเพื่่�อเช่่�อมูที่างเข้้า
ออกโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 สู่ถนนพื่รัะรัามู 9 
ที่ั�งน่�การัอนุญาต์ดังกล่าวัมู่เง่�อนไข้โดย์กำหนดต้์องให้
ปีรัะช่าช่นทัี่�วัไปีใช่้ถนนภูาย์ในโครังการัดังกล่าวัเปี็น 
เส้นที่างลัดรัะหวั่างถนนรััช่ดาภูิเษักกับถนนพื่รัะรัามู 9 
โดย์ไมู่มู่การัปีิดกั�น ดังนั�น ในกรัณ่ที่่� GLAND ไมู่ปีฏิิบัต์ิ
ต์ามูเง่�อนไข้ในการัอนุญาต์ดังกล่าวั กรุังเที่พื่มูหานครั 
อาจิพิื่จิารัณาย์กเลิกการัอนุญาต์ต์ัดคันหินที่างเท้ี่าเพื่่�อ 
เปีิดที่างเข้้าออกสู่ถนนพื่รัะรัามู 9 ได้

(2) ทางเขา้ออกของโค่รังการัเดอะ แกรันด ์พรัะรัามั 9  
ด้านถ่นนรััชื่ดาภิเษก
การัรัถไฟฟ้าข้นส่งมูวัลช่นแห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ มู่หนังส่อ
อนุญาต์ให้ GLAND สำหรัับโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 ใช่้ปีรัะโย์ช่น์ในที่่�ดินบรัิเวัณดังกล่าวัเพื่่�อผู้่าน
เข้้าออกสู่ถนนรััช่ดาภูิเษักได้ อย์่างไรัก็ด่ หาก รัฟมู.  
มู่ควัามูจิำเป็ีนจิะต์้องดำเนินการัใด ๆ เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ใน
การับำรัุงรัักษัาควัามูปีลอดภูัย์ข้องรัะบบรัถไฟฟ้า และ
ควัามูปีลอดภูัย์ข้องบุคคลที่่�อย์ู่ในเข้ต์รัะบบรัถไฟฟ้าไมู่วั่า
ที่างต์รัง และ/หรั่อที่างอ้อมู หรั่อเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์แก่
ปีรัะช่าช่นหรัอ่สาธัารัณะอ่�นใด รัฟมู. มูอ่ำนาจิเปีล่�ย์นแปีลง 
แก้ไข้ต์ำแหน่งที่่�ดินที่่�อนุญาต์ ย์้าย์ หรั่อลดข้นาดท่ี่�ดิน 
ที่่�อนุญาต์ไมู่ว่ัาที่ั�งหมูดหรั่อบางส่วัน รัวัมูที่ั�งย์กเลิกการั
อนุญาต์น่�ได้โดย์ไมู่ต์้องบอกกล่าวัล่วังหน้า โดย์ GLAND 
จิะเรั่ย์กรั้องเอาค่าต์อบแที่นหรั่อค่าเส่ย์หาย์ใด ๆ มูิได้  
ดังนั�น หาก GLAND ไมู่ปีฏิิบัต์ิต์ามูเง่�อนไข้ในการัอนุญาต์
ดงักลา่วั หรัอ่ รัฟมู. ใช้่อำนาจิดังกลา่วั อาจิที่ำให้โครังการั
อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการั 
ย์นูลิเ่วัอร์ั เฮ้าส์ ไมู่สามูารัถใช้่ที่างออกด้านถนนรัชั่ดาภิูเษักได้ 

สำหรับัถนนภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 และ
ถนนบรัิเวัณด้านหน้าโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำนักงานยู์นลิเ่วัอร์ั เฮ้าส์ 
GLAND ได้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นภูารัะจิำย์อมูในที่่�ดินส่วัน
ถนนบรัิเวัณดังกล่าวั เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้เช่่าพื่่�นท่ี่�และ 
ผูู้้รัับบริัการัข้องโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์  
ที่าวัเวัอร์ัส และโครังการัอาคารัสำนักงานยู์นลิเ่วัอร์ั เฮ้าส์ 
รัวัมูถึงบรัิวัารัข้องบุคคลดังกล่าวั
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ที่ั�งน่� CPNREIT ผูู้้เช่่าและผูู้้รัับบรัิการัต์้องใช่้ที่างเข้้าออก
และถนนภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9  
รัว่ัมูกบับคุคลอ่�นภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด ์พื่รัะรัามู 9  
ดังนั�น CPNREIT ผูู้้เช่่าและผูู้้ รัับบรัิการัอาจิปีรัะสบ 
ควัามูย์ุง่ย์ากในการัใช้่ที่างเข้า้ออกและถนนได้ หากบุคคล
อ่�นนั�นละเมูิดการัใช่้สิที่ธัิข้อง CPNREIT และที่ำให้ที่าง 
เข้้าออกและถนนเกิดควัามูเส่ย์หาย์ 

อย์า่งไรักต็์ามู ในสญัญาเช่า่พื่่�นที่่�สำนกังาน ที่่�จิอดรัถ และ
งานรัะบบ และ/หรั่อสัญญาต์กลงกรัะที่ำการั ได้กำหนด
หน้าท่ี่�ข้อง GLAND และสเต์อร์ัลิง ในการัปีฏิิบัต์ิ 
ต์ามูเง่�อนไข้และหลกัเกณฑ์ต์์า่ง ๆ  ต์ามูใบอนญุาต์ หนงัสอ่
อนุญาต์ รัวัมูถึงเอกสารัต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องอย์่างครับถ้วัน 
และ/หรั่อดำเนินการัใด ๆ เพื่่�อให้ CPNREIT ผูู้้เช่่าและ 
ผูู้ร้ับับริัการั และบริัวัารัข้องบุคคลดังกล่าวั สามูารัถใช้่สอย์
และใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากที่างเข้้าออกและที่างสัญจิรัภูาย์ใน
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 สู่ถนนสาธัารัณะได้ 
รัวัมูถึงกำหนดให้ GLAND และสเต์อรั์ลิง มู่หน้าที่่�ใน 
การับำรุังรัักษัาและซ่ีอมูแซีมูถนนโครังการัและที่างเข้้า
ออกให้อย์ู่ ในสภูาพื่ด่และเหมูาะสมูสำหรัับการัใช่้
ปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT ต์ลอดรัะย์ะเวัลาการัเช่่าข้อง 
CPNREIT ซีึ�งหาก GLAND และสเต์อรั์ลิง ไมู่ดำเนินการั
บำรัุงรัักษัาและซี่อมูแซีมูถนนโครังการัและที่างเข้้าออก
ให้อย์ู่ในสภูาพื่ด่และเหมูาะสมู CPNREIT มู่สิที่ธัิดำเนิน
การัดังกล่าวัด้วัย์ต์นเอง หรั่อให้บุคคลอ่�นดำเนินการั โดย์ 
ค่าใช่้จิ่าย์ข้อง GLAND และสเต์อรั์ลิง แต์่เพื่่ย์งผูู้้เด่ย์วั

2.2 คัวามเส่�ยงจากการัท่�โคัรังการัอาคัารัสำานักงาน
เดอะไนน ์ทาวเวอรัส์ และโคัรังการัอาคัารัสำานกังาน
ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์ เป็นโคัรังการัย่อยภายในโคัรังการั
เดอะ แกรันด์ พรัะรัาม 9
เน่�องจิากโครังการัเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรัส์ และโครังการัยู์นลิเ่วัอร์ั 
เฮ้าส์ เป็ีนโครังการัย่์อย์ภูาย์ในโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 
ซีึ�งเปี็นโครังการัข้นาดใหญ่ที่่�กลุ่มู GLAND กำลังพื่ัฒนาข้ึ�นให้มู่
ลักษัณะเปี็นศูนย์์กลางย์่านธัุรักิจิ (Central Business District) 
แหง่ใหมูใ่นบรัเิวัณถนนพื่รัะรัามู 9 ซีึ�งจิะปีรัะกอบดว้ัย์ โครังการั
ศูนย์์การัค้า โครังการัอาคารัชุ่ดเพื่่�ออย์ู่อาศัย์ โครังการัอาคารั
สำนักงาน โครังการัโรังแรัมู และอ่�น ๆ ดังนั�น หากสถานการัณ์
เปีล่�ย์นแปีลง ดว้ัย์เหต์จุิากสภูาวัะเศรัษัฐ์กจิิ การัเมูอ่ง เที่คโนโลย์่ 
กลุ่มู GLAND อาจิไมู่สามูารัถพื่ัฒนาโครังการัย์่อย์อ่�น ๆ  ภูาย์ใน
โครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ให้เปี็นไปีต์ามูรัูปีแบบและ
แนวัที่าง (Concept) ที่่�กำหนดไวั้ได้ หรั่อพื่ัฒนาโครังการั 
เดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 ไมู่เสรั็จิเรั่ย์บรั้อย์ต์ามูที่่�คาดการัณ์ไวั้ 
หรั่ออาจิมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงรัูปีแบบข้องโครังการัเดอะ แกรันด์ 
พื่รัะรัามู 9 โดย์ไมู่ต์้องได้รัับควัามูย์ินย์อมูจิาก CPNREIT ดังนั�น 
CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งจิากการัที่่�สภูาพื่แวัดล้อมูโดย์รัวัมู
ข้องโครังการัเดอะ แกรันด์ พื่รัะรัามู 9 เปีล่�ย์นแปีลงไปีจิากที่่� 
คาดการัณ์ไว้ั อันอาจิส่งผู้ลกรัะที่บถึงภูาพื่ลักษัณ์ข้องโครังการั
อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการัอาคารั

สำนกังานย์นูลิเ่วัอรั ์เฮา้ส ์ซีึ�งอาจิสง่ผู้ลต์อ่การัต์ดัสนิใจิเช่า่พื่่�นที่่�
หรั่อต์่ออายุ์สัญญาเช่่าข้องผูู้้เช่่า รัวัมูที่ั�งอาจิส่งผู้ลให้การัจิัดหา 
ผูู้เ้ช่า่มูาเช่า่พื่่�นที่่�ในโครังการัที่ั�งสองโครังการัดังกล่าวัดำเนินการั
ได้ย์ากข้ึ�น

2.3 คัวามเส่�ยงจากกรัณ่การัถูืกเวนคั่นท่�ดิน  

2.4 ทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุน/จะเข้้าลงทุนอยู่ภาย
ใต์้บังคัับข้องหลักเกณฑ์์ทางกฎหมายเก่�ยวกับ
สิ�งแวดล้อม โดยการัปฏิิบัต์ิต์ามหลักเกณฑ์์ทาง
กฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ CPNREIT ม่คั่าใช้
จ่ายและภารัะคัวามรัับผิดหลายด้าน

2.5 คัวามเส่�ยงเก่�ยวกบัภัยธุุรัรัมชาต์ิ อุบตั์ิภัย และการั
ก่อคัวามไม่สงบ

2.6 คัวามเส่�ยงจากการัปรัะกันภัย
การัปีรัะกอบธัุรักิจิข้อง CPNREIT มู่ควัามูเส่�ย์งด้านการัดำเนิน
การัและการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์ในที่รัพัื่ย์สิ์นท่ี่� CPNREIT ลงทุี่น/จิะเข้า้
ลงทีุ่น แมู้วั่า CPNREIT จิะจิัดให้มู่การัปีรัะกันภูัย์ในที่รััพื่ย์์สินที่่� 
CPNREIT ลงทุี่น/จิะเข้้าลงทุี่นอย์่างเพ่ื่ย์งพื่อและเหมูาะสมู  
ต์ามูข้้อกำหนดข้องกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง แต์่ CPNREIT อาจิไมู่
สามูารัถจัิดที่ำปีรัะกันภูัย์ที่่�คุ้มูครัองควัามูเส่�ย์งบางปีรัะเภูที่ท่ี่�
อาจิเกิดข้ึ�น หรั่อแมู้วั่า CPNREIT จิะสามูารัถจิัดหาปีรัะกันภูัย์
ได ้แต่์อตั์รัาเบ่�ย์ปีรัะกันอาจิไมู่คุมู้กับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ที่างเศรัษัฐ์กิจิ
ที่่� CPNREIT จิะได้รัับ หรั่อ CPNREIT อาจิไมู่สามูารัถใช่้สิที่ธัิ
เรัย่์กร้ัองต์ามูที่่�รัะบุไว้ัในกรัมูธัรัรัม์ูปีรัะกันภัูย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้งได้ไมู่วัา่
ที่ั�งหมูดหรั่อบางส่วัน หรั่ออาจิเกิดควัามูล่าช่้าในการัช่ดเช่ย์ 
ควัามูเส่ย์หาย์ต์ามูกรัมูธัรัรัม์ูปีรัะกันภูัย์ดังกล่าวั โดย์ที่่�ไมู่ใช่่ 
ควัามูผู้ิดข้อง CPNREIT หรั่อ CPNREIT อาจิมู่ควัามูเส่�ย์งจิาก
ควัามูสูญเสย่์ที่างการัเงนิ เมู่�อเกดิเหต์กุารัณร์ัา้ย์แรังที่่� CPNREIT 
อาจิไมู่ได้รัับการัช่ดเช่ย์ควัามูเส่ย์หาย์อย์่างเพื่่ย์งพื่อ หรั่อ 
ไมูส่ามูารัถจิดัใหมู้ก่ารัที่ำปีรัะกนัภูยั์ปีรัะเภูที่ดงักลา่วัได ้อนัอาจิ
ส่งผู้ลกรัะที่บโดย์ต์รังต์่อผู้ลต์อบแที่นที่่�ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์คาดวั่า
จิะได้รัับ 

2.7 ทรัพัย์สนิท่� CPNREIT ถ่ือคัรัองนั�นอาจม่คัา่ใชจ้า่ย
เก่�ยวกับทรััพย์สิน รัวมทั�งค่ัาใช้จ่ายในการัดำาเนิน
การัต์่าง ๆ เพิ�มมากข้้�น
ควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้
แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิได้รัับผู้ลกรัะที่บที่างลบหากค่าใช้่จิ่าย์
เก่�ย์วักบัที่รัพัื่ย์ส์นิและคา่ใช่จ้ิา่ย์ในการัดำเนนิการัต์า่ง ๆ  เพื่ิ�มูข้ึ�น 
โดย์รัาย์ได้ไมู่เพื่ิ�มูข้ึ�นต์ามูหรั่อเพื่ิ�มูข้ึ�นในอัต์รัาที่่�น้อย์กวั่า

ปีัจิจิัย์ที่่�อาจิส่งผู้ลให้ค่าใช้่จิ่าย์เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินและค่าใช้่จิ่าย์ 
ในการัดำเนินการัเพื่ิ�มูสูงข้ึ�นได้แก่

- การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องค่าใช่้จิ่าย์ในการับำรัุงรัักษัา

- การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องภูาษั่ที่่� เก่�ย์วัข้้องกับอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
รัวัมูที่ั�งค่าธัรัรัมูเน่ย์มูอ่�น ๆ ต์ามูกฎหมูาย์

- การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์ กฎรัะเบ่ย์บ ข้้อบังคับ รัวัมูที่ั�ง
นโย์บาย์ข้องรัฐั์บาลซีึ�งจิะเพื่ิ�มูคา่ใช่จ้ิา่ย์ในการัปีฏิบิตั์ติ์ามู
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กฎหมูาย์ กฎรัะเบ่ย์บ ข้้อบังคับ และนโย์บาย์ท่ี่�
เปีล่�ย์นแปีลงนั�น

- การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องค่าใช่้จิ่าย์สาธัารัณูปีโภูค

- การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องค่าบรัิการัสำหรัับผูู้้รัับจิ้างช่่วัง (ถ้ามู่)

- การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องอัต์รัาเงินเฟ้อ

- การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องเบ่�ย์ปีรัะกันภูัย์ 

- ควัามูเส่ย์หาย์หร่ัอควัามูช่ำรุัดบกพื่ร่ัองข้องที่รััพื่ย์์สินซีึ�ง
ต์้องมู่การัแก้ไข้ โดย์ต้์องใช้่ค่าใช้่จิ่าย์ในการัดำเนินการั 
และค่าใช่้จิ่าย์ในการัดำเนินการัในส่วันน่�ไมู่สามูารัถคาด
หมูาย์ได้ และการัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องค่าใช่้จิ่าย์ในการัดำเนินงาน
อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินและการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
CPNREIT

3. คัวามเส่�ยงเก่�ยวกับการัลงทุนในทรััพย์สินโดย 
CPNREIT

3.1 การัลงทุนในทรััพย์สินม่คัวามเส่�ยง
การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินมู่ควัามูเส่�ย์งหลาย์ปีรัะการั รัวัมูถึงแต์่ 
ไมู่จิำกัดเพื่่ย์ง (1) การัเปีล่�ย์นแปีลงในที่างลบข้องการัเมู่องหรั่อ
เศรัษัฐ์กิจิ (2) การัเปีล่�ย์นแปีลงในที่างลบข้องสภูาวัะข้องต์ลาด
ในพื่่�นที่่� (3) สถานะที่างการัเงินข้องผูู้้เช่่า ผูู้้ซี่�อและผูู้้ข้าย์
ที่รัพัื่ย์์สิน (4) แหล่งเงนิที่นุสนบัสนนุ ที่ั�งที่่�เป็ีนเงินกู้ย์มู่ ต์รัาสารัหน่�  
หรั่อต์รัาสารัทีุ่นซีึ�งอาจิเปีล่�ย์นแปีลงไปี ที่ำให้ส่งผู้ลกรัะที่บ 
ต์่อควัามูสามูารัถข้อง CPNREIT ในการัได้มูาเพื่ิ�มูซีึ�งที่รััพื่ย์์สิน 
หรัอ่การัปีรับัปีรังุซีอ่มูแซีมูที่รัพัื่ย์ส์นิ (5) การัเปีล่�ย์นแปีลงอตั์รัา
ดอกเบ่�ย์ ต์้นทีุ่นการัเงิน และค่าใช่้จิ่าย์เก่�ย์วักับการัดำเนินงาน
อ่�น ๆ (6) การัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์ด้านสิ�งแวัดล้อมู กฎหมูาย์
การักำหนดเข้ต์พื่่�นที่่�และหลักเกณฑ์์อ่�น ๆ ข้องรััฐ์บาลและ
นโย์บาย์ด้านการัเงิน (7) ข้้อเรั่ย์กรั้องด้านสิ�งแวัดล้อมูที่่�เกิดข้ึ�น
จิากที่รัพัื่ย์์สนิ (8) การัเปีล่�ย์นแปีลงอตั์รัาคา่เช่า่ในต์ลาด (9) การั
เปีล่�ย์นแปีลงข้องรัาคาพื่ลังงาน (10) การัแข่้งข้นัรัะหว่ัางเจิา้ข้อง
ที่รััพื่ย์์สินหร่ัอผูู้้ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินเพ่ื่�อแย์่งลูกค้าที่่�เปี็นผูู้้เช่่าและ 
ผูู้้ใช่้พ่ื่�นท่ี่�ซีึ�งอาจิส่งผู้ลให้เกิดพื่่�นที่่�วั่างในพื่่�นที่่�ให้เช่่า หรั่อไมู่
สามูารัถให้เช่่าโดย์มู่ข้้อต์กลงที่่�เปี็นปีรัะโย์ช่น์ได้ (11) การัไมู่
สามูารัถต์่ออายุ์สัญญาเช่่าเมู่�อสัญญาเช่่าฉบับปีัจิจิุบันหมูดอายุ์ 
(12) การัไมู่สามูารัถจิัดเก็บค่าเช่่าหรั่อค่าต์อบแที่นการัใช่้
ปีรัะโย์ช่นจ์ิากผูู้ใ้ช่ ้และ/หรัอ่ผูู้เ้ช่า่พื่่�นที่่�ไดต้์รังต์ามูเวัลาที่่�กำหนด 
หรั่อการัไมู่สามูารัถจิัดเก็บได้เลย์เน่�องจิากผูู้้ใช่้ และ/หรั่อผูู้้เช่่า
พื่่�นที่่�ลมู้ละลาย์ (13) การัไมูส่ามูารัถจิดัที่ำปีรัะกนัภูยั์ไดเ้พื่ย่์งพื่อ
หรัอ่ครัอบคลมุูควัามูเสย่์หาย์หรัอ่การัที่่�เบ่�ย์ปีรัะกนัภูยั์เพื่ิ�มูสงูข้ึ�น 
(14) การัเพื่ิ�มูข้ึ�นข้องอัต์รัาเงินเฟ้อ (15) ที่รัพัื่ย์ส์นิช่ำรัดุบกพื่รัอ่ง
เป็ีนเหต์ุให้ต์้องแก้ไข้ซี่อมูบำรัุง ก่อให้เกิดค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ไมู่อาจิ 
คาดหมูาย์ได้ (16) ผูู้้เช่่าไมู่ปีฏิิบัต์ิต์ามูข้้อต์กลงและเง่�อนไข้ใน
สัญญาเช่่า (17) การัต์้องพื่ึ�งพื่ากรัะแสเงินสดเพื่่�อใช่้ในการัซี่อมู
บำรัุงและการัพื่ัฒนาปีรัับปีรัุงที่รััพื่ย์์สิน (18) การัที่่�ค่าใช่้จิ่าย์ใน
การัดำเนินการัเพื่ิ�มูสงูข้ึ�น รัวัมูถงึคา่ภูาษัท่ี่่�เก่�ย์วัข้อ้งกับที่รัพัื่ย์สิ์น 
(19) สิที่ธัิหร่ัอภูารัะต์ิดพื่ันใด ๆ ที่่�ต์รัวัจิไมู่พื่บข้ณะที่่�ที่ำการั 

ต์รัวัจิสอบหร่ัอสอบที่านอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�กรัมูที่่�ดิน (20) 
เหตุ์สุดวิัสัย์ที่่�ที่ำให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์ที่่�ไมู่อาจิที่ำปีรัะกันภัูย์ได้ 
และ (21) การัแพื่รั่รัะบาดข้องโรัคต์ิดต์่อ

ปีจัิจัิย์ต่์าง ๆ  เหล่าน่�สง่ผู้ลใหเ้กดิควัามูผัู้นผู้วันข้องอตั์รัาการัเช่า่
พื่่�นที่่� อตั์รัาคา่เช่า่และคา่ต์อบแที่นการัใช่ป้ีรัะโย์ช่นใ์นพื่่�นที่่� หรัอ่
ค่าใช่้จิ่าย์ในการัดำเนินการั ที่ำให้เกิดผู้ลกรัะที่บในที่างลบ 
ต์่อมููลค่าข้องที่รััพื่ย์์สินและรัาย์ได้ที่่�ได้รัับจิากที่รััพื่ย์์สิน มููลค่า
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT อาจิลดลงอย์่างมู่นัย์สำคัญหาก 
ต์ลาดอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ห์รัอ่เศรัษัฐ์กจิิข้องปีรัะเที่ศไที่ย์อย์ูใ่นช่ว่ัง
ข้าลงอย์่างกะที่ันหัน

3.2 คัวามเส่�ยงจากการัต์รัวจสอบข้อ้มลูกอ่นเข้า้ลงทนุ
ก่อนการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สิน ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ที่ำการัศึกษัา
ข้อ้มูลูรัาย์ละเอย่์ดข้องที่รัพัื่ย์สิ์นนั�น ๆ  โดย์ที่ำการัต์รัวัจิสอบหรัอ่
สอบที่านข้้อมููลต่์าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง (Due Diligence) ก่อน 
การัต์ัดสินใจิเข้้าลงทีุ่น โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ศึกษัารัาย์งาน
ข้องบริัษััที่ปีรัะเมิูนค่าที่รััพื่ย์์สิน รัาย์งานที่างวิัศวักรัรัมูข้อง
ที่รััพื่ย์์สิน รัาย์งานต์รัวัจิสอบที่างกฎหมูาย์ข้องที่รััพื่ย์์สิน  
ต์ลอดจินข้้อมููลและสัญญาต์่าง ๆ อย่์างไรัก็ต์ามูการักรัะที่ำ 
ดังกล่าวัมูิได้เปี็นการัปีรัะกันวั่าที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT จิะเข้้า
ลงทีุ่น จิะปีรัาศจิากควัามูเส่ย์หาย์หรั่อควัามูบกพื่ร่ัองที่่�อาจิจิะ
ต์้องมู่ค่าใช้่จิ่าย์ในการัปีรัับปีรุังหร่ัอซ่ีอมูแซีมู รัาย์งานข้อง 
ผูู้้ปีรัะเมูินรัาคา รัาย์งานการัต์รัวัจิสภูาพื่ที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT 
จิะเข้้าลงทุี่น และรัาย์งานการัต์รัวัจิสอบสถานะที่างกฎหมูาย์
ข้องที่รัพัื่ย์สิ์นโดย์ที่่�ปีรึักษัากฎหมูาย์ที่่�ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ใ์ช้่เปีน็
พื่่�นฐ์านในการัปีรัะเมิูนและต์รัวัจิสอบที่รัพัื่ย์์สินอาจิมูข้่้อบกพื่ร่ัอง 
มูค่วัามูไมู่ถกูต้์อง เน่�องจิากควัามูบกพื่ร่ัองบางอย่์างข้องที่รัพัื่ย์์สิน
ที่่�อาจิจิะต์รัวัจิพื่บได้ย์าก หรั่อไมู่สามูารัถต์รัวัจิพื่บได้ เน่�องจิาก
ข้้อจิำกัดในการัต์รัวัจิสอบ รัวัมูไปีถึงเที่คนิคหรั่อวัิธั่การัที่่�ใช่้ใน
การัต์รัวัจิสอบ หรัอ่ปัีจิจัิย์อ่�น ๆ  ที่่�เป็ีนข้อ้จิำกัดในการัต์รัวัจิสอบ
ข้องที่ั�งผูู้้ปีรัะเมูินรัาคา วัิศวักรัและที่่�ปีรัึกษัากฎหมูาย์

นอกจิากนั�นแล้วั ที่รััพื่ย์์สินที่่� CPNREIT จิะเข้้าลงทีุ่นอาจิมู ่
การัละเมูดิกฎ รัะเบย่์บ ข้อ้บงัคบัต์า่ง ๆ  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกบัที่รัพัื่ย์ส์นิ 
ซีึ�งการัศึกษัาข้้อมููลรัาย์ละเอ่ย์ดและการัต์รัวัจิสอบเอกสารัท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง (Due Diligence) ข้องผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์อาจิไมู่
สามูารัถครัอบคลุมูถึงได้ ซีึ�งอาจิส่งผู้ลให้เกิดภูารัะค่าใช้่จิ่าย์ท่ี่�
เกินกวั่าที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ปีรัะมูาณการัไวั้ก่อนการัลงทุี่น 
หรั่อก่อให้เกิดหน้าท่ี่�ที่่�ต้์องปีฏิิบัต์ิต์ามูข้้อผูู้กพื่ันที่่�เก่�ย์วักับ 
การัละเมูิดกฎข้้อบังคับดังกล่าวัที่่�ถูกกำหนดโดย์หน่วัย์งาน
รัาช่การัที่่�เก่�ย์วัข้้อง

3.3 มูลคั่าข้องทรััพย์สินท่� CPNREIT ลงทุนต์ามการั
ปรัะเมินคั่าโดยบรัิษััทปรัะเมินคั่าทรััพย์สินไม่ ได้
เป็นเคัรัื�องแสดงมูลคั่าท่�แท้จรัิงข้องทรััพย์สิน และ
ไม่สามารัถืรับัปรัะกันไดว้า่รัาคัาข้ายข้องทรัพัย์สนิ
นั�นจะเป็นไปต์ามท่�ปรัะเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรัือใน
อนาคัต์
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3.4 คัวามเส่�ยงจากการัท่� CPNREIT ลงทุนในสิทธิุุการั
เช่าอสังหารัิมทรััพย์
เน่�องจิากการัลงที่นุข้อง CPNREIT เปีน็การัลงที่นุในสทิี่ธักิารัเช่า่
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ดังนั�น มููลค่าข้องสิที่ธัิการัเช่่าอาจิลดลง
เน่�องจิากการัลดลงข้องรัะย์ะเวัลาการัเช่า่ที่่�เหลอ่อย์ู ่หรัอ่มูลูคา่
สิที่ธัิการัเช่่าอาจิมู่การัเปีล่�ย์นแปีลง อันเน่�องจิากการั
เปีล่�ย์นแปีลงข้องการัปีรัะเมิูนรัาคาข้องมููลค่าสิที่ธิัการัเช่่า  
ซีึ�งปีัจิจิัย์ต์่าง ๆ เหล่าน่�จิะส่งผู้ลกรัะที่บต่์อมููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์  
ซีึ�งอาจิที่ำให้มููลค่าข้องหน่วัย์ที่รััสต์์มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงเพื่ิ�มูข้ึ�น
หรั่อลดลงได้

4. คัวามเส่�ยงอ่�น ๆ

4.1 การัเปล่�ยนแปลงในมาต์รัฐานบัญช่หรัือกฎหมาย 
ท่�เก่�ยวข้้อง 

4.2 มูลค่ัาทรััพย์สินสุทธิุุข้อง CPNREIT อาจมิ ได้เป็น
มูลคั่าท่�แท้จรัิงท่� CPNREIT จะได้รัับหากม่การั
จำาหน่ายทรััพย์สินออกไปทั�งหมดหรัือม่การัเลิก 
CPNREIT 

4.3 คัวามเส่�ยงจากข้าดสภาพคัล่องในการัซ็่�อข้าย
หน่วยทรััสต์์ ในต์ลาดรัอง

4.4 คัวามเส่�ยงด้านภาษั่และคั่าธุุรัรัมเน่ยม 
ในการัซี่�อหรั่อข้าย์ โอนหร่ัอรัับโอนอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หรั่อการั 
ซี่�อหรั่อข้าย์ โอนหรั่อรัับโอนสิที่ธัิการัเช่่า (ในกรัณ่ที่่� CPNREIT 
ลงทุี่นโดย์การัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์) และการัดำเนินงานเพื่่�อ
จิดัหาผู้ลปีรัะโย์ช่นจ์ิากที่รัพัื่ย์ส์นิข้อง CPNREIT ในอนาคต์ อาจิ
มู่ภูารัะภูาษั่และค่าธัรัรัมูเน่ย์มูที่่�เกิดจิากการัซี่�อหร่ัอข้าย์ หรั่อ
โอนหรั่อรัับโอนกรัรัมูสิที่ธัิ� หรั่อโอนหรั่อรัับโอนสิที่ธัิการัเช่่าใน
อสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และการัดำเนนิงานเพื่่�อจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่นจ์ิาก
ที่รัพัื่ย์ส์นิข้อง CPNREIT ซีึ�ง CPNREIT อาจิต์อ้งรับัภูารัะที่ั�งหมูด
หรั่อบางส่วัน โดย์ที่่� อัต์รัาภูาษั่และอัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูที่่� 
CPNREIT จิะต์้องช่ำรัะดังกล่าวั หรั่อการัใช่้สิที่ธัิปีรัะโย์ช่น์ที่าง
ภูาษั่ อาจิแต์กต์่างจิากที่่�เปี็นอย์ู่ในปีัจิจิุบัน

นอกจิากน่� ในอนาคต์ภูารัะภูาษั่ข้อง CPNREIT และ/หรั่อภูารัะ
ภูาษั่ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัลงทีุ่น และ/หรั่อ
การัซี่�อข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ และ/หรั่อการัดำเนินงานเพื่่�อจิัดหา 
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT และการัได้รัับ
ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิาก CPNREIT อาจิเปีล่�ย์นแปีลงไปีจิากที่่�
เปีน็อย์ูใ่นปัีจิจิบุนั หากมูก่ารัเปีล่�ย์นแปีลงกฎหมูาย์และรัะเบย่์บ
ด้านภูาษั่อากรัหรั่อด้านอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง 

4.5 คัวามสามารัถืในการัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบแทน 
ข้อง CPNREIT 
การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้อง CPNREIT จิะถูกพื่ิจิารัณาจิาก
ผู้ลการัดำเนินงานข้อง CPNREIT ซีึ�งข้ึ�นอย์ู่กับปีัจิจิัย์หลาย์
ปีรัะการั ได้แก่ สภูาวัะที่างเศรัษัฐ์กิจิที่ั�งในปีรัะเที่ศและ 
ต์่างปีรัะเที่ศ ควัามูสามูารัถข้องผูู้้เช่่าและผูู้้เช่่าช่่วังในการัช่ำรัะ

ค่าเช่่า ต์้นทีุ่นในการับรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ค่าใช่้จิ่าย์ในการั
ดำเนินงานต์่าง ๆ สภูาวัะการัแข้่งข้ันข้องผูู้้ปีรัะกอบการั อัต์รัา
การัเช่่าพื่่�นที่่�ในโครังการัที่่� CPNREIT ลงทีุ่น การัเปีล่�ย์นแปีลง
กฎหมูาย์และข้้อบังคับที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สิน ภูัย์ธัรัรัมูช่าต์ิ 
สภูาวัะที่างการัเมู่อง ดังนั�น จิึงมู่ควัามูเส่�ย์งที่่�นักลงทีุ่นจิะไมู่ได้
รัับปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นต์ามูที่่�ได้ปีรัะมูาณการัเอาไวั้ หรั่อ 
CPNREIT จิะไมูส่ามูารัถรักัษัารัะดบัการัจิา่ย์ปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่น
หรั่อเพื่ิ�มูการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นได้

4.6 รัาคัาซ็่�อข้ายหน่วยทรััสต์์อาจไม่ ได้สะท้อนมูล 
คั่าทรััพย์สินสุทธุุิข้อง CPNREIT 

4.7 เงินคั่นทุนจากการัเลิกกองทรััสต์์อาจจะน้อยกว่า
จำานวนเงินท่�ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ ได้ลงทุน

4.8 คัวามเส่�ยงจากการัท่� CPNREIT อาจจะรัะดมทุน
ในคัรัั�งน่�เพ้�อลงทุนในทรััพย์สินท่�จะลงทุนเพิ�มเต์ิม
ไม่ ได้คัรับต์ามเป้าหมายท่�วางไว้
ต์ามูที่่�ที่่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งที่่� 
1/2562 เมู่�อวัันที่่� 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 ได้มู่มูติ์อนุมูัต์ิการั 
เพื่ิ�มูทุี่น โดย์การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเติ์มู  
ในจิำนวันไมู่เกิน 770 ล้านหน่วัย์ โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ในการั 
นำเงินที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทีุ่นไปีดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

(1) เพื่่�อลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล มูารั่นา โครังการัเซี็นที่รััล 
ลำปีาง โครังการัเซีน็ที่รัลั สรุัาษัฎรัธ์ัาน ่โครังการัเซีน็ที่รัลั 
อุบล โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) (โดย์ไมู่
รัวัมูการัช่ำรัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 (ช่่วัง
ต่์ออาย์)ุ) โครังการัอาคารัสำนกังานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  
และโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ และ/หรั่อ

(2) เพื่่�อช่ำรัะหน่�จิากการักูย้์มู่เงินที่่�ใช้่ในการัลงทุี่นในโครังการั
เซี็นที่รััล มูารั่นา โครังการัเซ็ีนที่รััล ลำปีาง โครังการั
เซี็นที่รััล สุรัาษัฎรั์ธัาน่ โครังการัเซี็นที่รััล อุบล โครังการั
เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) (โดย์ไมู่รัวัมูการัช่ำรัะ
ค่า เช่่ าข้องโครังการัเ ซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วัง 
ต์่ออาย์ุ)) โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 
และโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ และ/หรั่อ

(3) เพื่่�อเป็ีนค่าใช้่จิ่าย์ต่์าง ๆ สำหรัับการัรัะดมูทุี่นและ 
การัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล มูารั่นา โครังการัเซี็นที่รััล 
ลำปีาง โครังการัเซีน็ที่รัลั สรุัาษัฎรัธ์ัาน ่โครังการัเซีน็ที่รัลั 
อุบล โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์)  
(โดย์ไมู่รัวัมูการัช่ำรัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซี็นที่รััล  
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์)) โครังการัอาคารัสำนักงาน 
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการัอาคารัสำนักงาน 
ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ และ/หรั่อ

(4) เพื่่�อเปี็นเงินทีุ่นหมูุนเวั่ย์นข้อง CPNREIT

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้รัับอนุญาต์ในการัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูจิากสำนักงาน ก.ล.ต์. เมู่�อวัันที่่� 24 
กุมูภูาพื่ันธั์ 2563 แต์่เน่�องจิากสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง
เช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผู้ลกรัะที่บต์่อการั
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ดำเนินงานข้องธัุรักิจิที่่� เก่�ย์วัข้้องในวังกวั้าง ซีึ� งรัวัมูถึง
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เช่ิงพื่าณิช่ย์์ซีึ�ง CPNREIT ลงทีุ่นอย์ู่ในปีัจิจิุบัน 
และจิะเข้้าลงทีุ่นในอนาคต์ ต์ลอดจินส่งผู้ลให้สภูาวัะการัลงทีุ่น
ในต์ลาดทีุ่นมู่ควัามูผู้ันผู้วันอย์่างรัุนแรัง ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
จิึงเห็นควัรัให้เล่�อนการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูออกไปี 

อย์่างไรัก็ต์ามู เพื่่�อให้เปี็นไปีต์ามูแผู้นการัเข้้าลงทีุ่นที่่�กำหนดไวั้ 
CPNREIT ในปีี 2563 CPNREIT จิึงได้เข้้าลงทีุ่นในโครังการั
อาคารัสำนกังานเดอะไนน ์ที่าวัเวัอรัส์ เมู่�อวันัที่่� 1 มูน่าคมู 2563 
และโครังการัอาคารัสำนักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้าส์ เมู่�อวัันที่่� 2 
มู่นาคมู 2563 รัวัมูที่ั�งการัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธัิการัเช่่าโครังการั
เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) เมู่�อวัันที่่� 31 มู่นาคมู 2563 
(โดย์ที่่�ค่าเช่่าสำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) 
จิะมู่การัช่ำรัะในปีี 2568) โดย์ใช่้แหล่งเงินทีุ่นที่ั�งหมูดจิากเงินกู้
ย์่มูจิากสถาบันการัเงิน และในวัันที่่� 25 กุมูภูาพื่ันธ์ั 2564 
CPNREIT ไดน้ำเงนิที่่�ไดจ้ิากการัเพื่ิ�มูที่นุจิำนวัน 6,578 ลา้นบาที่ 
จิากการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพิื่�มูเติ์มูไปีลงทุี่น 
ในเซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง ในมููลค่าที่ั�งสิ�นไมู่เกิน 
5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษั่
มููลค่าเพื่ิ�มู และอากรัแสต์มูปี์ รัวัมูต์ลอดจินค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และ
คา่ใช่จ้ิา่ย์อ่�น ๆ  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง) และช่ำรัะคน่เงินกูย้์มู่บางส่วัน ที่ั�งน่� 
ในส่วันข้องการัลงทีุ่นในเซี็นที่รััล สุรัาษัฏิร์ัธัาน่ และเซี็นที่รััล 
อบุล ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะพิื่จิารัณาลงที่นุเมู่�อสภูาวัะการัลงที่นุ
ในต์ลาดทีุ่นเอ่�ออำนวัย์ต์่อการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ 
เพื่่�อให้มู่การัลงทีุ่นครับถ้วันต์ามูมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญ ครัั�งท่ี่� 
1/2562 โดย์รัาย์ละเอ่ย์ดที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมูมู่ดังน่�

ราย่ละเอุ่ย่ดั เซ็นทรัล มารีนา เซ็นทรัล ลำาปาง

พื่่�นที่่�ให้เช่่า 14,793 ต์รั.มู. 15,863 ต์รั.มู.

อาย์ุสิที่ธัิการัเช่่า 14 ปี ี2 เดอ่น 6 วันั
สิ� น สุ ด วัั นที่่�  3 0 
เมูษัาย์น 2578

20 ปีี 9 เดอ่น 22 วันั 
สิ� น สุ ด วัั นที่่�  1 6 
ธัันวัาคมู 2584

มููลค่าการัลงทีุ่น 2,574 ล้านบาที่ 3,098 ล้านบาที่

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

เชื่่ า ในงบการัเ งินของ CPNREIT สำหรัับ
การัลังทุนในโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามั 2  
(ชื่่วังต์่ออายุ) 

 การัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) 
จิะมู่การัช่ำรัะค่าเช่่าในปีี 2568 ไมู่เกิน 25,394 ล้านบาที่ 
(ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษั่มููลค่าเพิื่�มู 
อากรัแสต์มูป์ี ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จิ่าย์อ่�น ๆ  
ที่่�เก่�ย์วัข้้อง) โดย์ได้มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธัิการัเช่่าสำหรัับ
โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) เมู่�อวัันที่่�  
31 มู่นาคมู 2563 ซีึ�งต์ามูหลักเกณฑ์์ข้องมูาต์รัฐ์าน 
การับัญช่่ที่่�เก่�ย์วัข้้อง CPNREIT จิะต์้องบันที่ึกหน่�สิน 
จิากสัญญาเช่่าคู่ กับการับันทึี่กที่รััพื่ย์์ สินโครังการั 

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ในงบการัเงินข้อง 
CPNREIT ต์ั�งแต์่วัันที่่�มู่การัลงทีุ่น ซีึ�งเปี็นวัันเด่ย์วักันกับ 
วัันที่่�มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธัิการัเช่่า 

 อย์่างไรัก็ต์ามู หน่�สินจิากสัญญาเช่่าดังกล่าวัไมู่ถูกนับ 
รัวัมูเปี็นการักู้ย์่มูเงินสำหรัับการัคำนวัณอัต์รัาส่วันการั 
กูย้์มู่เงินต์ามูปีรัะกาศ ที่จิ. 49/2555 นอกจิากน่� คา่ใช้่จิา่ย์
ดอกเบ่�ย์ที่่�เกิดจิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าดังกล่าวัเปี็น 
ค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งจิะไมู่กรัะที่บต์่อควัามูสามูารัถ
ข้อง CPNRE IT ในการัจิ่ าย์ เงินจิ่ าย์ผูู้้ ถ่ อหน่ วัย์ 
(Distribution)

•  CPNREIT จัะต้์องจััดหาแหล่ังเงินทุนท่�เพ่ยงพอ
สำหรับัการัชื่ำรัะค่่าเช่ื่าโค่รังการัเซน็ทรัลัั พรัะรัามั 2 
(ชื่่วังต์่ออายุ) ในปิี 2568

 เน่�องจิากการัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต่์ออายุ์) จิะมู่การัช่ำรัะค่าเช่่าในปีี 2568 ไมู่เกิน 
25,394 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น 
ภูาษัมู่ลูค่าเพื่ิ�มู อากรัแสต์มูป์ี คา่ธัรัรัมูเนย่์มู และค่าใช้่จิา่ย์
อ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง) ดังนั�น CPNREIT จิะต์้องจิัดหาแหล่ง
เงนิที่นุสำหรับัการัช่ำรัะคา่เช่า่ดังกลา่วัในปี ี2568 ซีึ�งอาจิ
มู่ควัามูเส่�ย์งในการัรัะดมูทีุ่นให้เพื่่ย์งพื่อสำหรัับการัช่ำรัะ
ค่าเช่่าต์ามูกำหนดเวัลา 

 อย์่างไรัก็ต์ามู เพื่่�อเป็ีนการัเต์รั่ย์มูการัสำหรัับการัจัิดหา
แหล่งเงินทุี่นสำหรับัการัช่ำรัะค่าเช่า่ดังกล่าวั ผูู้้จิดัการักอง
ที่รััสต์์ได้จิัดให้มู่การัเสนอต์่อท่ี่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
เพ่ื่�อข้ออนุมัูติ์การัเพิื่�มูทีุ่นข้อง CPNREIT โดย์ต์ามูมูต์ิ 
ที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งที่่� 
1/2562 ในวันัที่่� 22 พื่ฤศจิกิาย์น 2562 ไดมู้มู่ต์อินมุูตั์กิารั
เพื่ิ�มูทีุ่นข้อง CPNREIT โดย์การัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูในปีี 2568 ในจิำนวันไมู่เกิน 630  
ล้านหน่วัย์ โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ในการันำเงินที่่�ได้จิากการั
เพื่ิ�มูที่นุไปีช่ำรัะค่าเช่่าสำหรับัโครังการัเซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 
(ช่ว่ังต์อ่อาย์)ุ และ/หรัอ่เพื่่�อช่ำรัะหน่�จิากการักูย้์มู่เงินที่่�ใช้่
ในการัช่ำรัะค่าเช่่าสำหรัับโครังการัเซ็ีนที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) และ/หรั่อเพื่่�อเปี็นค่าใช่้จิ่าย์ต์่าง ๆ สำหรัับ
การัช่ำรัะค่าเช่่าสำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) และ/หร่ัอเพ่ื่�อเปี็นเงินทีุ่นหมูุนเวั่ย์นข้อง 
CPNREIT 

 ที่ั�งน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่การัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููล 
เก่�ย์วักับการัจิัดหาแหล่งเงินทีุ่นเพ่ื่�อนำมูาช่ำรัะค่าเช่่า 
โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ในปีี 2568  
ต์ามูมูติ์ที่่�ปีรัะชุ่มูวิัสามัูญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT 
ครัั�งที่่�  1/2562 ดังกล่าวั ในรัาย์งานปีรัะจิำปีีข้อง 
CPNREIT การัแจิ้งในที่่�ปีรัะชุ่มูสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ปีรัะจิำปีีข้อง CPNREIT 



รายงานประจำาปี 256462

 นอกจิากน่� แหล่งเงินทีุ่นจิากเงินกู้ย์่มูจิะเปี็นอ่กแหล่งเงิน
ทีุ่นท่ี่� CPNREIT สามูารัถใช้่สำหรัับการัช่ำรัะค่าเช่่า
โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ได้ โดย์ที่่�
สดัสว่ันการักูย้์มู่เงนิข้อง CPNREIT จิะเปีน็ไปีต์ามูปีรัะกาศ
คณะกรัรัมูการักำกบัต์ลาดที่นุ ที่่� ที่จิ. 49/2555 ซีึ�งกำหนด
ไวั้ว่ัา กองที่รััสต์์สามูารัถกู้ย์่มูเงินได้ไมู่เกินร้ัอย์ละ 35.0 
ข้องมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิรัวัมู หรัอ่ไมูเ่กนิรัอ้ย์ละ 60 ข้องมูลูคา่
ที่รัพัื่ย์สิ์นรัวัมูสำหรับักองที่รัสัต์ท์ี่่�อันดบัควัามูน่าเช่่�อถอ่อย์ู่
ในอันดับที่่�สามูารัถลงทีุ่นได้ (Investment Grade) ที่ั�งน่� 
ปีจัิจิบัุน CPNREIT ไดรั้ับการัจิดัอนัดบัควัามูนา่เช่่�อถอ่จิาก 
TRIS ไว้ัท่ี่�รัะดับ “AA” แนวัโน้มูอนัดบัเครัดิต์ “Negative” 
หรั่อ “ลบ” (จิัดอันดับเมู่�อวัันที่่� 30 กรักฎาคมู 2564)  
อก่ที่ั�งภูาย์หลงัการัลงที่นุในที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�เพื่ิ�มูเต์มิู CPNREIT 
จิะมู่ข้นาดฐ์านที่รััพื่ย์์สินที่่�ใหญ่ข้ึ�น โดย์เพื่ิ�มูข้ึ�นจิาก
ที่รัพัื่ย์สิ์นรัวัมูข้อง CPNREIT ซีึ�งมูมู่ลูค่า 78,971 ลา้นบาที่ 
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564) 

 อย์่างไรัก็ด่ หาก CPNREIT ต์้องรัะดมูทุี่นจิากเงินกู้ย์่มู 
ที่ั�งจิำนวันเพ่ื่�อช่ำรัะค่าเช่่าข้องโครังการัเซีน็ที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) ในปีี 2568 สัดส่วันการักู้ย์่มูข้อง CPNREIT 
คาดวัา่จิะอย์ูท่ี่่�ปีรัะมูาณรัอ้ย์ละ 59.5 ภูาย์ใต์ส้มูมูต์ฐิ์านวัา่ 
ณ ช่่วังเวัลานั�น CPNREIT ย์ังคงได้รัับการัจิัดอันดับ 
ควัามูน่ า เช่่� อถ่ ออย์ู่ ในอันดับที่่� ส ามูารัถลงทีุ่น ได้ 
(Investment Grade) โดย์เงินกู้ย์่มูปีรัะกอบด้วัย์  
(1) เงินกู้ย์่มูอ้างอิงต์ามูงบการัเงินล่าสุด ณ วัันที่่�  
31 ธัันวัาคมู 2564 (2) เงินกู้ย์่มูที่่�จิะใช่้สำหรัับโครังการั
ปีรัับปีรัุงในปีี 2564 และ (3) เงินกู้ย์่มูที่่�จิะใช่้สำหรัับการั
ช่ำรัะคา่เช่า่ข้องโครังการัเซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์อ่อาย์)ุ 
ในปีี 2568 ที่ั�งจิำนวัน สำหรัับมููลค่าที่รััพื่ย์์สินปีรัะกอบ
ด้วัย์ (1) ที่รััพื่ย์์สินรัวัมูอ้างอิงต์ามูงบการัเงินล่าสุด ณ  
วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู  2564 (2) มููลค่าที่รััพื่ย์์สินโครังการั
เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ที่ั�งน่� หากในปีี 2568 
CPNREIT ไมู่ได้รัับการัจัิดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อให้อย์ู่ใน
อันดับที่่�สามูารัถลงทีุ่นได้ (Investment Grade) 
CPNREIT จิะมูค่วัามูสามูารัถในการัรัะดมูที่นุโดย์การักูย้์มู่
เงินลดลงจิากที่่�ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 59.5 ต์ามูสมูมูติ์ฐ์าน 
ข้้างต้์น เป็ีนอัต์รัาสูงสุดไมู่เกินรั้อย์ละ 35.0 โดย์ใช้่
สมูมูต์ิฐ์านเด่ย์วักัน ด้วัย์เหต์ุดังกล่าวั คาดวั่า CPNREIT 
จิะต์อ้งจิดัหาแหลง่เงินที่นุอ่�นเพื่ิ�มูเต์มิูอก่จิำนวันปีรัะมูาณ 
20,279.4 ล้านบาที่

 อนึ�ง ในกรัณ่ที่่� CPNREIT ไมู่สามูารัถจิัดหาเงินทีุ่นเพื่่�อ
ช่ำรัะค่าเช่่าที่ั�งหมูดสำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 
(ช่่วังต์่ออาย์ุ) ในปีี 2568 ได้อย่์างเพื่่ย์งพื่อนั�น คู่สัญญา 
จิะรัว่ัมูกนัเจิรัจิาเพื่่�อหาข้อ้ต์กลงสำหรับักรัณด่งักลา่วั และ
หากไมู่สามูารัถหาข้้อต์กลงร่ัวัมูกนัได้ เซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 
มู่สิที่ธัิบังคับหลักปีรัะกันการัช่ำรัะค่าเช่่าต์ามูควัามูเส่ย์
หาย์ที่่�เกิดข้ึ�นจิริัง โดย์มููลค่าหลักปีรัะกันมู่วังเงินสูงสุด 
1,800 ล้านบาที่

•  ผู้ลักรัะทบจัากการัท่� CPNREIT อาจัม่ัการัออก
แลัะเสนอขายหน่วัยทรััสต์์เพิ�มัเต์ิมัเพ่�อเปิ็นเงินทุน
สำหรัับการัชื่ำรัะค่่าเชื่่าโค่รังการัเซ็นทรััลั พรัะรัามั 
2 (ชื่่วังต์่ออายุ) ในปิี 2568

 เน่�องจิากการัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2  
(ช่่วังต่์ออายุ์) จิะมู่การัช่ำรัะค่าเช่่าในปีี 2568 ไมู่เกิน 
25,394 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น 
ภูาษัมู่ลูค่าเพื่ิ�มู อากรัแสต์มูป์ี คา่ธัรัรัมูเนย่์มู และค่าใช้่จิา่ย์
อ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง) ในการัน่� ต์ามูมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญ 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ครัั�งที่่� 1/2562 ในวัันที่่� 
22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 จิึงได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการัเพื่ิ�มูทีุ่นข้อง 
CPNREIT โดย์การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รัสัต์เ์พื่ิ�มูเติ์มู
ในปีี 2568 ในจิำนวันไมู่เกิน 630 ล้านหน่วัย์ โดย์มู่
วััต์ถุปีรัะสงค์ในการันำเงินที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทุี่นไปีช่ำรัะ 
ค่าเช่่าสำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) 
และ/หรั่อเพื่่�อช่ำรัะหน่�จิากการักู้ย์่มูเงินที่่�ใช้่ในการัช่ำรัะ
ค่าเช่่าสำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) 
และ/หรัอ่เพื่่�อเปีน็คา่ใช่จ้ิา่ย์ต์า่ง ๆ  สำหรับัการัช่ำรัะคา่เช่า่
สำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) และ/
หรั่อเพื่่�อเปี็นเงินทีุ่นหมูุนเว่ัย์นข้อง CPNREIT โดย์จิะมู่ 
การัจัิดสรัรัให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง CPNREIT  
ไมู่ต์�ำกวั่ารั้อย์ละ 50 ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�จิะออกและเสนอ
ข้าย์เพื่ิ�มูเต์ิมู และจัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูในส่วันท่ี่�
เหล่อให้แก่บุคคลในวังจิำกัด และ/หรั่อปีรัะช่าช่นที่ั�วัไปี 
ต์ามูท่ี่�เห็นสมูควัรัในรัาคาเด่ย์วักับการัเสนอข้าย์ผูู้้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เดิมูข้อง CPNREIT ดังนั�นผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ข้อง CPNREIT อาจิได้รัับผู้ลกรัะที่บจิากการัออกและ
เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่เพื่ิ�มูเติ์มูดังกล่าวัในข้ณะนั�น  
เช่่น การัลดลงข้องสิที่ธัิออกเส่ย์งในการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ (Control Dilution) การัลดลงข้องรัาคา
หน่วัย์ที่รััสต์์ (Price Dilution) หร่ัอ การัลดลงข้อง 
ผู้ลต์อบแที่นต์่อหน่วัย์ (Earning Dilution) โดย์หาก
คำนวัณผู้ลกรัะที่บจิากจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์สูงสุดที่่�จิะ 
ออกและเสนอข้าย์ในปีี 2568 (สมูมูต์ิฐ์านที่่�จิำนวัน 
หน่วัย์สงูสดุเท่ี่ากบั 630 ล้านหน่วัย์) คาดว่ัาจิะมูผู่้ลกรัะที่บ 
ข้องการัลดลงข้องสัดส่วันผูู้้ถ่อหน่วัย์เดิมู (Dilution)  
ในปีี 2568 สำหรัับผูู้้ถ่อหน่วัย์เดิมูที่่�ไมู่จิองซ่ี�อหน่วัย์ 
เพื่ิ�มูทีุ่นในปีี 2568 ปีรัะมูาณร้ัอย์ละ 20 บนฐ์านข้อง
จิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์หลังการัเพื่ิ�มูทีุ่นในครัั�งน่� เที่่ากับ 
2,568.03 ล้านหน่วัย์ (โดย์มู่จิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูทุี่น 
ครัั�งน่�ที่่� 355.56 ล้านหน่วัย์) รัวัมูกับจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์
สูงสุดที่่�คาดวั่าจิะออกเพื่ิ�มูเต์ิมูในปีี 2568 ดังกล่าวั และ
ไมูมู่ก่ารัออกและเสนอข้าย์หนว่ัย์ที่รัสัต์เ์พื่ิ�มูเต์มิูในช่ว่ังหลัง
จิากน่�ถงึปี ี2568 อย์า่งไรักต็์ามู จิำนวันหนว่ัย์ที่รัสัต์ท์ี่่�ออก
และเสนอข้าย์เพื่ิ� มู เต์ิมูจิรัิ งอาจิน้อย์กวั่ าจิำนวัน 
หน่วัย์ที่รัสัต์์สงูสดุ (ไมู่เกนิ 630 ล้านหน่วัย์) ดงักล่าวัข้้างต้์น  
โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะพิื่จิารัณาถึงโครังสร้ัางเงินทุี่น 
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ที่่� เหมูาะสมูในข้ณะนั�นในการัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�ออกใหมู่ร่ัวัมูกับแหล่งเงินทีุ่นอ่�น เช่่น  
การักูย้์มู่เงิน และ/หรัอ่การัออกหุน้กู ้เพื่่�อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์
สูงสุดต์่อ CPNREIT และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

4.10 คัวามเส่�ยงจากการัลงทุนในต์รัาสารั
•  ค่วัามัเส่�ยงด้านเค่รัดิต์ 

 ผูู้ถ้อ่หุ้นกูมู้ค่วัามูเส่�ย์งที่่�อาจิจิะไมูไ่ดร้ับัช่ำรัะดอกเบ่�ย์หรั่อ
เงินต์้น ในกรัณ่ที่่�ธัุรักิจิและผู้ลการัดำเนินงานข้องผูู้้ออก
หุ้นกูไ้มูเ่ป็ีนไปีต์ามูที่่�คาดหมูาย์หรัอ่ที่รัพัื่ย์ส์นิข้องผูู้้ออกหุน้
กู้มู่ไมู่เพ่ื่ย์งพื่อต์่อการัช่ำรัะหน่� ก่อนการัต์ัดสินใจิลงทีุ่น  
ผูู้้ลงทีุ่นควัรัพิื่จิารัณาฐ์านะการัเงินและควัามูสามูารัถใน
การัช่ำรัะหน่�ข้องผูู้้ออกหุ้นกู้จิากข้้อมููลที่่�รัะบุไวั้ในหนังส่อ
ช่่�ช่วัน ในการัปีรัะเมูินควัามูเส่�ย์งด้านเครัดิต์ข้องผูู้้ออก 
หุน้กู้ ผูู้้ลงทุี่นสามูารัถดูการัจัิดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อ ที่่�จัิด
ที่ำโดย์สถาบันจิัดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อเพื่่�อปีรัะกอบการั
ต์ัดสินใจิลงทีุ่นได้ ถ้าการัจิัดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อข้อง 
หุ้นกู้ต์�ำ แสดงวั่าควัามูเส่�ย์งด้านเครัดิต์ข้องหุ้นกู้สูง  
ผู้ลต์อบแที่นที่่�ผูู้้ลงทุี่นได้รัับควัรัจิะสูงด้วัย์เพื่่�อช่ดเช่ย์ 
ควัามูเส่�ย์งที่่�สงูข้องหุน้กูด้งักลา่วั ผูู้้ออกหุน้กูจ้ิะจิดัใหมู้ก่ารั
จิัดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อข้องหุ้นกู้ จิากสถาบันจัิดอันดับ
ควัามูน่าเช่่�อถ่อที่่�สำนักงาน ก.ล.ต์. ให้ควัามูเห็นช่อบ 
ต์ลอดอาย์ขุ้องหุน้กู ้ที่ั�งน่� ผูู้ล้งที่นุควัรัต์ดิต์ามูข้อ้มูลูข้า่วัสารั
ข้องบรัษิัทัี่ผูู้อ้อกหุน้กูร้ัวัมูถงึการัปีรับัปีรังุเปีล่�ย์นแปีลงการั
จิัดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อ ได้จิากเว็ับไซีต์์ข้องสำนักงาน
คณะกรัรัมูการักำกับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์ ์
สถาบันจิัดอันดับควัามูน่าเช่่�อถ่อ หร่ัอสมูาคมูต์ลาด
ต์รัาสารัหน่�ไที่ย์

•  ค่วัามัเส่�ยงด้านรัาค่า 

 รัาคาต์ลาดข้องหุ้นกู้นั�นอาจิมู่การัเปีล่�ย์นแปีลงข้ึ�นอย์ู่กับ
ปีจัิจิยั์หลาย์ปีรัะการั ย์กต์วััอย่์างเช่น่ รัะดบัอตั์รัาดอกเบ่�ย์
ในต์ลาดการัเงิน นโย์บาย์ข้องธันาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ 
สภูาวัะเศรัษัฐ์กิจิโดย์รัวัมู อตั์รัาเงนิเฟอ้ อาย์ขุ้องหุน้กู ้หรัอ่
อุปีสงค์ส่วันเกินหรั่อส่วันข้าดข้องหุ้นกู้ ดังนั�น ผูู้้ถ่อหุ้นกู้
อาจิได้รัับผู้ลกรัะที่บจิากควัามูผู้ันผู้วันข้องรัาคาหุ้นกู้  
ในกรัณ่ที่่�มู่การัซี่�อข้าย์ต์รัาสารัก่อนครับกำหนดไถ่ถอน

•  ค่วัามัเส่�ยงด้านสภาพค่ลั่อง 

 ผูู้้ถ่อหุ้นกู้อาจิไมู่สามูารัถข้าย์หุ้นกู้ในต์ลาดรัองก่อนครับ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ที่ันที่่ในรัาคาที่่�ต์นเองต์้องการั 
เน่�องจิากการัซี่�อข้าย์เปีล่�ย์นมู่อข้องต์รัาสารัในต์ลาดรัอง
อาจิมู่ไมู่มูาก ที่ั�งน่� ผูู้้ออกหุ้นกู้ไมู่ได้นำหุ้นกู้ไปีซี่�อข้าย์ใน
ต์ลาดรัองใดๆ ผูู้้ถอ่หุ้นกู้สามูารัถซี่�อข้าย์หุ้นกู้ได้ที่่�ธันาคารั
พื่าณิช่ย์์ บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์ หรั่อนิต์ิบุคคลอ่�นใด ท่ี่�มู่ 
ใบอนุญาต์ค้าหลักที่รััพื่ย์์อันเปี็นต์รัาสารัแห่งหน่�
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ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้บริัหารักองที่รััสต์์ภูาย์ใต์้กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องอย่์างเครั่งครััด ได้แก่ พื่รัะรัาช่บัญญัติ์หลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์  
พื่.ศ. 2535 (รัวัมูที่ั�งที่่�มู่การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู) พื่รัะรัาช่บัญญัต์ิที่รััสต์์เพื่่�อธัุรักรัรัมูในต์ลาดทีุ่น พื่.ศ. 2550 (รัวัมูที่ั�งที่่�มู่การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู) กฎเกณฑ์์
ข้องหน่วัย์งานกำกับดูแล และสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ 

ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 กองที่รััสต์์ CPNREIT ไมู่มู่คด่ควัามู ซีึ�งเปี็นคู่ควัามูหรั่อคู่กรัณ่ โดย์ที่่�คด่หรั่อข้้อพื่ิพื่าที่ในช่ั�นอนุญาโต์ต์ุลาการั หรั่อ
ข้้อพื่ิพื่าที่ที่างกฎหมูาย์อ่�นใดที่่�มู่นัย์สำคัญ และเก่�ย์วัข้้องโดย์ต์รังกับธัุรักิจิข้องกองที่รััสต์์ที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เช่่�อวั่าจิะส่งผู้ลกรัะที่บใน 
ที่างลบอย์่างรั้าย์แรังต์่อกองที่รััสต์์ที่่�มู่จิำนวันสูงกวั่ารั้อย์ละ 5 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธัิข้องกองที่รััสต์์ สถานะการัเงิน ผู้ลการัดำเนินงาน และ
แนวัโน้มูการัดำเนินการัในอนาคต์ รัวัมูถึงไมู่มู่มู่ข้้อพิื่พื่าที่ใดที่่�กรัะที่บต่์อการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์บริัหารัอย์ู่อย่์างมู่
นัย์สำคัญ

ข้้อพิพาททางกฎหมาย
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ปิี 2560
• CPNREIT ได้ถูกจิัดตั์�งข้ึ�นต์ามูพื่รัะรัาช่บัญญัต์ิที่รััสต์์เพื่่�อธัุรักรัรัมูในต์ลาดทีุ่น พื่.ศ. 2550 เมู่�อวัันที่่� 29 พื่ฤศจิิกาย์น 2560  

ผู้่านกรัะบวันการัแปีลงสภูาพื่มูาจิากกองทีุ่นรัวัมู CPNRF

• หน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT เรัิ�มูที่ำการัซี่�อข้าย์ในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ วัันแรักในวัันที่่� 14 ธัันวัาคมู 2560

ปิี 2561
• วัันที่่� 25 พื่ฤษัภูาคมู 2561 TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์องค์กรั (Issuer Rating) ข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” และ 

แนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Stable” หรั่อ “คงที่่�”

• วัันที่่� 29 มูิถุนาย์น 2561 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรัข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Stable” 
หรั่อ “คงที่่�” และได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มูอันดับ
เครัดิต์ “Stable” หรั่อ “คงที่่�”

• วัันที่่� 17 สิงหาคมู 2561 CPNREIT ได้ดำาเนินการัออกหุ้นกู้ต์ามูมูติ์ท่ี่�ปีรัะชุ่มูสามัูญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อง CPNREIT  
ปีรัะจิำาปีี 2561 ซีึ�งเปี็นการัออกภูาย์ใต์้โครังการัหุ้นกู้ (Medium Term Note Program: MTN) ข้อง CPNREIT วังเงิน  
16,250 ล้านบาที่ โดย์ได้ออกหุ้นกู้จิำานวัน 10,040 ล้านบาที่ เพื่่�อนำเงินมูาช่ำารัะหน่�ต์ามูสัญญาเงินกู้ย์่มูหรั่อหน่�ใด ๆ และ 
นำามูาใช่้จิ่าย์ต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัออกหุ้นกู้และการัช่ำารัะหน่�ดังกล่าวั

ปิี 2562
• วัันท่ี่� 8 กุมูภูาพัื่นธั์ 2562 CPNREIT ได้ดำเนินการัออกหุ้นกู้จิำนวัน 4,495 ล้านบาที่ (เป็ีนการัออกภูาย์ใต้์โครังการัหุ้นกู้ 

(Medium Term Note Program: MTN) ข้อง CPNREIT วังเงิน 16,250 ล้านบาที่) เพื่่�อนำเงินมูาช่ำารัะหน่�ต์ามูสัญญาเงิน 
กู้ย์่มูหรั่อหน่�ใด ๆ และนำามูาใช่้จิ่าย์ต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัออกหุ้นกู้และการัช่ำารัะหน่�ดังกล่าวั 

• วัันที่่� 25 มูิถุนาย์น 2562 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” 
และแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Stable” หรั่อ “คงที่่�”

• วัันท่ี่� 8 สิงหาคมู 2562 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ได้มู่มูต์ิรัับที่รัาบการัลาออกข้อง นาย์ช่าล่ มูาดาน  
พื่้นจิากต์ำแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ และปีรัะธัานกรัรัมูการัข้องบรัิษััที่ โดย์มู่ผู้ลต์ั�งแต์่วัันที่่� 31 สิงหาคมู 2562 และอนุมูัต์ิแต์่งต์ั�ง  
นาย์พื่งศกรั เที่่�ย์งธัรัรัมู เข้้าดำรังต์ำแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ และกรัรัมูการัข้องบรัิษััที่ โดย์มู่ผู้ลต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 กันย์าย์น 2562 

• วัันที่่� 22 สิงหาคมู 2562 ที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญผูู้้ถ่อหุ้นครัั�งที่่� 1/2562 ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิแต์่งต์ั�ง นางอวัย์พื่รั  
ฟูต์รัะกูล เข้้าดำรังต์ำแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ และกรัรัมูการัข้องบรัิษััที่ฯ โดย์มู่ผู้ลต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 กันย์าย์น 2562

• วันัที่่� 22 พื่ฤศจิกิาย์น 2562 ที่่�ปีรัะช่มุูวัสิามูญัผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ค์รัั�งที่่� 1/2562 ข้อง CPNREIT และมูมู่ต์อินมุูตั์กิารัลงที่นุเพื่ิ�มูเต์มิู
ข้องกองที่รัสัต์ ์CNREIT โดย์มูร่ัาย์ละเอย่์ดต์ามูที่่�ไดแ้จิง้ข้า่วัผู้า่นรัะบบเปีดิเผู้ย์สารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลกัที่รัพัื่ย์แ์หง่ปีรัะเที่ศไที่ย์ 
เมู่�อวัันที่่� 6 ธัันวัาคมู 2562 และเผู้ย์แพื่รั่ผู้่านเวั็บไซีต์์ข้อง CPNREIT (www.cpnreit.com)

• วัันท่ี่� 9 ธัันวัาคมู 2562  ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์และ ฟุต์ซ่ี� รััสเซีล (FTSE Russell) ปีรัะกาศผู้ลการัที่บที่วัน 
รัาย์ช่่�อหลักที่รััพื่ย์์ชุ่ดใหมู่ที่่�จิะใช่้ในการัคำนวัณ FTSE SET Index Series มู่ผู้ลวัันที่่� 23 ธัันวัาคมู 2562 เปี็นต์้นไปี  
โดย์ CPNREIT ได้รัับการัคัดเล่อกอย์ู่ใน FTSE SET Mid Cap Index

เหต์ุการัณ์ท่�สำาคััญ

เหต์ุการัณ์ท่�สำาคััญและข้้อมูลสำาคััญอ่�น
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ปิี 2563

• CPNREIT ได้ลงทีุ่นในโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส เมู่�อวัันที่่� 1 มู่นาคมู 2563 และโครังการัอาคารัสำนักงาน 
ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ เมู่�อวัันที่่� 2 มู่นาคมู 2563 โดย์ได้ดำาเนินการัจิดที่ะเบ่ย์นที่่�สำานักงานที่่�ดินเพ่ื่�อรัับโอนสิที่ธิัการัเช่่าใน
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่ั�งสองโครังการัจิาก GLANDRT เมู่�อวัันที่่� 2 มู่นาคมู 2563 

• CPNREIT ได้จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธัิการัเช่่าโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ที่่�สำานักงานที่่�ดินเมู่�อวัันที่่� 31 มู่นาคมู 2563 
โดย์จิะเรัิ�มูช่ำรัะค่าเช่่าสำหรัับโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ในปีี 2568

• ศูนย์์การัค้าภูาย์ใต้์การับริัหารัข้อง CPNREIT ได้ปีิดให้บริัการัเป็ีนการัช่ั�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้องภูาครััฐ์เพื่่�อควับคุมูการัแพื่ร่ั
รัะบาดข้องโรัคต์ิดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 “COVID-19” ไมู่ให้ข้ย์าย์ไปีในวังกวั้าง รัะหวั่างวัันที่่� 22 มู่นาคมู ถึง 16 พื่ฤษัภูาคมู 
2563 โดย์ปีิดให้บรัิการัพื่่�นที่่�บางส่วัน ย์กเวั้น ซีูเปีอร์ัมูาร์ัเก็ต์ รั้านข้าย์ย์าและสิ�งจิำเปี็นต่์อการัดำรังช่่พื่ รั้านอาหารัให้ 
ซี่�อกลับบ้าน และธันาคารัที่่�ย์ังเปีิดให้บรัิการัได้ต์ามูปีรัะกาศข้องหน่วัย์งานภูาครััฐ์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง 

• โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ปีิดให้บรัิการัช่ั�วัครัาวัต์ามูปีรัะกาศข้องภูาครััฐ์ต์ั�งแต์่เด่อนเมูษัาย์น 2563 เปี็นต์้นไปี ซีึ�งในรัะหวั่างน่� 
ได้เรั่งการัปีรัับปีรัุงโรังแรัมูครัั�งใหญ่ให้เรั็วัข้ึ�น โดย์เรัิ�มูต์ั�งแต์่เด่อนเมูษัาย์น - ธัันวัาคมู 2563

• โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 เรัิ�มูดำเนินการัปีรัับปีรัุงครัั�งใหญ่ต์ั�งแต์่เด่อนกรักฎาคมู 2563 เปี็นต์้นไปี โดย์ที่ย์อย์ที่ำที่่ละเฟส 
และคาดวั่าจิะแล้วัเสรั็จิในเด่อนต์ุลาคมู 2564 

• วัันที่่� 22 กรักฎาคมู 2563 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” 
และปีรัับแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์เปี็น “Negative” หรั่อ “ลบ”

• วัันที่่� 24 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ย์่�นแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์และรั่างหนังส่อช่่�ช่วัน
ต์่อสำนักงานคณะกรัรัมูการักำกับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ (สำนักงาน ก.ล.ต์.) เพื่่�อออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
เพื่ิ�มูเต์ิมูจิำนวันไมู่เกิน 355,557,300 หน่วัย์ โดย์นำเงินที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทีุ่นไปีลงทีุ่นในเซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง 
มููลค่าการัลงทีุ่นที่ั�งสิ�น 5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู และอากรัแสต์มูปี์ รัวัมูต์ลอดจิน 
ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช่้จิ่าย์อ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง) สำหรัับการัลงทีุ่นในเซี็นที่รััล สุรัาษัฏิรั์ธัาน่ และเซี็นที่รััล อุบล ผูู้้จิัดการักอง
ที่รััสต์์จิะพื่ิจิารัณาลงทีุ่นเมู่�อสภูาวัะการัลงทีุ่นในต์ลาดทีุ่นเอ่�ออำนวัย์ต์่อการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ เพื่่�อให้มู่การัลงทีุ่น
ครับถ้วันต์ามูมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งที่่� 1/2562
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ปิี 2564

• วัันท่ี่� 25 กุมูภูาพัื่นธ์ั 2564 CPNREIT ได้นำเงินที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทุี่นจิำนวัน 6,578 ล้านบาที่ โดย์การัออกและเสนอข้าย์ 
หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมูจิำนวัน 355,557,300 หน่วัย์ ที่่�รัาคาเสนอข้าย์ 18.50 บาที่ต์่อหน่วัย์ ไปีลงทีุ่นในเซี็นที่รััล มูารั่นา และ
เซีน็ที่รัลั ลำปีาง ในมูลูคา่ที่ั�งสิ�นไมูเ่กนิ 5,672 ลา้นบาที่ (ไมูร่ัวัมูคา่ธัรัรัมูเนย่์มูการัจิดที่ะเบย่์น ภูาษัมู่ลูคา่เพื่ิ�มู และอากรัแสต์มูปี์ 
รัวัมูต์ลอดจินค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช่้จิ่าย์อ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง) และช่ำรัะค่นเงินกู้ย์่มูบางส่วัน

 รัายละเอ่ยดทรััพย์สินท่�ลงทุนเพิ�มเต์ิม

ราย่ละเอุ่ย่ดั เซ็นทรัล มารีนา เซ็นทรัล ลำาปาง

พื่่�นที่่�ให้เช่่า 14,793 ต์ารัางเมูต์รั 15,863 ต์ารัางเมูต์รั

อาย์ุสิที่ธัิการัเช่่า 14 ปีี 2 เด่อน 6 วััน
สิ�นสุดวัันที่่� 30 เมูษัาย์น 2578

20 ปีี 9 เด่อน 22 วััน
สิ�นสุดวัันที่่� 16 ธัันวัาคมู 2584

มููลค่าการัลงทีุ่น 2,574 ล้านบาที่ 3,098 ล้านบาที่

• วัันที่่� 31 มู่นาคมู 2564 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุ่ด มููลค่ารัวัมูที่ั�งหมูด 3,500 ล้านบาที่ เสนอข้าย์วังแคบไมู่เกิน 
10 รัาย์ (PP10) เพื่่�อช่ำรัะค่นหน่� โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

- CPNREIT243A มููลค่า 2,000 ล้านบาที่ อาย์ุ 3 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2567 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 1.50 กำหนด
ช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

- CPNREIT263A มููลค่า 1,500 ล้านบาที่ อาย์ุ 5 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2569 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 2.13 กำหนด
ช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

โดย์ TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน ที่ั�ง 2 ชุ่ด ที่่�รัะดับ “AA” เมู่�อวัันที่่� 21 เมูษัาย์น 2564

• วันัที่่� 30 กรักฎาคมู 2564 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุน้กูไ้มู่ดอ้ย์สิที่ธิั ไมู่มูห่ลักปีรัะกันข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” 
แนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ “Negative” หรั่อ “ลบ”

• วัันที่่� 13 สิงหาคมู 2564 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุ่ด มููลค่ารัวัมูที่ั�งหมูด 2,650 ล้านบาที่ เสนอข้าย์นักลงทีุ่น
สถาบันและเพื่่�อช่ำรัะค่นหน่� โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

- CPNREIT268A มููลค่า 1,650 ล้านบาที่ อาย์ุ 5 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2569 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 1.65 กำหนด
ช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

- CPNREIT318A มููลค่า 1,000 ล้านบาที่ อาย์ุ 10 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2574 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 2.96 กำหนด
ช่ำรัะดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

โดย์ TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน ที่ั�ง 2 ชุ่ด ที่่�รัะดับ “AA” เมู่�อวัันที่่� 30 กรักฎาคมู 2564
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ข้้อมูลสำาคััญอ่�น

การัลงทนุในทรัพัย์สนิเพิ�มเต์มิต์ามมต์ทิ่�ปรัะชมุวสิามญั
ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ CPNREIT คัรัั�งท่� 1/2562
ส่บเน่�องจิากเกิดสถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19  
ในปีี 2563 ซีึ�งที่ำให้สภูาวัะการัลงทุี่นในต์ลาดทุี่นมู่ควัามูผู้ันผู้วัน 
อย์่างรัุนแรัง ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จึิงเห็นสมูควัรัให้เล่�อนแผู้นการัออก
และเสนอข้าย์หนว่ัย์ที่รัสัต์อ์อกไปีกอ่น โดย์ไดท้ี่ำการัแจิง้ข้า่วัผู้า่นที่าง
เวับ็ไซีต์ข์้องกองที่รัสัต์แ์ละข้องต์ลาดหลกัที่รัพัื่ย์ฯ์ เมู่�อวันัที่่� 12 มูน่าคมู 
2563 ซีึ�งต์ามูปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำกบัต์ลาดที่นุ ที่่� ที่จิ. 49/2555 
เร่ั�อง การัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทุี่นใน 
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ฉบับลงวัันที่่� 21 พื่ฤศจิิกาย์น 2555 (รัวัมูที่ั�งที่่�ได้มู่
การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู) (“ปีรัะกาศที่่� ที่จิ. 49/2555”) กำหนดให้ผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ต์้องเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ให้แล้วัเสรั็จิภูาย์ใน 6 เด่อน 
นับแต่์วัันที่่�สำนักงาน ก.ล.ต์. ได้แจ้ิงผู้ลการัอนุญาต์ ซึี�งมู่ผู้ลให้การั
อนุญาต์ดังกล่าวัสิ�นสุดในวัันที่่� 23 สิงหาคมู 2563 อย์่างไรัก็ด่ 
สำนักงาน ก.ล.ต์. ได้ออกปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำกับต์ลาดทีุ่น  
ที่่� ที่น/จิ. 36/2563 เรั่�อง การัผู้่อนผู้ันการัดำเนินการัข้องกองทีุ่นรัวัมู
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์กองทุี่นรัวัมูโครังสร้ัางพ่ื่�นนฐ์าน และที่รััสต์์เพื่่�อการั
ลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ เน่�องจิากสถานการัณ์การัรัะบาดข้อง 
โรัคต์ิดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 หรั่อโรัคโควัิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับลงวัันที่่� 17 กรักฎาคมู 2563 โดย์
ปีรัะกาศดังกล่าวักำหนดให้ผูู้้ได้รัับอนุญาต์ที่่�ไมู่สามูารัถเสนอข้าย์
หน่วัย์ที่รััสต์์ให้แล้วัเสรั็จิภูาย์ในรัะย์ะเวัลาที่่�กำหนดในปีรัะกาศที่่� ที่จิ. 
49/2555 เน่�องจิากได้รัับผู้ลกรัะที่บจิากสถานการัณ์ COVID-19 
สามูารัถย่์�นข้อข้ย์าย์รัะย์ะเวัลาการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์ต่์์อสำนักงาน 
ก.ล.ต์. ได้ออกไปีอ่ก 6 เด่อน ซึี�งผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ได้ดำเนินการั 
ย์่�นข้อข้ย์าย์รัะย์ะเวัลาต์ามูปีรัะกาศดังกล่าวัต์อ่สำนักงาน ก.ล.ต์. แลว้ั 
ซึี� งที่ำให้รัะย์ะเวัลาการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์สิ�นสุดในวัันที่่�  
23 กุมูภูาพื่ันธั์ 2564 แที่น

เมู่�อสภูาวัะการัลงทุี่นโดย์รัวัมูในต์ลาดทุี่นมู่ทิี่ศที่างการัฟ้�นตั์วัที่่�ด่ข้ึ�น 
และเพื่่�อให้การัดำเนินการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเต์ิมูเปี็นไปีต์ามู 
แผู้นงานที่่�ได้รัับอนุมูัต์ิจิากที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญ ครัั�งที่่� 1/2562 ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ได้ย์่�นแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
และร่ัางหนังส่อช่่�ช่วันต่์อสำนักงาน ก.ล.ต์. อ่กครัั�งเมู่�อวัันที่่�  
24 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 เพื่่�อออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเติ์มู 
ในจิำนวันไมู่เกิน 355,557,300 หน่วัย์ (“หน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูเต์ิมู”) และ
กำหนดรัาคาเสนอข้าย์สุดที่้าย์ 18.50 บาที่ต์่อหน่วัย์ โดย์จิัดสรัรัต์ามู
มูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญ ครัั�งที่่� 1/2562 โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์ในการันำเงิน
ที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทีุ่นไปีดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

1) เพ่ื่�อนำเงินที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทีุ่น ซีึ�งรัวัมูกับเงินกู้ย์่มูเงิน (ถ้ามู่) 
และ/หรั่อ เงินทุี่นหมุูนเวั่ย์นไปีลงทุี่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล  
มูารั่นา และโครังการัเซี็นที่รััล ลำปีาง (รัวัมูเรั่ย์กวั่า “ที่รััพื่ย์์สิน
ที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู”) ในมููลค่าที่ั�งสิ�นไมู่เกิน 5,672 ล้านบาที่  
(ไมูร่ัวัมูค่าธัรัรัมูเนย่์มูการัจิดที่ะเบย่์น ภูาษัมู่ลูคา่เพื่ิ�มู และอากรั
แสต์มูป์ี รัวัมูต์ลอดจินค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช้่จิ่าย์อ่�น ๆ  
ที่่�เก่�ย์วัข้้อง) และ/หรั่อ 

2) เพื่่�อช่ำรัะหน่�จิากการักูย้์มู่ที่่�ใช่ล้งที่นุในโครังการัอาคารัสำนกังาน
เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ 
เฮ้าส์ ซีึ�ง CPNREIT เข้้าลงทุี่นแล้วั รัวัมูถึงค่าใช้่จิ่าย์ในการั 
จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์โครังการัเซี็นที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) และ/หรั่อ

3) เพื่่�อเป็ีนค่าใช้่จิ่าย์ต์่าง ๆ สำหรัับการัรัะดมูทุี่นและการัลงทีุ่น 
ในที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู และ/หรั่อ 

4) เพื่่�อเปี็นเงินทีุ่นหมูุนเวั่ย์นข้อง CPNREIT 

ที่ั� ง น่�  CPNRE I T  ไ ด้ รัั บ เ งิ นสุ ที่ ธัิ จิ ากการั เพื่ิ� มูทีุ่ นจิ ำนวัน 
6,493,026,617.70 บาที่ รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูแจ้ิงข้่าวัผู่้านที่างเวั็บไซีต์์
ข้องต์ลาดหลกัที่รัพัื่ย์ฯ์ เมู่�อวันัที่่� 24 กมุูภูาพื่นัธั ์2564 และหน่วัย์ที่รัสัต์์
เพื่ิ�มูทุี่นจิำนวัน 355,557,300 หน่วัย์ เริั�มูซี่�อข้าย์ในต์ลาดหลักที่รัพัื่ย์ฯ์ 
วัันที่่� 2 มู่นาคมู 2564 โดย์ CPNREIT ได้นำเงินที่่�ได้จิากการัเพื่ิ�มูทีุ่น
ข้้างต์้นเข้้าลงทีุ่นในโครังการัเซ็ีนที่รััล มูารั่นา และโครังการัเซ็ีนที่รััล 
ลำปีาง ในวันัที่่� 25 กมุูภูาพื่นัธั ์2564 โดย์มูมู่ลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�เข้า้ลงที่นุ
จิำนวันที่ั�งสิ�น 5,672 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น
ภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู อากรัแสต์มูปี์ ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู และค่าใช่้จิ่าย์อ่�น ๆ ที่่�
เก่�ย์วัข้้อง) โดย์รัาย์ละเอ่ย์ดที่รััพื่ย์์สินที่่�ลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมูสรัุปีได้ดังน่�
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รัายลัะเอ่ยด โค่รังการัเซ็นทรััลั มัารั่นา โค่รังการัเซ็นทรััลั ลัำาปิาง

ท่�ต์ั�ง เลข้ที่่� 78/54 และ 78/12 หมูู่ 9 ถนนพื่ัที่ย์าสาย์ 2 
ต์ำบลหนองปีรั่อ อำเภูอบางละมูุง จิังหวััดช่ลบุรั่ 
20260

เลข้ที่่� 319 ถนนซีุปีเปีอรั์ไฮเวัย์์สาย์ ลำปีาง-งาวั  
ต์ำบลสวันดอก อำเภูอเมู่องลำปีาง จิังหวััดลำปีาง 52100

พ่�นท่�ให้เชื่่า 14,793 ต์ารัางเมูต์รั 15,863 ต์ารัางเมูต์รั

ลัักษณะการัลังทุน สิที่ธัิการัเช่่า/เช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ สิที่ธัิการัเช่่างาน
รัะบบ และกรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

สิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ สิที่ธัิการัเช่่างาน รัะบบ และ
กรัรัมูสิที่ธัิ�ในสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

รัะยะเวัลัาการัลังทุน 14 ปีี 2 เด่อน 6 วััน (ต์ั�งแต์่วัันที่่� 25 กุมูภูาพื่ันธั์ 
2564 ถึงวัันที่่� 30 เมูษัาย์น 2578)

20 ปีี 9 เด่อน 22 วััน (ต์ั�งแต์่วัันที่่� 25 กุมูภูาพื่ันธั์ 2564  
ถึงวัันที่่� 16 ธัันวัาคมู 2584)

มั้ลัค่่าการัลังทุน 2,574 ล้านบาที่ 3,098 ล้านบาที่

อนึ�ง สำหรัับการัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล สุรัาษัฎรั์ธัาน่ และโครังการัเซี็นที่รััล อุบล ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะพื่ิจิารัณาลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั
เมู่�อสภูาวัะการัลงทีุ่นในต์ลาดทีุ่นเอ่�ออำนวัย์ต์่อการัออกและเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ เพื่่�อให้มู่การัลงทีุ่นครับถ้วันต์ามูมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญ ครัั�งที่่� 
1/2562

ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถศึกษัาข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์เพิื่�มูเต์ิมูได้จิากแบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลปีรัะจิำปีี (แบบ 56-REIT1) ที่่�แสดงไวั้ใน  
www.sec.or.th หรั่อ www.cpnreit.com



รายงานประจำาปี 256470

1.  ข้้อมูลหน่วยทรััสต์์และข้้อมูลรัาคัาหลักทรััพย์

1)  ข้้อมูลหน่วยทรััสต์์ ณ วันท่� 31 ธุุันวาคัม 2564

ทีุ่นช่ำรัะแล้วั 31,457,365,521 บาที่

มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้ 12.2566 บาที่ต์่อหน่วัย์

จิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์   2,568,034,000 หน่วัย์

2)  ข้้อมูลรัาคัาหลักทรััพย์ ณ วันท่� 30 ธุุันวาคัม 2564

รัาคาปีิด ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคมู 2564 20.20 บาที่ต์่อหน่วัย์

รัาคาสูงสุด 23.90 บาที่ต์่อหน่วัย์

รัาคาต์�ำสุด 18.10 บาที่ต์่อหน่วัย์

รัาคาเฉล่�ย์ 20.56 บาที่ต์่อหน่วัย์

มููลค่าต์ามูรัาคาต์ลาด ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคมู 2564 51,874.29 ล้านบาที่

มููลค่าการัซี่�อข้าย์เฉล่�ย์ต์่อปีี 12,380.78 ล้านบาที่

ปีรัิมูาณการัซี่�อข้าย์เฉล่�ย์ต์่อปีี 584,919.81 พื่ันหน่วัย์

มููลค่าสินที่รััพื่ย์์สุที่ธัิ

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

ณ วัันที่่� 31 ธั.ค. 2564 33,818,784,096 บาที่

3) การัลดทุนชำารัะแล้ว

นับแต์่ก่อต์ั�ง CPNREIT ได้มู่การัลดทีุ่นช่ำรัะแล้วัรัวัมู 7 ครัั�ง เพื่่�อจิ่าย์ให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ เน่�องจิากการัจิ่าย์ค่นสภูาพื่คล่องส่วันเกิน 
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

ค่รัั�งท่� ผู้ลัการัดำาเนินงาน
จัำานวันเงินลัดทุน 

(บาท)
เงินลัดทุนต์่อหน่วัย 

(บาท)
วัันปิิดสมัุด
ทะเบ่ยน

วัันท่�จั่ายเงิน

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

4/2564 1 มู.ค. - 31 มู่.ค. 2564 515,147,620.8 0.2006 27  พื่.ค. 2564  10  มูิ.ย์. 2564

5/2564 1 เมู.ย์. - 30 มูิ.ย์. 2564 263,223,487.3 0.1025 26   ส.ค. 2564  10  ก.ย์. 2564

6/2564 1 ก.ค. - 30 ก.ย์. 2564 215,714,855.3 0.0840 19  พื่.ย์. 2564  2  ธั.ค. 2564

7/2564 1 ต์.ค. - 31 ธั.ค. 2564 413,196,670.6 0.1609  3 มู่.ค. 2565  17  มู่.ค. 2565

หมูาย์เหต์ุ: *วัันกำหนดรัาย์ช่่�อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

ข้้อมูลหน่วยทรััสต์์และผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์ 
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เหต์ุแห่งการัลดทุน

ค่รัั�งท่� เหต์ุแห่งการัลัดทุน

1/2561 • กองที่รััสต์์มู่เงินสดคงเหล่อที่่�เกิดจิากการัดำเนินงานก่อนการัแปีลงสภูาพื่เปี็นกองที่รััสต์์ รัวัมูถึงเงินสดคงเหล่อที่่�เกิด

จิากรัาย์การัค้างรัับก่อนการัแปีลงสภูาพื่กองที่รััสต์์ และส่วันกำไรัสุที่ธัิที่่�ปีรัับปีรัุงแล้วัเกินกวั่ากำไรัสุที่ธัิที่างบัญช่่

• มูลูคา่อสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ห์รัอ่สทิี่ธักิารัเช่า่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ล์ดลงจิากการัปีรัะเมูนิมูลูคา่หรัอ่สอบที่านการัปีรัะเมูนิมูลูค่า

ที่รััพื่ย์์สิน

2/2563 • มูลูคา่อสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ห์รัอ่สทิี่ธักิารัเช่า่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ล์ดลงจิากการัปีรัะเมูนิมูลูคา่หรัอ่สอบที่านการัปีรัะเมูนิมูลูคา่

ที่รััพื่ย์์สิน  

3/2563 • มูลูคา่อสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ห์รัอ่สทิี่ธักิารัเช่า่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ล์ดลงจิากการัปีรัะเมูนิมูลูคา่หรัอ่สอบที่านการัปีรัะเมูนิมูลูคา่

ที่รััพื่ย์์สิน

4/2564 • กองที่รััสต์์มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการั
รัาย์งานที่างการัเงิน

5/2564 • กองที่รััสต์์มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการั
รัาย์งานที่างการัเงิน

6/2564 • มูลูคา่อสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ห์รัอ่สทิี่ธักิารัเช่า่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ล์ดลงจิากการัปีรัะเมูนิมูลูคา่หรัอ่สอบที่านการัปีรัะเมูนิมูลูค่า
ที่รััพื่ย์์สิน

7/2564 • กองที่รััสต์์มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการั
รัาย์งานที่างการัเงิน

2.  ต์รัาสารัท่�กองทรััสต์์เป็นผู้ออก

ในปีี 2564 CPNREIT ได้ที่ย์อย์ออกหุ้นกู้รัวัมูที่ั�งหมูด 4 ชุ่ด โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ด ดังน่�

• วัันที่่� 31 มู่นาคมู 2564 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุ่ด มููลค่ารัวัมูที่ั�งหมูด 3,500 ล้านบาที่ เสนอข้าย์วังแคบไมู่เกิน 10 รัาย์ 
(PP10) เพื่่�อช่ำรัะค่นหน่� โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

- CPNREIT243A มููลค่า 2,000 ล้านบาที่ อาย์ุ 3 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2567 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 1.50 กำหนดช่ำรัะ 
ดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

- CPNREIT263A มููลค่า 1,500 ล้านบาที่ อาย์ุ 5 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2569 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 2.13 กำหนดช่ำรัะ 
ดอกเบ่�ย์ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

 โดย์ TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน ที่ั�ง 2 ชุ่ด ที่่�รัะดับ “AA” เมู่�อวัันที่่� 21 เมูษัาย์น 2564

• วัันที่่� 13 สิงหาคมู 2564 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุ่ด มููลค่ารัวัมูที่ั�งหมูด 2,650 ล้านบาที่ เสนอข้าย์นักลงทีุ่นสถาบันและ เพื่่�อ
ช่ำรัะค่นหน่� โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

- CPNREIT268A มููลค่า 1,650 ล้านบาที่ อาย์ุ 5 ปีี ครับกำหนดไถ่ถอนปีี 2569 อัต์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รั้อย์ละ 1.65 กำหนดช่ำรัะดอกเบ่�ย์
ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

- CPNREIT318A มูลูคา่ 1,000 ลา้นบาที่ อาย์ ุ10 ปี ีครับกำหนดไถถ่อนปี ี2574 อตั์รัาดอกเบ่�ย์คงที่่�รัอ้ย์ละ 2.96 กำหนดช่ำรัะดอกเบ่�ย์
ทีุ่ก ๆ 6 เด่อน ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้

 โดย์ TRIS ได้จิัดอันดับเครัดิต์หุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกัน ที่ั�ง 2 ชุ่ด ที่่�รัะดับ “AA” เมู่�อวัันที่่� 30 กรักฎาคมู 2564
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ที่ั�งน่� CPNREIT ได้ที่ย์อย์ออกหุ้นกู้ต์ั�งแต์่เด่อนสิงหาคมู 2561 เปี็นต์้นมูา เพื่่�อช่ำรัะค่นเงินกู้ต์ามูสัญญา ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 CPNREIT  
มู่หุ้นกู้รัวัมูที่ั�งหมูด 6 ชุ่ด โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

หุ้น/1 มั้ลัค่่า 
(ลั้านบาท)

วัันท่�ออกหุ้นก้้ 
วัันค่รับกำาหนด

ไถ่่ถ่อน
อายุหุ้นก้้  

อัต์รัาดอกเบ่�ย 
(รั้อยลัะ) 

หลััก
ปิรัะกัน

อันดับ
เค่รัดิต์/2

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

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

CPNREIT243A 2,000 31 มู่.ค. 2564 31 มู่.ค. 2567 3 ปีี 1.50 ไมู่มู่ AA

CPNREIT263A 1,500 31 มู่.ค. 2564 31 มู่.ค. 2569 5 ปีี 2.13 ไมู่มู่ AA

CPNREIT268A 1,650 13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2569 5 ปีี 1.65 ไมู่มู่ AA

CPNREIT318A 1,000 13 ส.ค. 2564 13 ส.ค. 2574 10 ปีี 2.96 ไมู่มู่ AA
หมูาย์เหต์ุ:
/1 CPNREIT ได้ข้ึ�นที่ะเบย่์นหุน้กูกั้บสมูาคมูต์ลาดต์รัาสารัหน่�ไที่ย์ (ThaiBMA) ภูาย์ในวันัออกหุน้กูแ้ต่์ละชุ่ด และจิะคงให้หุน้กู้เป็ีนหลักที่รััพื่ย์์ข้ึ�นที่ะเบ่ย์นกับสมูาคมูต์ลาด

ต์รัาสารัหน่�ไที่ย์หรั่อศูนย์์ซี่�อข้าย์อ่�นใดที่่�ได้รัับใบอนุญาต์และจิดที่ะเบ่ย์นกับสำนักงานคณะกรัรัมูการักำกับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์ลอดอาย์ุหุ้นกู้
/2 เมู่�อวัันที่่� 30 กรักฎาคมู 2564 TRIS ได้คงอันดับเครัดิต์องค์กรั และหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ ไมู่มู่หลักปีรัะกันข้อง ข้อง CPNREIT ที่่�รัะดับ “AA” และแนวัโน้มูอันดับเครัดิต์ 

“Negative” หรั่อ “ลบ”ได้รัับการัจิัดอันดับเครัดิต์ข้องหุ้นกู้ไมู่ด้อย์สิที่ธัิ และไมู่มู่หลักปีรัะกันจิาก TRIS

3.  โคัรังสรั้างผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคมู 2564 กองที่รััสต์์มู่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสมูุดที่ะเบ่ย์น รัาย์ใหญ่ 10 ลำดับแรัก  ดังน่�

ลัำาดับ ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ จัำานวันหน่วัยทรััสต์์
สัดส่วันการัถ่่อหน่วัยทรััสต์์ 

(รั้อยลัะ)

1 บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)/1 661,697,175 25.77

2 บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ด่เวัลลอปีเมู้นที่์ จิำกัด/1 115,892,862 4.51

3 สำนักงานปีรัะกันสังคมู 112,885,900 4.40

4 กองทีุ่นเปีิด ที่่เอ็มูบ่ อ่สที่์สปีรัิง พื่ร็ัอพื่เพื่อรั์ต์่� แอนด์ อินฟรัาสต์รััค
เจิอรั์ อินคัมู พื่ลัส เฟล็กซีิเบิ�ล 

74,511,300 2.90

5 ธันาคารั ออมูสิน 64,875,993 2.53

6 กองทีุ่นเปีิด เค Property Infra Flexible 60,007,610 2.34

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 57,515,400 2.24

8 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 55,012,278 2.14

9 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 36,500,000 1.42

10 กองทีุ่นเปีิด เอ็มูเอฟซี่ พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� ดิวัิเดนด์ ฟันด์ 31,419,950 1.22

รัวัมัผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ส้งสุด 10 รัายแรัก  1,270,318,468 49.47

ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์รัายย่อยอ่�น  1,297,715,532 50.53

รัวัมั  2,568,034,000 100.00
หมูาย์เหต์ุ:
/1 เปี็นบรัิษััที่ในกลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา
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4. การัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบแทนข้องกองทรััสต์์

1) นโยบายการัจ่ายผลปรัะโยชน์ต์อบแทน
• ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ไมู่น้อย์กว่ัารั้อย์ละ 90 (เก้าสิบ) ข้องกำไรัสุที่ธัิที่่�ปีรัับปีรัุงแล้วั 

ในแต์่ละรัอบปีีบัญช่่ โดย์จิะจิ่าย์ไมู่น้อย์กวั่าปีีละ 2 (สอง) ครัั�ง และจิะจิ่าย์ภูาย์ใน 90 (เก้าสิบ) วัันนับแต์่วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่หรั่อรัอบ
รัะย์ะเวัลาบัญช่่ที่่�มู่การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นนั�น แล้วัแต์่กรัณ่

  กำไรัสุที่ธัิที่่�ปีรัับปีรัุงแล้วัให้หมูาย์ถึงกำไรัที่่�ปีรัับปีรัุงด้วัย์รัาย์การัดังต์่อไปีน่�
1. การัซี่อมูแซีมู บำรัุงรัักษัา หรั่อปีรัับปีรัุงอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ต์ามูแผู้นที่่�กำหนดไวั้อย์่างช่ัดเจินในแบบแสดงรัาย์การั

ข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วัน แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลปีรัะจิำปีี รัาย์งานปีรัะจิำปีี หรั่อที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้แจิ้งให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์
ที่รััสต์์ที่รัาบล่วังหน้า

2. การัช่ำรัะหน่�เงินกู้ย์่มูหรั่อภูารัะผูู้กพื่ันจิากการักู้ย์่มูเงินข้องกองที่รััสต์์ต์ามูวังเงินที่่�รัะบุไวั้แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลและหนังส่อ
ช่่�ช่วัน แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลปีรัะจิำปีี รัาย์งานปีรัะจิำปีี หรั่อที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้แจิ้งให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบล่วังหน้า

3. การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ช่นิดที่่�ให้สิที่ธัิในการัได้รัับปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นหร่ัอการัค่นเงินทีุ่นใน 
ลำดับแรัก (ถ้ามู่)

    รัวัมูที่ั�ง การัปีรัับปีรุังด้วัย์รัาย์การัอ่�นต์ามูแนวัที่างปีฏิิบัติ์ที่่�สำนักงาน ก.ล.ต์. กำหนด เพ่ื่�อพิื่จิารัณาถึงควัามูจิำเป็ีนในการั 
ดำรังเงินสดข้องกองที่รััสต์์ให้เหมูาะสมู โดย์สามูารัถนำรัาย์การัดังกล่าวัมูาปีรัับปีรัุงกำไรัสุที่ธัิที่่�ปีรัับปีรัุงแล้วั นอกเหน่อจิากการัหัก
เงินสำรัองในข้้อ 1. 2. และ 3. ได้ 
4. กำไรัที่่�ย์ังไมู่เกิดข้ึ�น (Unrealized Gain) จิากการัปีรัะเมูินค่าหรั่อการัสอบที่านการัปีรัะเมูินค่าที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ 
5. ผู้ลต์่างข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าที่่�รัับรัู้ในงบกำไรัข้าดทีุ่นและรัาย์ได้ค่าเช่่าที่่�ได้รัับจิรัิงต์ามูสัญญาเช่่า
6. ผู้ลต์า่งข้องคา่ใช่จ้ิา่ย์/คา่ธัรัรัมูเนย่์มูจิา่ย์ท่ี่�รับัรัูใ้นงบกำไรัข้าดที่นุและคา่ใช่จ้ิา่ย์/คา่ธัรัรัมูเนย่์มูจิา่ย์ท่ี่�ไดจ้ิา่ย์จิรังิต์ามูสญัญา เช่น่ 

ดอกเบ่�ย์จิ่าย์การักู้ย์่มูเงิน เปี็นต์้น 
7. รัาย์การัอ่�น ๆ ที่่�ไมู่สอดคล้องกับสถานะเงินสด เช่่น กำไรัจิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมูข้องสินที่รััพื่ย์์สิที่ธิัการัใช่้ 

(Right-of-use asset: ROU)  ดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า และค่าเช่่าจิ่าย์จิรัิงต์ามูสัญญาเช่่า

2) เงื�อนไข้และข้้อจำากัดในการัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบแทน
• ในกรัณ่ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่กำไรัสะสมูในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ใด ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์

ที่รััสต์์จิากกำไรัสะสมูดังกล่าวัด้วัย์ก็ได้
• ในกรัณ่ที่่�ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ไ์มู่สามูารัถจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นได้ในรัะย์ะเวัลาดังกลา่วั ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะแจ้ิงใหผูู้้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รััสต์์

ที่รัาบผู้่านรัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์
• ในกรัณ่ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ย์ังมู่ย์อดข้าดทีุ่นสะสมูอย์ู่ ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะไมู่จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นแก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
• ในการัพื่ิจิารัณาจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น ถ้าปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นที่่�จิะปีรัะกาศจิ่าย์ต์่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัะหวั่างปีีบัญช่่หรั่อรัอบปีีบัญช่่ใดมู่

มูลูคา่ต์�ำกวัา่หรัอ่เที่า่กบั 0.10 บาที่ ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ส์งวันสทิี่ธัทิี่่�จิะไมูจ่ิา่ย์ปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่นในครัั�งนั�น และใหย้์กไปีจิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นพื่รั้อมูกันในงวัดถัดไปีต์ามูวัิธั่การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นที่่�กำหนดไวั้

• สำหรับัหลักเกณฑ์ใ์นการัจิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะดำเนินการัใหเ้ปีน็ไปีต์ามูที่่�รัะบไุว้ั เวัน้แต์ก่รัณท่ี่่�คณะกรัรัมูการั 
ก.ล.ต์. สำนักงาน ก.ล.ต์. และ/หรั่อหน่วัย์งานอ่�นใดที่่�มู่อำนาจิต์ามูกฎหมูาย์ได้แก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลง เพื่ิ�มูเต์ิมู ปีรัะกาศ กำหนด สั�งการั 
เห็นช่อบ และ/หรั่อผู้่อนผู้ันเปี็นอย์่างอ่�น ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัให้เปี็นไปีต์ามูนั�น

• ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แต่์ละรัาย์ ที่ั�งน่� 
ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ข้อสงวันสิที่ธัิในการัที่่�จิะไมู่จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เกินกว่ัาอัต์รัาหรั่อไมู่
เปีน็ไปีต์ามูหลกัเกณฑ์ท่์ี่�กำหนดในปีรัะกาศ ที่จิ.49/2555 เฉพื่าะในสว่ันที่่�เกนิหรัอ่ไมูเ่ปีน็ไปีต์ามูหลกัเกณฑ์ด์งักลา่วั และให้ปีรัะโย์ช่น์
ต์อบแที่นในส่วันที่่�ไมู่อาจิจิ่าย์ให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ดังกล่าวัต์กเปี็นข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์อ่�นต์ามูสัดส่วันการัถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

• ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะปีรัะกาศการัจิา่ย์ปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่น วันัปีดิสมูดุที่ะเบย่์นและอตั์รัาปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่น โดย์การัแจิง้ผูู้ถ้อ่หนว่ัย์
ที่รััสต์์ที่่�มู่ช่่�ออย์ู่ในที่ะเบ่ย์นผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ณ วัันปิีดสมุูดที่ะเบ่ย์น ผู้่านรัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ และจิะแจ้ิงให้ 
ที่รััสต์่ที่รัาบเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรั

• ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น เปีน็เงนิโอนเข้า้บญัช่เ่งนิฝั่ากข้องผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ ์หรัอ่เป็ีนเช่ค็ข้ด่คร่ัอมูเฉพื่าะสั�งจิา่ย์
ในนามูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูช่่�อและที่่�อย์ู่ที่่�ปีรัากฏิในสมูุดที่ะเบ่ย์นผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

• ในกรัณท่ี่่�ผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ไ์มูใ่ช่ส้ทิี่ธัขิ้อรับัปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่นจิำนวันใดภูาย์ในอาย์คุวัามูใช่ส้ทิี่ธัเิรัย่์กรัอ้งต์ามูปีรัะมูวัลกฎหมูาย์แพื่ง่
และพื่าณิช่ย์ ์ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะไมูน่ำปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่นจิำนวันดงักลา่วัไปีใช่เ้พื่่�อการัอ่�นใดนอกจิากเพื่่�อปีรัะโย์ช่นข์้องกองที่รัสัต์์ 
CPNREIT



รายงานประจำาปี 256474

ในปี ี2565 ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะสำรัองเงินเพื่่�อการัช่ำรัะหน่�จิำนวันไมู่เกนิ 150 ลา้นบาที่ และสำรัองเงินสำหรับัการัซ่ีอมูแซีมู บำรุังรักัษัา 
หรั่อปีรัับปีรัุงอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิำนวันไมู่เกิน 73 ล้านบาที่ และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น และ/หรั่อลดทีุ่น 
ต์ามูนโย์บาย์การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

3) ปรัะวัต์ิการัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบแทนและการัลดทุนย้อนหลัง 3 ปี
  CPNREIT ได้มู่การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิากผู้ลการัดำเนินงาน ดังน่�

รัอบผู้ลัปิรัะกอบการั
จั่ายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน / 
เงินให้ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ 
ในรั้ปิของการัลัดทุน

วัันปิิดสมัุดทะเบ่ยน /  
วัันกำาหนดรัายชื่่�อ

วัันจั่ายปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน 
/ เงินให้ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์ 

ในรั้ปิของการัลัดทุน

อัต์รัาเงินปิรัะโยชื่น์ต์อบแทน 
/ เงินให้ผู้้้ถ่่อหน่วัยทรััสต์์  

ในรั้ปิของการัลัดทุน 
ต์่อหน่วัยทรััสต์์ (บาท)

1 มูกรัาคมู 2562 ถึง  
31 มู่นาคมู 2562

จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 28 พื่ฤษัภูาคมู 2562 11 มูิถุนาย์น 2562 0.4055

1 เมูษัาย์น 2562 ถึง  
30 มูิถุนาย์น 2562

จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 23 สิงหาคมู 2562 6 กันย์าย์น 2562 0.4055

1 กรักฎาคมู 2562 ถึง  
30 กันย์าย์น 2562

จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 22 พื่ฤศจิิกาย์น 2562 6 ธัันวัาคมู 2562 0.4060

1 ต์ุลาคมู 2562 ถึง  
31 ธัันวัาคมู 2562

จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 6 มู่นาคมู 2563 20 มู่นาคมู 2563 0.4060

1 มูกรัาคมู 2563 ถึง  
31 มู่นาคมู 2563

จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 27 พื่ฤษัภูาคมู 2563 10 มูิถุนาย์น 2563 0.2707

1 เมูษัาย์น 2563 ถึง  
30 มูิถุนาย์น 2563/1/2 จิ่าย์เงินในรัูปีข้อง 

การัลดทีุ่น
25 พื่ฤศจิิกาย์น 2563 8 ธัันวัาคมู 2563 0.2100

1 กรักฎาคมู 2563 ถึง  
30 กันย์าย์น 2563/2

1 ต์ุลาคมู 2563 ถึง  
31 ธัันวัาคมู 2563/3 

จิ่าย์เงินในรัูปีข้อง 
การัลดทีุ่น

23 กุมูภูาพื่ันธั์ 2564   5 มู่นาคมู 2564  0.2612

1 มูกรัาคมู 2564 ถึง 31 
มู่นาคมู 2564/4

จิ่าย์เงินในรัูปีข้อง 
การัลดทีุ่น

27 พื่ฤษัภูาคมู 2564 10 มูิถุนาย์น 2564 0.2006

1 เมูษัาย์น 2564 ถึง 30 
มูิถุนาย์น 2564/5

จิ่าย์เงินในรัูปีข้อง 
การัลดทีุ่น

26 สิงหาคมู 2564 10 กันย์าย์น 2564 0.1025

1 กรักฎาคมู 2564 ถึง 30 
กันย์าย์น 2564/6

จิ่าย์เงินในรัูปีข้อง 
การัลดทีุ่น

19 พื่ฤศจิิกาย์น 2564 2 ธัันวัาคมู 2564 0.0840

1 ต์ุลาคมู 2564 ถึง 31 
ธัันวัาคมู 2564/7

จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น

3 มู่นาคมู 2565 17 มู่นาคมู 2565

0.0552

จิ่าย์เงินในรัูปีข้อง 
การัลดทีุ่น

0.1609
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หมูาย์เหต์ุ 
/1 เมู่�อวัันที่่� 14 สิงหาคมู 2563 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้มู่มูต์ิเล่�อนการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น และ/หรั่อเงินลดทีุ่นข้อง CPNREIT จิากผู้ลการัดำเนิน

งานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 เมูษัาย์น 2563 ถึงวัันที่่� 30 มูิถุนาย์น 2563 เน่�องจิากปีรัะโย์ช่น์ต์อนแที่นมู่มููลค่าต์่ากวั่า 0.10 บาที่ต์่อหน่วัย์ โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์สงวันสิที่ธัิที่่�จิะ
ไมู่จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในครัั�งน่� และนำไปีรัวัมูในการัพื่ิจิารัณาการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในงวัดถัดไปีต์ามูวัิธั่การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นที่่�กำหนดไวั้

/2  เมู่�อวันัที่่� 10 พื่ฤศจิกิาย์น 2563 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ดมู้มู่ต์อินมุูตั์กิารัจิา่ย์เงนิใหผูู้้้ถอ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ใ์นรัปูีข้องการัลดที่นุข้อง CPNREIT สำหรับัผู้ลการั
ดำเนินงานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 เมูษัาย์น 2563 ถึงวัันที่่� 30 กันย์าย์น 2563 ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT มู่รัาย์การัข้าดทีุ่นสะสมูเกิดจิากรัาย์การั
ข้าดทีุ่นจิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมูข้องเงินลงทีุ่น โดย์จิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.2100 บาที่ต์่อหน่วัย์

/3  เมู่�อวันัที่่� 5 กมุูภูาพื่นัธั ์2564 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ไ์ดมู้มู่ต์อินมุูตั์กิารัจิา่ย์เงนิใหแ้กผูู่้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รััสต์เ์ดมิูกอ่นการัเพื่ิ�มูที่นุในรัปูีแบบข้องการัลดที่นุ สำาห
รัับผู้ลการัดำาเนินงานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 ต์ุลาคมู 2563 ถึงวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563 ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT ย์ังคงมู่รัาย์การัข้าดทีุ่นสะสมูซีึ�ง
เกิดจิากรัาย์การัข้าดที่นุสทุี่ธัจิิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมูลูคา่ย์ตุ์ธิัรัรัมูข้องเงนิลงที่นุ อย์า่งไรักด็ ่CPNREIT ย์งัมูส่ภูาพื่คลอ่งสว่ันเกนิจิากเงนิสดจิากการัดำาเนนิงานในรัะย์ะ
เวัลาดังกล่าวั โดย์จิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.2612 บาที่ต์่อหน่วัย์

/4  เมู่�อวัันที่่� 12 พื่ฤษัภูาคมู 2564 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการัจิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นข้อง CPNREIT สำหรัับผู้ลการั
ดำเนินงานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 มูกรัาคมู 2564 ถึงวัันที่่� 31 มู่นาคมู 2564 ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกค่าใช่้
จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงิน โดย์จิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.2006 บาที่ต์่อหน่วัย์

/5  เมู่�อวัันที่่� 11 สิงหาคมู 2564 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการัจิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นข้อง CPNREIT สำหรัับผู้ลการั
ดำเนินงานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 เมูษัาย์น 2564 ถึงวัันที่่� 30 มูิถุนาย์น 2564 ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกค่าใช่้
จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงิน โดย์จิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.1025 บาที่ต์่อหน่วัย์

/6  เมู่�อวัันที่่� 4 พื่ฤศจิิกาย์น 2564 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการัจิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นข้อง CPNREIT สำหรัับผู้ลการัดำเนิน
งานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 กรักฎาคมู 2564 ถึงวัันที่่� 30 กันย์าย์น 2564 ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT มู่รัาย์การัข้าดทีุ่นสะสมูจิากรัาย์การัข้าดทีุ่นจิาก
การัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมูข้องเงินลงทีุ่น โดย์จิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.0840 บาที่ต์่อหน่วัย์

/7  เมู่�อวัันที่่� 16 กุมูภูาพื่ันธั์ 2565 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการัจิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นข้อง CPNREIT สำหรัับผู้ลการัดำเนิน
งานต์ั�งแต์่วัันที่่� 1 ต์ุลาคมู 2564 ถึงวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ เน่�องจิาก CPNREIT มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกค่าใช่้จิ่าย์ที่่�
ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงิน โดย์จิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ในรัูปีข้องการัลดทีุ่นในอัต์รัา 0.1609 บาที่ต์่อหน่วัย์
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• ผู้จัดการักองทรััสต์์
1. ข้้อมูลผู้จัดการักองทรััสต์์

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด (“บรัิษััที่ฯ” หรั่อ “ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์”) ซีึ�งที่ำหน้าที่่�เปี็นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
เปี็นบริัษััที่จิำกัดซีึ�งจิดที่ะเบ่ย์นจิัดต์ั�งข้ึ�นในปีรัะเที่ศไที่ย์ เมู่�อวัันที่่� 27 มูิถุนาย์น 2560 โดย์มู่ทุี่นจิดที่ะเบ่ย์นซีึ�งเรั่ย์กช่ำรัะแล้วั 10 ล้านบาที่  
แบ่งออกเปี็นหุ้นสามูัญจิำนวัน 1,000,000 หุ้น มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 10 บาที่ โดย์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักเพื่่�อปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�บรัิหารัจิัดการัที่รััสต์์เพื่่�อ
การัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์โดย์เฉพื่าะ และมู่บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) เปี็นผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ ถ่อหุ้นรั้อย์ละ 99.9997 ข้องหุ้น 
ที่่�จิำหน่าย์แล้วัที่ั�งหมูด 

สรัุปข้้อมูลสำาคััญข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

ชื่่�อผู้้้จััดการักองทรััสต์์ บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด 

ท่�อย้่ เลข้ที่่� 999/9 ถนนพื่รัะรัามู 1 แข้วังปีทีุ่มูวััน เข้ต์ปีทีุ่มูวััน กรัุงเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบ่ยนบรัิษัท 0105560104638

วัันท่�จัดทะเบ่ยนจััดต์ั�งบรัิษัท 27 มูิถุนาย์น 2560

โทรัศัพท์ 02-667-5555 ต์่อ 1660

โทรัสารั 02-667-5590

เวั็บไซต์์ www.cpnreit.com/th/management/reit-manager/company-information

ทุนจัดทะเบ่ยน ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์น 10,000,000 บาที่
ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำรัะแแล้วั 10,000,000 บาที่
ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามูัญจิำนวัน 1,000,000 หุ้น มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 10 บาที่

ลัักษณะแลัะขอบเขต์การัดำเนินธุรักิจั ที่ำหน้าที่่�เปี็นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้องที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 

ผู้้้ถ่่อหุ้นรัายใหญ่ 
(สัดส่วันการัถ่่อหุ้น)

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)
(รั้อย์ละ 99.9997)

รัายชื่่�อกรัรัมัการั นางอวัย์พื่รั ฟูต์รัะกูล
นาย์พื่งศกรั เที่่�ย์งธัรัรัมู
นางสาวัวััลย์า จิิรัาธัิวััฒน์
นางสาวันภูารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิที่ย์์
นางสาวัพื่ิรัิน่ พื่รัิ�งศุลกะ (แต์่งต์ั�งเมู่�อวัันที่่� 1 มูิถุนาย์น 2564)

กรัรัมัการัผู้้้มั่อำนาจัลังนามั นางสาวัวััลย์า จิิรัาธัิวััฒน์ และนางสาวันภูารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิที่ย์์ สองคนลงลาย์มู่อช่่�อรั่วัมู
กันและปีรัะที่ับต์รัาสำคัญข้องบรัิษััที่ฯ

รัอบรัะยะเวัลัาบัญชื่่ 1 มูกรัาคมู – 31 ธัันวัาคมู 

โคัรังสรั้างการัจัดการั
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2. โคัรังสรั้างการัถื่อหุ้นข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

2.1  โค่รังสรั้างการัถ่่อหุ้นของผู้้้จััดการักองทรััสต์์ 

2.2  ผู้้้ถ่่อหุ้นของผู้้้จััดการักองทรััสต์์ ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564 มั่ดังน่�

รัายชื่่�อ จัำานวันหุ้นท่�ถ่่อ (หุ้น) สัดส่วัน (รั้อยลัะ)

1. บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) 999,997 99.9997

2. นาย์กอบช่ัย์ จิิรัาธัิวััฒน์ 1 0.0001

3. นางสาวัวััลย์า จิิรัาธัิวััฒน์ 1 0.0001

4. นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล 1 0.0001

รัวัมั 1,000,000 100.0000

บรัิษัท เซ็นทรััลัพัฒนา จัำากัด (มัหาชื่น)
(รั้อยลัะ 99.9997)

บรัิษัท ซ่พ่เอ็น รั่ท แมัเนจัเมันท์ จัำากัด

ผู้้้ถ่่อหุ้นรัายย่อย
(รั้อยลัะ 0.0003)

2.3 กลัุม่ัผู้้ถ้่อ่หุน้รัายใหญ่ท่�โดยพฤติ์การัณ์มัอ่ทิธพิลัต่์อการักำหนดนโยบายการัจัดัการัหรัอ่การัดำเนินงานของผู้้จ้ัดัการักองทรัสัต์อ์ย่างมั ่
 นัยสำค่ัญ

ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่และผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ค่อ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ซีึ�งถ่อหุ้นข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ คิดเปี็นรั้อย์ละ 99.9997 
ข้องจิำนวันหุ้นท่ี่�ช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูด โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ซีึ�งเปี็นบรัิษััที่จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ในหมูวัดธัุรักิจิพื่ัฒนาอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
ปีรัะกอบธุัรักิจิหลักในการัพัื่ฒนา บริัหารั และให้เช่่าพื่่�นท่ี่�ศูนย์์การัค้าข้นาดใหญ่ และปีรัะกอบธุัรักิจิอ่�นที่่�เก่�ย์วัเน่�องเพื่่�อส่งเสริัมูการัปีรัะกอบ
ธัรุักจิิศนูย์ก์ารัคา้ในลกัษัณะพื่่�นที่่�แบบผู้สมู (Mixed-Used) ไดแ้ก ่อาคารัที่่�พื่กัอาศยั์ อาคารัสำนกังาน และโรังแรัมู พื่รัอ้มูกนัน่�ย์งัปีรัะกอบธัรุักจิิ
ที่่�เก่�ย์วัเน่�องและส่งเสรัิมูกัน อาที่ิ ศูนย์์อาหารั ศูนย์์ปีรัะชุ่มูอเนกปีรัะสงค์ สวันน�ำ และสวันพื่ักผู้่อนภูาย์ในศูนย์์การัค้าในบางโครังการั โดย์มู่รัาย์
ละเอ่ย์ดเก่�ย์วักับบรัิษััที่ย์่อย์ กองทีุ่นรัวัมู บริัษััที่รั่วัมู และกิจิการัอ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้องกันข้องเซ็ีนที่รััลพัื่ฒนา ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2563 และ 
วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 ปีรัากฏิดังต์ารัางต์่อไปีน่�

ชื่่�อกิจัการั ลัักษณะธุรักิจั
ปิรัะเทศ

ท่�กิจัการัจััดต์ั�ง

เซ็นทรััลัพัฒนาถ่่อหุ้นรั้อยลัะ

31 ธันวัาค่มั 2563 31 ธันวัาค่มั 2564

บรัิษัทย่อยทางต์รัง

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 จิำกัด (1) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา เช่่ย์งใหมู่ จิำกัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา เรั่ย์ลต์่� จิำกัด (2) (6) ไที่ย์ 44.0 44.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา รััต์นาธัิเบศรั์ จิำกัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััล ฟู้ดอเวันิวั จิำกัด (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััล เวัิลด์ จิำกัด (1) (2) (4) (7) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 จิำกัด (1) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ช่ลบุรั่ จิำกัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

   (อย์ู่รัะหวั่างช่ำรัะบัญช่่)
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ชื่่�อกิจัการั ลัักษณะธุรักิจั
ปิรัะเทศ

ท่�กิจัการัจััดต์ั�ง

เซ็นทรััลัพัฒนาถ่่อหุ้นรั้อยลัะ

31 ธันวัาค่มั 2563 31 ธันวัาค่มั 2564

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น เรัซีซีิเด้นซี์ จิำกัด (10) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ด่เวัลลอปีเมู้นที่์ จิำกัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น โกบอล จิำกัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ไนน์ สแควัรั์ จิำกัด (1) (2) ไที่ย์ 93.3 93.3

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ข้อนแก่น จิำกัด (1) (2) (4) (10) ไที่ย์ 78.1 78.1

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า จิำกัด (1) (2) (4) (7) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รัะย์อง จิำกัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น โครัาช่ จิำกัด (1) (2) (4) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น เอสเต์ที่ จิำกัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น เรัซีซีิเด้นซี์ ข้อนแก่น จิำกัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ สวันลุมู พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� จิำกัด (1) ไที่ย์ 78.0 83.5

บรัิษััที่ พื่รัะรัามู 4 เดเวัลอปีเมู้นที่์ จิำกัด (6) ไที่ย์ 90.0 90.0

บรัิษััที่ ศาลาแดง พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� แมูนเนจิเมู้นที่์ จิำกัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด (11) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ดารัาฮารั์เบอรั์ จิำกัด (6) ไที่ย์ 65.0 65.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิำกัด (7) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ช่นะคุณ ด่เวัลลอปีเมู้นที่์ จิำกัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น วัิลเลจิ จิำกัด (1) ไที่ย์ 70.0 70.0

บรัิษััที่ เบย์์วัอเต์อรั์ จิำกัด (1) ไที่ย์ 50.0 50.0

บรัิษัทย่อยทางอ้อมั

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา เรั่ย์ลต์่� จิำกัด (2) (6) ไที่ย์ 56.0 56.0

บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ไนน์ สแควัรั์ จิำกัด (1) (2) ไที่ย์ 4.4 4.4

บรัิษััที่ บางนา เซี็นที่รััล พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� จิำกัด (1) ถึง (5) ไที่ย์ 99.9 99.9

บรัิษััที่ โกบอล รั่เที่ล ด่เวัลล็อปีเมู้นที่์ แอนด์  
อินเวัสเมู้นที่์ ลิมูิเต์็ด

(6) ฮ่องกง 100.0 100.0

บรัิษััที่ โกบอล คอมูเมูอล์เช่่ย์ล พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� ลิมูิเต์็ด (6) ฮ่องกง 100.0 100.0

(อย์ู่รัะหวั่างช่ำรัะบัญช่่)

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น คอมูเพื่ล็กซี์ จิำกัด (6) ไที่ย์ 99.9 99.9

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น ซีิต์่� จิำกัด (6) ไที่ย์ 99.9 99.9

บรัิษััที่ ซี่.เอส.ซีิต์่� จิำกัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น เรัซีซีิเด้นซี์ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด (12) ไที่ย์ 100.0 100.0

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

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

บรัิษััที่ แกรันด์ คาแนล แลนด์ จิำกัด (มูหาช่น) (1) (2) (3) (4) (8) ไที่ย์ 67.5 67.5

บรัิษััที่ เบ็ล ด่เวัลลอปีเมูนที่์ จิำกัด (1) (10) ไที่ย์ 79.6 79.6
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ชื่่�อกิจัการั ลัักษณะธุรักิจั
ปิรัะเทศ

ท่�กิจัการัจััดต์ั�ง

เซ็นทรััลัพัฒนาถ่่อหุ้นรั้อยลัะ

31 ธันวัาค่มั 2563 31 ธันวัาค่มั 2564

บรัิษััที่ เบ็ล แอสเซีที่ส์ จิำกัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ สเต์อรั์ลิง อ่ควัิต์่� จิำกัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ จิ่ แลนด์ พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� แมูเนจิเมู้นที่์ จิำกัด (1) ไที่ย์ 100.0 100.0

บรัิษััที่ พื่รัะรัามู 9 สแควัรั์ จิำกัด (1) ไที่ย์ 93.1 93.1

บรัิษััที่ พื่รัะรัามู 9 สแควัรั์ โฮเต์็ล จิำกัด (7) ไที่ย์ 99.9 99.9

บรัิษััที่ จิ่แลนด์ รั่ที่ แมูเนจิเมู้นที่์ จิำกัด (11) ไที่ย์ 100.0 100.0

(อย์ู่รัะหวั่างช่ำรัะบัญช่่)

บรัิษััที่ รััช่ดา แอสเซีที่ส์ โฮลดิ�ง จิำกัด (6) ไที่ย์ 100.0 100.0

Chipper Global Limited (6) บรัิต์ิช่เวัอรั์จิิน 100.0 100.0

บรัิษััที่ เบย์์วัอเต์อรั์ จิำกัด (1) ไที่ย์ 50.0 50.0

บรัิษััที่ สย์ามูฟิวัเจิอรั์ด่เวัลอปีเมูนที่์ จิำกัด (มูหาช่น) (1) (2) ไที่ย์ - 96.9

บรัิษััที่ เพื่ช่รัเกษัมู พื่าวัเวัอรั์ เซี็นเต์อรั์ จิำกัด (1) (2) ไที่ย์ - 74.0

บรัิษััที่ เอกมูัย์ ไลฟ์สไต์ล์ เซี็นเต์อรั์ จิำกัด (1) (2) ไที่ย์ - 51.0

บรัิษััที่ สย์ามูฟิวัเจิอรั์พื่รั็อพื่เพื่อรั์ต์่� จิำกัด (1) (2) ไที่ย์ - 100.0

บรัิษััที่ รััช่โย์ธัิน อเวันิวั จิำกัด (1) ไที่ย์ - 50.0

บรัิษััที่ รััช่โย์ธัิน อเวันิวั แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด (2) ไที่ย์ - 50.0

บรัิษััที่ สย์ามูฟิวัเจิอรั์ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด (2) ไที่ย์ - 100.0

ที่่�มูา: งบการัเงินข้อง เซี็นที่รััลพื่ัฒนา สิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564

ลักษัณะธุุุรักิจ
(1) ก่อสรั้างอาคารัสำนักงานและอาคารัศูนย์์การัค้าเพื่่�อให้เช่่า
(2) ให้บรัิการัด้านสาธัารัณูปีโภูคภูาย์ในศูนย์์การัค้า 
(3) ก่อสรั้างห้องชุ่ดพื่ักอาศัย์และอาคารัรั้านค้าเพื่่�อให้เช่่า
(4) ให้บรัิการัศูนย์์อาหารั
(5) ให้บรัิการัสวันสนุกและสวันน�ำบนศูนย์์การัค้า
(6) ลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
(7) ธัุรักิจิโรังแรัมู

(8) ให้คำปีรัึกษัาด้านการับรัิหารัและการัจิัดการัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
(9) ให้บรัิการัด้านการัฝั่ึกอบรัมูและพื่ัฒนาบุคลากรั
(10) ธุัรักจิิอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ส์ำหรับัการัข้าย์บา้นพื่รัอ้มูที่่�ดนิและหนว่ัย์

ในอาคารัชุ่ดพื่ักอาศัย์
(11) ให้บรัิการัจิัดการักองที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
(12) บรัิหารังานนิต์ิบุคคลอาคารัชุ่ด และนิต์ิบุคคลบ้านจิัดสรัรั



รายงานประจำาปี 256480

ณ วัันที่่� 7 มู่นาคมู 2565 ซีึ�งเปี็นวัันปีิดสมูุดที่ะเบ่ย์นผูู้้ถ่อหุ้นครัั�งล่าสุด เซี็นที่รััลพื่ัฒนามู่รัาย์ช่่�อผูู้้ถ่อหุ้น 10 รัาย์แรัก ดังน่�*
ลัำาดับ รัายชื่่�อ จัำานวันหุ้นท่�ถ่่อ (หุ้น) สัดส่วัน (รั้อยลัะ)

1 บรัิษััที่ เซี็นที่รััลโฮลดิ�ง จิำกัด** 1,176,343,960 26.21

2 บรัิษััที่ ไที่ย์เอ็นวั่ด่อารั์ จิำกัด 312,525,855 6.96

3 BBHISL NOMINEES LIMITED*** 102,788,500 2.29

4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED*** 97,067,638 2.16

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH*** 87,415,382 1.95

6 STATE STREET EUROPE LIMITED*** 79,771,640 1.78

7 สำนักงานปีรัะกันสังคมู 78,220,400 1.74

8 นาย์ นิต์ิ โอสถานุเครัาะห์ 77,050,300 1.72

9 THE BANK OF NEW YORK MELLON*** 68,804,905 1.53

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

ที่่�มูา : ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ 
หมูาย์เหต์ุ : *  รัาย์ช่่�อผูู้้ถ่อหุ้น 10 รัาย์แรัก จิัดเรั่ย์งโดย์บรัิษััที่ ศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์ (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำกัด
  **  เปี็นการัถ่อหุ้นโดย์ครัอบครััวัจิิรัาธัิวััฒน์
  ***  นาย์ที่ะเบย่์นไมูส่ามูารัถแจิกแจิงรัาย์ช่่�อผูู้ถ้อ่หุน้ในรัาย์ละเอย่์ดได ้อย์า่งไรักต็์ามู Nominee Account ดงักลา่วัไมูมู่พ่ื่ฤต์กิารัณท์ี่่�มูอ่ทิี่ธัพิื่ลต์อ่การักำหนด

นโย์บาย์และการัจิัดการัข้องบรัิษััที่ฯ

กรัรัมัการั กรัรัมัการัอิสรัะ

ฝ่ายพัฒนาธุรักิจั ฝ่ายสนับสนุน 
การัปิฏิิบัต์ิงาน

ฝ่ายบรัิหารัค่วัามัเส่�ยง
แลัะกำากับค่วับคุ่มั

ฝ่ายต์รัวัจัสอบภายใน
(มัอบหมัายให้บุค่ค่ลัอ่�นดำาเนินการั)

ปิรัะธานเจั้าหน้าท่�บรัิหารั

ค่ณะกรัรัมัการับรัิหารั

รัองปิรัะธานเจั้าหน้าท่�บรัิหารั

3. โคัรังสรั้างการัจัดการัข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

3.1  โค่รังสรั้างการัจััดการัของผู้้้จััดการักองทรััสต์์

การัจัิดโครังสร้ัางองค์กรัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ยึ์ดหลักการัในการัแบ่งหน้าที่่�และควัามูรัับผิู้ดช่อบข้องแต่์ละหน่วัย์งานอย่์างช่ัดเจิน โดย์แต่์ละ 
ฝั่่าย์งานมู่ควัามูเป็ีนอิสรัะ เป็ีนรัะบบ รัวัมูที่ั�งคำนึงถึงการัควับคุมูควัามูเส่�ย์งและควัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ที่่�จิะเกิดข้ึ�น เพื่่�อให้ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์สามูารัถจัิดการัลงทุี่นให้ผูู้้ลงทีุ่นด้วัย์ควัามูซ่ี�อสัต์ย์์ สุจิรัิต์ รัะมูัดรัะวััง และคำนึงถึงปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ลงทีุ่นก่อนปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ 

โครังสรั้างการัจิัดการัข้องบรัิษััที่ฯ ปีรัะกอบด้วัย์คณะกรัรัมูการับรัิษััที่ คณะกรัรัมูการับรัิหารั ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั และฝั่่าย์งานต์่าง ๆ  
ได้แก่ ฝั่่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิ ฝั่่าย์สนับสนุนการัปีฏิิบัต์ิงาน ฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู (ซีึ�งที่ั�งหมูดเปี็นฝั่่าย์งานภูาย์ในบรัิษััที่เอง) และ
ฝั่่าย์ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน (ซีึ�งจิะมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นดำเนินการั) ต์ามูโครังสรั้างที่่�แสดงไวั้ก่อนหน้าน่�

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่หน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบในการัดูแลจิัดการั CPNREIT และควับคุมูการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และ 
ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักข้อง CPNREIT ในส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า และดำเนินการัให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ สัญญา
ก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บและกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
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1 นางอวัยพรั ฟ้ต์รัะก้ลั
ปีรัะธัานกรัรัมูการั และกรัรัมูการัอิสรัะ (แต์่งต์ั�งเมู่�อวัันที่่� 1 กันย์าย์น 2562)
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• ปีรัิญญาโที่ สาข้า Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
• ปีรัิญญาต์รั่ คณะบรัิหารัธัุรักิจิ มูหาวัิที่ย์าลัย์รัามูคำแหง
• ปีรัิญญาต์รั่ คณะบรัิหารัธัุรักิจิ มูหาวัิที่ย์าลัย์ธัุรักิจิบัณฑ์ิต์ย์์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2559 - 2561    สรัรัพื่ากรัพื่่�นที่่�กรัุงเที่พื่มูหานครั 7 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2558 - 2559    สรัรัพื่ากรัพื่่�นที่่�กรัุงเที่พื่มูหานครั 14 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2557 - 2558    สรัรัพื่ากรัพื่่�นที่่�กรัุงเที่พื่มูหานครั 6 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2556 - 2557   สรัรัพื่ากรัพื่่�นที่่�กรัุงเที่พื่มูหานครั 28 กรัมูสรัรัพื่ากรั
ปีี 2556        นักวัิช่าการัสรัรัพื่ากรัเช่่�ย์วัช่าญ สำนักบรัิหารัการัเส่ย์ภูาษั่ที่างอิเล็กที่รัอนิกส์ กรัมูสรัรัพื่ากรั

2 นายพงศกรั เท่�ยงธรัรัมั
กรัรัมูการัอิสรัะ (แต์่งต์ั�งเมู่�อวัันที่่� 1 กันย์าย์น 2562)
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• ปีรัิญญาโที่ สาข้าบรัิหารัธัุรักิจิ สถาบันบัณฑ์ิต์บรัิหารัธัุรักิจิศศินที่รั์แห่งจิุฬาลงกรัณ์มูหาวัิที่ย์าลัย์
• ปีรัิญญาต์รั่ สาข้าวัิศวักรัรัมูไฟฟ้า New Jersey Institute of Technology, USA
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2560 - ปีัจิจิุบัน   Partner, บรัิษััที่ คาสเซีิลพื่ารั์ที่เนอรั์ จิำกัด
ปีี 2555 - ปีัจิจิุบัน  Partner, PPK Partners Limited
ปีี 2560 - 2562     ที่่�ปีรัึกษัาคณะกรัรัมูการั บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด
ปีี 2547 - 2551     กรัรัมูการัผูู้จ้ิดัการัฝั่า่ย์ต์ลาดที่นุ (Corporate Finance & Capital Market, บริัษัทัี่หลกัที่รัพัื่ย์ ์ไซีรัสั จิำกดั (มูหาช่น))
ปีี 2544 - 2547      กรัรัมูการัผูู้้จิัดการั บรัิษััที่ ซีิกโก้แอดไวัเซีอรั่� จิำกัด
ปีี 2539 - 2543      Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok

3 นางสาวัวััลัยา จัิรัาธิวััฒน์
กรัรัมูการั
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• ปีรัิญญาโที่ สาข้าบรัิหารัธัุรักิจิ University of Hartford ปีรัะเที่ศสหรััฐ์อเมูรัิกา 
• ปีรัิญญาต์รั่ สาข้าเศรัษัฐ์ศาสต์รั์  University of California, Los Angeles (UCLA) ปีรัะเที่ศสหรััฐ์อเมูรัิกา
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2565 - ปัีจิจุิบนั     กรัรัมูการัผูู้จ้ิดัการัใหญ่ และปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่�บรัหิารั บรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา จิำกดั (มูหาช่น)
ปีี 2564 - ปัีจิจุิบนั     กรัรัมูการั บรัษิัทัี่ สย์ามูฟิวัเจิอร์ัดเ่วัลอปีเมูนท์ี่ จิำกดั (มูหาช่น)
ปีี 2561 - 2564 รัองปีรัะธัานเจ้ิาหน้าที่่�บริัหารั บรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา จิำกดั (มูหาช่น)
ปีี 2554 - 2561        รัองกรัรัมูการัผูู้้จิดัการัใหญ่ สาย์งานพื่ฒันาธัรุักจิิและบรัหิารัโครังการัก่อสร้ัาง บรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา จิำกดั (มูหาช่น)
ปีี 2548 - 2554       ผูู้ช่้่วัย์กรัรัมูการัผูู้จ้ิดัการัใหญ่ ฝ่ั่าย์พื่ฒันาธัรุักจิิและบรัหิารัโครังการัก่อสร้ัาง บรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา จิำกดั (มูหาช่น)
ปีี 2541 - 2547       ผูู้ช่้่วัย์กรัรัมูการัผูู้จ้ิดัการัใหญ่ บรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลั รัเ่ที่ล คอร์ัปีอเรัช่ั�น จิำกดั

3.2  รัายชื่่�อค่ณะกรัรัมัการับรัิษัท

คณะกรัรัมูการับรัิษััที่ ปีรัะกอบด้วัย์ กรัรัมูการัจิำนวัน 5 ที่่าน ดังน่�



รายงานประจำาปี 256482

4 นางสาวันภารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิทย์
กรัรัมูการั
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• ผูู้้สอบบัญช่่รัับอนุญาต์ (CPA) สภูาวัิช่าช่่พื่บัญช่่ในพื่รัะบรัมูรัาชู่ปีถัมูภู์
• ปีรัิญญาโที่ สาข้าบรัิหารัธัุรักิจิ มูหาวัิที่ย์าลัย์ธัรัรัมูศาสต์รั์
• ปีรัิญญาต์รั่ สาข้าบัญช่่ จิุฬาลงกรัณ์มูหาวัิที่ย์าลัย์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2564 - ปีัจิจิุบัน กรัรัมูการั บรัิษััที่ สย์ามูฟิวัเจิอรั์ด่เวัลอปีเมูนที่์ จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2561 - ปีัจิจิุบัน   รัักษัาการัปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั กรัรัมูการับรัิหารั บรัิษััที่ แกรันด์ คาแนล แลนด์ จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2558 - ปีัจิจิุบัน   รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สาย์งานการัเงิน บัญช่่ และบรัิหารัควัามูเส่�ย์ง บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2556 - 2557       ผูู้้ช่่วัย์กรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สาย์งานการัเงิน บัญช่่ และบรัิหารัควัามูเส่�ย์ง บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2555 - 2558       เลข้านุการับรัิษััที่ บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)

5 นางสาวัพิรัิน่ พรัิ�งศุลักะ
กรัรัมูการั (แต์่งต์ั�งเมู่�อวัันที่่� 1 มูิถุนาย์น 2564)
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign, ปีรัะเที่ศสหรััฐ์อเมูรัิกา
• ปีรัิญญาโที่ ศิลปีศาสต์รั์มูหาบัณฑ์ิต์ สาข้าเศรัษัฐ์ศาสต์รั์และการัเงินรัะหวั่างปีรัะเที่ศ จิุฬาลงกรัณ์มูหาวัิที่ย์าลัย์
• ปีรัิญญาต์รั่ บรัิหารัธัุรักิจิบัณฑ์ิต์ สาข้าการัจิัดการัธัุรักิจิรัะหวั่างปีรัะเที่ศ จิุฬาลงกรัณ์มูหาวัิที่ย์าลัย์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2564 - ปีัจิจิุบัน ผูู้้อำนวัย์การัอาวัุโส ฝั่่าย์บรัิหารัการัเงิน บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2560 - 2564  ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด
ปีี 2549 - 2560  ผูู้้อำนวัย์การัอาวัุโส ฝั่่าย์บรัิหารัการัเงิน บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2548 - 2549  ผูู้้จิัดการั ฝั่่าย์วัาณิช่ธันกิจิ-ต์รัาสารัทีุ่น บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์ ด่บ่เอส วัิคเคอรั์ส (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำกัด
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4.  บทบาท หน้าท่�  และคัวามรัับผิดชอบข้อง 
คัณะกรัรัมการับรัิษััท

คณะกรัรัมูการับรัิษััที่ปีรัะกอบด้วัย์ผูู้้ที่รังคุณวุัฒิ จิำนวันไมู่น้อย์กวั่า 
3 ที่า่น โดย์มูก่รัรัมูการัอย์า่งนอ้ย์ 1 ใน 3 ข้องจิำนวันกรัรัมูการัที่ั�งหมูด
ข้องบริัษััที่ฯ ดำรังต์ำแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะ 
ดงักล่าวัมูคุ่ณสมูบัต์เิป็ีนไปีต์ามูหลักเกณฑ์ใ์นปีรัะกาศคณะกรัรัมูการั
กำกับต์ลาดทีุ่นว่ัาด้วัย์การัข้ออนุญาต์และการัอนุญาต์ให้เสนอข้าย์
หุ้นที่่�ออกใหมู่

1. หน้าท่�แลัะค่วัามัรัับผิู้ดชื่อบของค่ณะกรัรัมัการับริัษัทต่์อ 
 บรัิษัทฯ 

 1) ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ให้เปี็นไปีต์ามูกฎหมูาย์ วััต์ถุปีรัะสงค์ และ 
  ข้้อบังคับข้องบริัษััที่ฯ ต์ลอดจินมูติ์คณะกรัรัมูการั 
  บรัิษััที่ และมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหุ้น ด้วัย์ควัามูซี่�อสัต์ย์์  
  สุจิรัิต์ รัะมูัดรัะวััง รัักษัาผู้ลปีรัะโย์ช่น์และเปี็นธัรัรัมูต์่อ 
  ผูู้้ถ่อหุ้นข้องบรัิษััที่ฯ และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์ในการั 
  ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�จิะไมู่ข้ัดต์่อหน้าที่่�ข้องบรัิษััที่ฯ ในฐ์านะ 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
 2) กำหนดนโย์บาย์การัดำเนินงานข้องบริัษััที่ฯ และกำกับ 
  ควับคุมูดูแลให้ฝ่ั่าย์บริัหารัดำเนินการัให้เปี็นไปีต์ามู 
  นโย์บาย์และกฎรัะเบ่ย์บ ภูาย์ใต์้การักำกับดูแลกิจิการัที่่�ด่ 
 3) อนุมูัต์ิงบการัเงินข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และรัาย์งาน 
  ผู้ลปีรัะกอบการัข้องบรัิษััที่ฯ ให้ผูู้้ถ่อหุ้นที่รัาบ
 4) ควับคุมู ดูแลให้ฝั่่าย์งานต์่าง ๆ ข้องบรัิษััที่ฯ มู่การัปีฏิิบัต์ิ 
  ต์่อผูู้้มู่ส่วันได้เส่ย์อย์่างเปี็นธัรัรัมู และมู่ควัามูเที่่าเที่่ย์มูกัน
 5) พิื่จิารัณาเสนอวัารัะการัปีรัะชุ่มู กรัณ่ที่่�เห็นว่ัามู่เรั่�อง 
  ที่่�สำคัญที่่�คณะกรัรัมูการัควัรัพิื่จิารัณา และยั์งมิูได้มู่การั 
  บรัรัจิุไวั้ในวัารัะการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการับรัิษััที่ฯ
 6) พิื่จิารัณาคัดเล่อกและแต่์งตั์�งกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ฯ แที่น 
  กรัรัมูการัเดิมูที่่�พื่้นจิากต์ำแหน่ง รัวัมูที่ั�งคัดเล่อกและ 
  เสนอแต์่งต์ั�งกรัรัมูการัเพื่ิ�มูเต์ิมูต์่อผูู้้ถ่อหุ้นข้องบรัิษััที่ฯ
 7) พิื่จิารัณาและอนุมูัต์ิเรั่�องที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำเนินงาน 
  ที่่�สำคัญข้องบรัิษััที่ฯ เช่่น การัจิ่าย์เงินปีันผู้ลให้แก่ผูู้้ถ่อหุ้น  
  การัจิัดปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหุ้น ต์ามูที่่�กฎหมูาย์กำหนด แผู้นการั 
  ต์รัวัจิสอบปีรัะจิำปีี การัคัดเล่อก เสนอแต์่งต์ั�ง และเสนอ 
  ค่าต์อบแที่นข้องผูู้้สอบบัญช่่ข้องบรัิษััที่ฯ เปี็นต์้น
 8) ให้ควัามูรัู้เก่�ย์วักับการัปีรัะกอบธัุรักิจิข้องบรัิษััที่ฯ รัวัมูถึง 
  กฎหมูาย์ ปีรัะกาศ หลักเกณฑ์์ และข้้อบังคับที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
  ให้กรัรัมูการัใหมู่ได้รัับที่รัาบ
 9) กำหนดให้มู่การัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องบรัิษััที่ฯ  
  อย์่างน้อย์ปีีละ 4 ครัั�ง ซึี�งในการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
  บรัิษััที่แต์่ละครัั�ง จิะต์้องมู่กรัรัมูการัเข้้ารั่วัมูปีรัะชุ่มู 
  ในจิำนวันเกินกึ�งหนึ�งข้องจิำนวันกรัรัมูการัที่ั�งหมูด จิึงจิะ 
  ครับเป็ีนองค์ปีรัะชุ่มู โดย์มูติ์ข้องที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
  ให้ถ่อต์ามูเส่ย์งข้้างมูากข้องกรัรัมูการัที่่�มูาปีรัะชุ่มู ที่ั�งน่�  
  กรัรัมูการัผูู้้มูส่่วันได้เสย่์ในเร่ั�องนั�น ๆ  จิะไมู่มูสิ่ที่ธิัออกเสย่์ง

 10) จัิดให้มู่ต์ำแหน่งเลข้านุการัคณะกรัรัมูการับริัษััที่ เพื่่�อ 
  นำเสนอวัารัะในการัปีรัะชุ่มูต์ามูที่่�แต์่ละฝั่่าย์งานนำเสนอ 
  และจิัดที่ำรัาย์งานการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องบริัษััที่ฯ  
  และเอกสารัที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะชุ่มูดังกล่าวั
 11) ปีรัะเมูินผู้ลการัปีฏิิบัต์ิงานข้องปีรัะธัานเจิ้าหน้าท่ี่�บรัิหารั  
  โดย์ในกรัณ่ที่่�ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารัดำรังต์ำแหน่ง 
  กรัรัมูการั  กรัรัมูการัที่่�ดำรังต์ำแหน่งปีรัะธัานเจ้ิาหน้าท่ี่� 
  บรัิหารัท่ี่านนั�นจิะไมู่เข้้าร่ัวัมูในการัพิื่จิารัณา และไมู่มู่ 
  ส่วันรั่วัมูในการัต์ัดสินใจิ 

2.  บทบาท หน้าท่� แลัะค่วัามัรับัผิู้ดชื่อบของค่ณะกรัรัมัการับริัษทั 
 ต์่อกองทรััสต์์ CPNREIT

1) พิื่จิารัณาอนุมัูต์ินโย์บาย์ที่่�สำคัญในการัจิัดการักองที่รััสต์์  
CPNREIT ได้แก่ นโย์บาย์ในการัจัิดการักองที่รัสัต์์ นโย์บาย์
การัจิดัโครังสร้ัางเงนิที่นุข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT นโย์บาย์
การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และนโย์บาย์การัจัิดหา
ปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ เป็ีนต้์น เพื่่�อให้ฝั่่าย์งานที่่�
เก่�ย์วัข้้องนำไปีปีฏิิบัต์ิ

 2) พิื่จิารัณาอนุมูตั์กิารัลงทุี่นหรัอ่ได้มูาซีึ�งอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์ห์รัอ่ 
  สิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ในครัั�งแรักและการัลงทุี่น 
  เพื่ิ�มูเติ์มู เพื่่�อการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์ ์
  หรัอ่สิที่ธิัการัเช่า่อสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ดั์งกล่าวั รัวัมูที่ั�งกำกบัดูแล 
  เพื่่�อให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ สัญญา 
  ก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ แบบแสดง 
  รัาย์การัข้อ้มูลู หนงัสอ่ช่่�ช่วัน รัะเบย่์บ กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง  
  และปีรัะกาศที่่�จิะแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู รัวัมูที่ั�งพื่ิจิารัณาอนุมูัต์ิ 
  เก่�ย์วักับการัเพื่ิ�มูทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถึงการั 
  ข้ออนุญาต์ต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
 3) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิเก่�ย์วักับการัจิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลัก 
  และอปุีกรัณข์้องกองที่รัสัต์เ์พื่่�อให้เปีน็ไปีต์ามูนโย์บาย์ข้อง 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ สัญญาแต่์งต์ั�ง 
  ผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้อ้มูลู หนงัสอ่ช่่�ช่วัน  
  รัะเบ่ย์บ กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง และปีรัะกาศท่ี่�จิะแก้ไข้ 
  เพื่ิ�มูเต์ิมู
 4) พื่ิจิารัณาอนุมูัต์ินโย์บาย์การับรัิหารัและจิัดการัควัามูเส่�ย์ง 
  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกบัการัดแูลจิดัการักองที่รัสัต์ ์CPNREIT เพื่่�อให้ 
  ฝั่่าย์งานที่่�เก่�ย์วัข้้องนำไปีปีฏิิบัต์ิ
 5) พิื่จิารัณาอนุมูตั์นิโย์บาย์ รัะเบย่์บปีฏิบัิต์ ิและกรัะบวันการั 
  ต์่าง ๆ ในการัจิัดการัควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง โดย์เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งรัะหวัา่งกองที่รัสัต์ ์CPNREIT  
  กบัผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์แ์ละบคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกนักบัผูู้จ้ิดัการั 
  กองที่รััสต์์ ซีึ�งรัวัมูถึงมูาต์รัการัหรั่อแนวัที่างดำเนินการั 
  เพื่่�อรักัษัาปีรัะโย์ช่น์ที่่�ดท่ี่่�สุดข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT หรัอ่ 
  ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมูเมู่�อเกิดควัามูข้ัดแย์้งที่าง 
  ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้ึ�น 
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 6) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิการัเข้้าที่ำรัาย์การัรัะหว่ัางกองที่รััสต์์  
  CPNREIT กบับคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันใหเ้ปีน็ไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ 
  ที่่�ปีรัะกาศที่่�เก่�ย์วัข้้องกำหนด รัวัมูถึงปีรัะกาศที่่�จิะแก้ไข้ 
  เพื่ิ�มูเต์ิมู
 7) พิื่จิารัณาคัดเล่อกปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั เพ่ื่�อบริัหารั 
  จิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT
 8) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิการัแต่์งตั์�งผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
  เพื่่�อส่งไปีให้ที่รััสต์่เห็นช่อบ
 9) พิื่จิารัณาอนมุูตั์กิารัปีรัะเมูนิผู้ลการัปีฏิบิตั์งิานข้องผูู้บ้รัหิารั 
  อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ เพื่่�อส่งไปีให้ที่รััสต์่รัับที่รัาบ
 10) พิื่จิารัณาคัดเล่อก อนุมูัติ์การัให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินแก่ผูู้้เช่่าช่่วัง 
  ที่รััพื่ย์์สินหลัก และนำส่งให้ที่รััสต์่เพื่่�อเห็นช่อบ
 11) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิรัะบบงานที่่�จิะมูอบหมูาย์ให้ผูู้้ให้บรัิการั 
  ภูาย์นอกเปี็นผูู้้รัับดำเนินการั ต์ามูกฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
  รัวัมูถึงพื่ิจิารัณาคัดเล่อกผูู้้ให้บรัิการัภูาย์นอกดังกล่าวั 
  เพื่่�อส่งให้ที่รััสต์่รัับที่รัาบ
 12) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิการัวั่าจิ้างที่่�ปีรัึกษัาที่่� เก่�ย์วัข้้องกับ 
  การับรัิหารัจัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT และส่งให้ที่รััสต์่ 
  เพื่่�อรัับที่รัาบ
 13) ติ์ดต์ามู ดูแลจิัดการัให้มู่การักำกับดูแลการัปีฏิิบัติ์งาน 
  ข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์และผูู้ร้ับัมูอบหมูาย์ ใหเ้ปีน็ไปีต์ามู 
  นโย์บาย์ข้องผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์สญัญาก่อต์ั�งที่รัสัต์ ์สญัญา 
  แต์ง่ต์ั�งผูู้้จัิดการักองที่รัสัต์ ์แบบแสดงรัาย์การัข้อ้มูลู หนงัสอ่ 
  ช่่�ช่วัน รัะเบย่์บ กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้งและปีรัะกาศที่่�จิะแก้ไข้ 
  เพื่ิ�มูเต์มิู รัวัมูที่ั�งการัรัาย์งานเรั่�องที่่�สำคญัต์อ่คณะกรัรัมูการั 
  ในทุี่ก ๆ  ไต์รัมูาส หรัอ่เมู่�อมูเ่หต์อุนัควัรัที่่�ต้์องรัาย์งาน และ 
  ปีรัะเมูินผู้ลงานข้องปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั
 14) พื่ิจิารัณาอนุมูัต์ิงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีี 
 15) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิรัาย์จ่ิาย์พิื่เศษั และ/หรั่องบปีรัะมูาณ 
  การัลงทีุ่นที่่�อย์ู่นอกงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีี
 16) กำกบัดแูลใหมู้ก่ารัรัาย์งานผู้ลการัต์รัวัจิสอบภูาย์ใน (ถา้มู)่  
  ต์ามูแผู้นการัและหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนด 
 17) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิผู้ลการัดำเนินงานและการัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ 
  ต์อบแที่นให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
 18) พิื่จิารัณาอนุมูั ติ์การัจิัดปีรัะชุ่มูสามูัญปีรัะจิำปีีข้อง 
  ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หรั่อเมู่�อเห็นสมูควัรัให้มู่การัปีรัะชุ่มู 
  เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัจิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT หรั่อ 
  เมู่�อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซีึ�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัวัมูกันไมู่น้อย์กว่ัา 
  รั้อย์ละ 10 ข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�จิำหน่าย์ได้แล้วั 
  ทัี่�งหมูด เข้้าช่่�อกันที่ำหนังส่อข้อให้เร่ัย์กปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์รัะบุเหต์ุผู้ลในการัข้อเรั่ย์กปีรัะชุ่มูไว้ั 
  อย์่างช่ัดเจินในหนังส่อนั�น
 19) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิแนวัที่างในการัดำเนินการัแก้ไข้ข้้อพื่ิพื่าที่ 
  และข้้อร้ัองเร่ัย์นที่่�สำคัญอันเก่�ย์วักับการัดำเนินงาน 
  ข้องกองที่รัสัต์์ CPNREIT ต์ามูที่่�เหน็ว่ัาจิำเป็ีนและเหมูาะสมู  
  เพื่่�อให้ดำเนินการัแก้ไข้ข้อ้ร้ัองเรัย่์นและข้อ้พิื่พื่าที่เก่�ย์วักบั 
  การัดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT จิากบุคคล 

  ภูาย์นอกหรั่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ดำเนินการัอ่�นใดเพื่่�อให้ 
  เปี็นไปีต์ามูข้้อกฎหมูาย์ ข้้อบังคับ มูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วัน
 20) คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้ 
  กรัรัมูการัคนหนึ�งหรัอ่หลาย์คนหรัอ่บคุคลอ่�นใดปีฏิบิตั์กิารั 
  อย์่างหนึ�งอย์่างใดแที่นคณะกรัรัมูการัก็ได้ ที่ั�งน่� การัมูอบ 
  อำนาจิดังกล่าวัจิะไมู่รัวัมูถึงการัมูอบอำนาจิหรั่อการั 
  มูอบอำนาจิช่ว่ังที่่�ที่ำใหก้รัรัมูการัหรัอ่ผูู้ร้ับัมูอบอำนาจิจิาก 
  กรัรัมูการัดังกล่าวั สามูารัถอนุมัูติ์รัาย์การัที่่�ต์นเองหรั่อ 
  บคุคลที่่�อาจิมูค่วัามูขั้ดแย์ง้ มูส่ว่ันไดเ้สย่์หรัอ่มูผู่้ลปีรัะโย์ช่น์ 
  ในลักษัณะอ่�นใดข้ัดแย์้งกับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์ ์ 
  CPNREIT
 21) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิวัิธ่ัการัดำเนินการัที่างกฎหมูาย์สำหรัับ 
  ข้้อพื่ิพื่าที่ที่่�เกิดข้ึ�น

3.  หน้าท่�แลัะค่วัามัรัับผู้ิดชื่อบของกรัรัมัการัอิสรัะ

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์กำหนดให้มู่กรัรัมูการัอิสรัะเป็ีนส่วันหนึ�งข้อง 
คณะกรัรัมูการับริัษััที่ ซึี�งกรัรัมูการัอิสรัะจิะต้์องเป็ีนผูู้้ที่่�มู่ควัามูรัู ้
ควัามูเช่่�ย์วัช่าญอันเปี็นปีรัะโย์ช่น์ต์่อธุัรักิจิ ในการัที่ำหน้าที่่�ติ์ดต์ามู
ดูแลต์รัวัจิสอบการัที่ำงานข้องผูู้้บริัหารัและฝ่ั่าย์งานข้องผูู้้จิัดการั 
กองที่รัสัต์ ์เพื่่�อใหเ้ปีน็ไปีต์ามูหลกัการักำกบัดแูลกจิิการัที่่�ด ่พื่จิิารัณา
ให้ควัามูเห็นสนับสนุนต่์อนโย์บาย์ที่่�เป็ีนปีรัะโย์ช่น์ต่์อกองที่รััสต์์ 
CPNREIT และ/หรัอ่ผูู้้ถอ่หน่วัย์ที่รัสัต์ ์หรัอ่คัดคา้นเมู่�อเหน็วัา่ผูู้จ้ิดัการั
กองที่รััสต์์อาจิต์ัดสินใจิที่่�ส่งผู้ลกรัะที่บกับกองที่รััสต์์ CPNREIT  
และ/หรั่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ในที่างลบ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะต้์องมู่ 
ควัามูเปี็นอิสรัะจิากการัควับคุมูข้องผูู้้บรัิหารั ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ และ
ไมูมู่ส่ว่ันเก่�ย์วัข้อ้งหรัอ่มูส่ว่ันไดเ้สย่์กบัการัต์ดัสนิใจิในการัดำเนนิงาน
ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์มู่บที่บาที่ 
หน้าที่่� และควัามูรัับผู้ิดช่อบข้องกรัรัมูการัอิสรัะดังน่�

 1) พิื่จิารัณาให้ควัามูเห็นหรั่อให้ข้้อสังเกต์เก่�ย์วักับรัาย์การั 
  กบับคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT หร่ัอรัาย์การั 
  ที่่�อาจิมูค่วัามูข้ดัแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น ์รัวัมูที่ั�งการัไดมู้าหรัอ่ 
  จิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินที่่�มู่นัย์สำคัญ เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
  ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
 2) ให้คำแนะนำหรั่อให้ควัามูเห็นในเร่ั�องที่่�สำคัญ เช่่น  
  โครังสร้ัางเงินทุี่น นโย์บาย์ข้องผูู้้จิดัการักองที่รััสต์ ์นโย์บาย์ 
  การัควับคุมูการัปีฏิิบัต์ิงาน เปี็นต์้น
 3) ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับนโย์บาย์ในการับริัหารัและจัิดการั 
  ควัามูเส่�ย์งที่่�เกิดข้ึ�นและหลักเกณฑ์์วัิธ่ัการัควับคุมูหรั่อ 
  ลดควัามูเส่�ย์ง
 4) เสนอแนะหรั่อแนะนำในที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้อง 
  ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ ในเรั่�องที่่�สำคัญที่่�ควัรัพื่ิจิารัณา เช่่น  
  การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลัก การัพื่ิจิารัณาข้้อร้ัองเรั่ย์น  
  การัพื่จิิารัณาข้้อพิื่พื่าที่ที่างกฎหมูาย์ การัเปีล่�ย์นต์วััผูู้เ้ช่่าช่่วัง 
  ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หร่ัอผูู้้บริัหารั 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) รัวัมูที่ั�งให้คำแนะนำหรั่อให้ 
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  ควัามูเห็นในเร่ั�องที่่�กรัรัมูการัอิสรัะมู่ควัามูช่ำนาญหร่ัอ 
  มูป่ีรัะสบการัณ์เปีน็พื่เิศษัที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกบัการับรัหิารัจัิดการั 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT
 5) พิื่จิารัณา กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่ผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ ในการัจิัดที่ำงบการัเงินข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
  และกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้มู่ควัามูถูกต์้องครับถ้วัน 
 6) เสนอแนะเร่ั�องที่่�สำคัญที่่�ควัรัพิื่จิารัณาในที่่�ปีรัะชุ่มู 
  คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
 7) แต์ง่ต์ั�ง ดแูลต์ดิต์ามูการัดำเนนิงาน ต์รัวัจิสอบ ใหค้ำแนะนำ 
  หรั่อให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับแผู้นการัดำเนินงาน ปีรัะเมูิน 
  ผู้ลงาน และใหค้ำแนะนำหรัอ่ใหค้วัามูเหน็เก่�ย์วักบัผู้ลการั 
  ปีรัะเมิูนผู้ลงานข้องผูู้้ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน (ถ้ามู่) รัวัมูถึง 
  การันำเสนอและให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับรัาย์งานการั 
  ต์รัวัจิสอบภูาย์ในต์่อที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์
 8) พื่ิจิารัณาให้มู่การัต์รัวัจิสอบภูาย์ในเมู่�อเห็นสมูควัรั
 9) ดูแลใหท้ี่่�ปีรักึษัาข้องคณะกรัรัมูการัข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ 
  ไมู่เข้้าร่ัวัมูปีรัะชุ่มู ในกรัณ่ที่่�มู่การัพิื่จิารัณาปีรัะเด็น 
  ซีึ�งที่่�ปีรัึกษัาอาจิมู่ควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์
 10) ปีฏิิบัต์ิการัอ่�นใดต์ามูที่่�คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์มูอบหมูาย์และเปี็นปีรัะโย์ช่น์ต์่อกองที่รััสต์์  
  CPNREIT

จิากบที่บาที่ หน้าที่่� และควัามูรัับผิู้ดช่อบข้องกรัรัมูการัอิสรัะที่่�ได้
กำหนดไวั้ข้้างต์้น ฝั่่าย์งานที่่�เก่�ย์วัข้้องจิะต์้องมู่การัรัาย์งานให้
กรัรัมูการัอิสรัะพื่ิจิารัณาและรัับที่รัาบอย่์างสมู�ำเสมูอ รัวัมูถึงการั 
ให้คำแนะนำที่่�จิำเป็ีนเก่�ย์วักบัรัาย์การัเก่�ย์วัโย์งกันหรัอ่รัาย์การัที่่�อาจิ
มูค่วัามูขั้ดแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์กบักองที่รััสต์ ์CPNREIT และจุิดออ่น
ด้านการัควับคุมูภูาย์ในและจิุดที่่�ต์้องมู่การัปีรัับปีรัุงแก้ไข้เก่�ย์วักับ
รัะบบการัควับคมุูภูาย์ใน ในการัที่ำหนา้ที่่�ในฐ์านะผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์
และควัามูค่บหน้าในการัแก้ไข้

ที่ั�งน่� ในการัคดัเลอ่กกรัรัมูการัอสิรัะ ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ดก้ำหนดให้
กรัรัมูการัอิสรัะต์้องมู่คุณสมูบัต์ิอย์่างน้อย์ดังต์่อไปีน่�

 1) ถ่อหุ้นไมู่เกินร้ัอย์ละ 1 ข้องจิำนวันหุ้นที่่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง 
  ที่ั�งหมูดข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ บริัษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย่์อย์  
  บรัิษััที่ร่ัวัมู ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้อง 
  ผูู้้ จัิดการักองที่รััสต์์ หรั่อบุคคลที่่� เก่�ย์วัโย์งกัน ที่ั�งน่�  
  ให้นับรัวัมูการัถ่อหุ้นข้องผูู้้ที่่�เก่�ย์วัข้้องต์ามูมูาต์รัา 258  
  ข้อง พื่.รั.บ.หลักที่รััพื่ย์์ ข้องกรัรัมูการัอิสรัะรัาย์นั�น ๆ  ด้วัย์
 2) ไมู่เป็ีนหรั่อเคย์เป็ีนกรัรัมูการัที่่�มู่ส่วันร่ัวัมูบริัหารังาน  
  ลูกจิ้าง พื่นักงาน ที่่�ปีรึักษัาท่ี่�ได้เงินเด่อนปีรัะจิำ หร่ัอ 
  ผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ บรัิษััที่ใหญ่  
  บรัิษััที่ย์่อย์ บรัิษััที่รั่วัมู บรัิษััที่ย์่อย์ลำดับเด่ย์วักัน ผูู้้ถ่อหุ้น 
  รัาย์ใหญ่ ผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อ 
  เปีน็บุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกนั เว้ันแต์จ่ิะได้พื่น้จิากการัมูลั่กษัณะ 
  ดังกล่าวัมูาแล้วัไมู่น้อย์กวั่า 2 ปีี ก่อนเข้้าดำรังต์ำแหน่ง

 3) ไมู่เปี็นบุคคลที่่�มู่ควัามูสัมูพื่ันธั์ที่างสาย์โลหิต์ หรั่อโดย์การั 
  จิดที่ะเบ่ย์นต์ามูกฎหมูาย์ ในลักษัณะที่่�เป็ีนบิดา มูารัดา  
  คู่สมูรัส พื่่�น้อง และบุต์รั รัวัมูที่ั� งคู่สมูรัสข้องบุต์รั  
  ข้องกรัรัมูการัรัาย์อ่�น ผูู้้บรัหิารั ผูู้้ถอ่หุน้รัาย์ใหญ่ ผูู้มู้อ่ำนาจิ 
  ควับคุมู หรั่อบุคคลที่่�จิะได้รัับการัเสนอให้เป็ีนกรัรัมูการั  
  ผูู้บ้รัหิารั หรัอ่ผูู้มู่้อำนาจิควับคมุูข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ห์รัอ่ 
  บรัิษััที่ย์่อย์
 4) ไมูมู่ห่รัอ่เคย์มูค่วัามูสัมูพัื่นธ์ัที่างธุัรักิจิกับผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์  
  บรัิษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย์่อย์ บรัิษััที่รั่วัมู ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ ผูู้้มู่ 
  อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อนิติ์บุคคลท่ี่� 
  อาจิเปีน็บคุคลที่่�มูค่วัามูเก่�ย์วัโย์ง ในลักษัณะที่่�อาจิเปีน็การั 
  ข้ัดข้วัางการัใช่้วิัจิารัณญาณอย์่างอิสรัะข้องต์น รัวัมูทัี่�ง 
  ไมู่เปี็นหรั่อเคย์เปี็นผูู้้ถ่อหุ้นที่่�มู่นัย์ กรัรัมูการัท่ี่�ไมู่ใช่่ 
  กรัรัมูการัอิสรัะ หรั่อผูู้้บริัหารัข้องผูู้้ที่่�มู่ควัามูสัมูพัื่นธ์ั 
  ที่างธัุรักิจิกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ บรัิษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย์่อย์  
  บรัษิัทัี่รัว่ัมู ผูู้ถ้อ่หุน้รัาย์ใหญ ่หรัอ่นติ์บิคุคลที่่�อาจิเปีน็บุคคล 
  ที่่�มู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง เว้ันแต์่จิะได้พื่้นจิากการัมู่ลักษัณะ 
  ดังกล่าวัมูาแล้วัไมู่น้อย์กวั่า 2 ปีีก่อนเข้้าดำรังต์ำแหน่ง
 5) ไมู่เปี็นหร่ัอเคย์เป็ีนผูู้้สอบบัญช่่ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์  
  บรัิษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย์่อย์ บรัิษััที่รั่วัมู ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หรั่อ 
  ผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อนิต์ิบุคคล 
  ที่่�อาจิมูค่วัามูเก่�ย์วัโย์ง และไมู่เป็ีนผูู้้ถ่อหุน้ที่่�มูน่ยั์ ผูู้มู้อ่ำนาจิ 
  ควับคุมู กรัรัมูการัที่่�ไมู่ใช่่กรัรัมูการัอิสรัะ ผูู้้บรัิหารั หรั่อ 
  หุ้นส่วันผูู้้จิัดการัข้องสำนักงานสอบบัญช่่ ซีึ�งมู่ผูู้้สอบบัญช่่ 
  ข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์บรัษิัทัี่ใหญ ่บริัษัทัี่ย์อ่ย์ บรัษิัทัี่รัว่ัมู  
  ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ หรั่อนิต์ิบุคคลที่่�อาจิมู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง สังกัดอย์ู่  
  เ ว้ันแต่์จิะได้พื่้นจิากการัมู่ ลักษัณะดังกล่าวัมูาแล้วั 
  ไมู่น้อย์กวั่า 2 ปีี ก่อนเข้้าดำรังต์ำแหน่ง
 6) ไมู่เปี็นหรั่อเคย์เปี็นผูู้้ให้บรัิการัที่างวัิช่าช่่พื่ใด ๆ ซีึ�งรัวัมูถึง 
  การัให้บรัิการัเปี็นที่่�ปีรัึกษัากฎหมูาย์หร่ัอที่่�ปีรัึกษัาที่าง 
  การัเงินซีึ�งได้รัับค่าบริัการัเกินกว่ัา 2 ล้านบาที่ต์่อปีีจิาก 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ บริัษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย่์อย์ บรัิษััที่รั่วัมู  
  ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หร่ัอผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รัสัต์ ์หรัอ่นติ์บิคุคลที่่�อาจิมู่ควัามูเก่�ย์วัโย์ง และไมูเ่ปีน็ 
  ผูู้้ถ่อหุ้นที่่�มู่นัย์ ผูู้้มู่อำนาจิควับคุมู กรัรัมูการัท่ี่�ไมู่ใช่ ่
  กรัรัมูการัอิสรัะ ผูู้้บรัิหารั หรั่อหุ้นส่วันผูู้้จิัดการัข้อง 
  ผูู้้ให้บรัิการัที่างวัิช่าช่่พื่นั�นด้วัย์ เวั้นแต์่จิะได้พื่้นจิากการั 
  มู่ลักษัณะดังกล่าวัมูาแล้วัไมู่น้อย์กวั่า 2 ปีี ก่อนเข้้าดำรัง 
  ต์ำแหน่ง 
 7) ไมูเ่ป็ีนกรัรัมูการัที่่�ได้รับัการัแต่์งต์ั�งข้ึ�นเพื่่�อเป็ีนตั์วัแที่นข้อง 
  กรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ หรั่อ 
  ผูู้้ถ่อหุ้นซีึ�งเปี็นผูู้้ที่่�เก่�ย์วัโย์งกับผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่
 8) ไมู่ปีรัะกอบกิจิการัที่่�มู่สภูาพื่อย่์างเด่ย์วักันและเป็ีนการั 
  แข้่งข้ันที่่�มู่นัย์กับกิจิการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อ 
  บรัิษััที่ย์่อย์ หรั่อไมู่เปี็นหุ้นส่วันที่่�มู่นัย์ในห้างหุ้นส่วัน หรั่อ 
  เปี็นกรัรัมูการัที่่�มู่ส่วันรั่วัมูบรัิหารังาน ลูกจิ้าง พื่นักงาน  



รายงานประจำาปี 256486

  ที่่�ปีรัึกษัาที่่�รัับเงินเด่อนปีรัะจิำ หร่ัอถ่อหุ้นเกินรั้อย์ละ 1  
  ข้องจิำนวันหุ้นที่่�มู่สิที่ธัิออกเส่ย์งที่ั�งหมูดข้องบรัิษััที่อ่�น  
  ซีึ�งปีรัะกอบกิจิการัที่่�มู่สภูาพื่อย์่างเด่ย์วักันและเปี็นการั 
  แข้่งข้ันที่่� มู่นัย์กับกิจิการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หรั่อ 
  บรัิษััที่ย์่อย์
 9) ไมู่เป็ีนบุคคลที่่�ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ เห็นวั่าไมู่สมูควัรัเปี็น 
  ผูู้้บรัิหารัต์ามูข้้อบังคับข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ และ/หรั่อ  
  บุคคลที่่�มู่ลักษัณะต์้องห้ามูต์ามูปีรัะกาศคณะกรัรัมูการั 
  กำกับต์ลาดทีุ่นวั่าด้วัย์ลักษัณะต์้องห้ามูข้องบุคลากรั 
  ในธัุรักิจิต์ลาดทีุ่นโดย์อนุโลมู ต์ามูข้้อ 12(4) ข้องปีรัะกาศ 
  สำนกังาน ก.ล.ต์. ที่่� สช่. 29/2555 เรั่�อง หลกัเกณฑ์ ์เง่�อนไข้  
  และวัธิัก่ารัในการัใหค้วัามูเหน็ช่อบผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์แ์ละ 
  มูาต์รัฐ์านการัปีฏิิบัต์ิงาน และที่่�จิะมู่แก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมูหรั่อ 
  ต์ามูกฎเกณฑ์์อ่�น ๆ ที่่�สำนักงาน ก.ล.ต์. อาจิเปีล่�ย์นแปีลง 
  ในอนาคต์
 10) ไมูเ่คย์ต้์องคำพื่พิื่ากษัาวัา่ดว้ัย์กรัะที่ำควัามูผิู้ดต์ามูกฎหมูาย์ 
  หลักที่รััพื่ย์์ กฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์การัปีรัะกอบธุัรักิจิเงินทุี่น  
  ธัุรักิจิหลักที่รััพื่ย์์และธัุรักิจิเครัดิต์ฟองซีิเอรั์ กฎหมูาย์ 
  วั่าด้วัย์การัธันาคารัพื่าณิช่ย์์ กฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์การัปีรัะกัน 
  วัินาศภัูย์ กฎหมูาย์ว่ัาด้วัย์การัป้ีองกันและปีรัาบปีรัามู 
  การัฟอกเงิน หรั่อกฎหมูาย์ที่่� เก่�ย์วักับธัุรักิจิการัเงิน 
  ในที่ำนองเดย่์วักนั ไมูว่ัา่จิะเปีน็กฎหมูาย์ไที่ย์หรัอ่กฎหมูาย์ 
  ต์่างปีรัะเที่ศ โดย์หน่วัย์งานที่่�มู่อำนาจิต์ามูกฎหมูาย์นั�น  
  ที่ั�งน่� ในควัามูผู้ิดเก่�ย์วักับการักรัะที่ำอันไมู่เปี็นธัรัรัมูที่่� 
  เก่�ย์วักับการัซ่ี�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์ หรั่อการับรัิหารังานที่่�มู่ 
  ลักษัณะเปี็นการัหลอกลวังฉ้อฉลหรั่อทีุ่จิรัิต์ 
 11) ไมูมู่ล่กัษัณะอ่�นใดที่่�ที่ำใหไ้มูส่ามูารัถใหค้วัามูเหน็อย์า่งเปีน็ 
  อิสรัะเก่�ย์วักับการัดำเนินงานข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

ที่ั�งน่� ในสว่ันน่� คำวัา่ “บรัษิัทัี่ใหญ”่ “บรัษิัทัี่ย์อ่ย์” “บรัษิัทัี่ย์อ่ย์ลำดบั
เด่ย์วักัน” “บริัษััที่ร่ัวัมู” “ผูู้้ที่่�เก่�ย์วัโย์ง” “ผูู้้บรัิหารั” “ผูู้้ถ่อหุ้น 
รัาย์ใหญ่” “ผูู้้มู่อำนาจิควับคุมู” “บุคคลที่่�อาจิมู่ควัามูข้ัดแย์้ง” ให้มู่
ควัามูหมูาย์เช่่นเด่ย์วักับบที่นิย์ามูข้องคำดังกล่าวัที่่�กำหนดไวั้ใน
ปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำกับต์ลาดทุี่นว่ัาด้วัย์การัข้ออนุญาต์และ 
การัอนุญาต์ให้เสนอข้าย์หุ้นที่่�ออกใหมู่

คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์และกรัรัมูการัอิสรัะมู่หน้าที่่� 
ในการักำกับดูแลและให้คำแนะนำที่่�จิำเป็ีนแก่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์  
ในข้ณะที่่�ปีรัะธัานเจ้ิาหน้าที่่�บริัหารัมู่อำนาจิ หน้าที่่�และควัามู 
รัับผู้ิดช่อบในการัควับคุมู ต์ิดต์ามูและดูแลการัดำเนินงานข้อง 
ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ เพื่่�อให้การัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ในการัเป็ีนผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ที่่�กำหนด สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญา
แต์่งต์ั�งผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน 
รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแลจิัดการักองที่รััสต์์

4. หน้าท่� แลัะค่วัามัรัับผู้ิดชื่อบของค่ณะกรัรัมัการับรัิหารั 

บรัษิัทัี่จัิดต์ั�งคณะกรัรัมูการับริัหารัข้ึ�นเพื่่�อใหเ้กิดควัามูคลอ่งตั์วัในการั
บรัหิารัจัิดการัที่รัพัื่ย์สิ์นข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ซีึ�งมูก่ารัพัื่ฒนาและ
ปีรัับปีรุังที่รััพื่ย์์สินอย์่างสมู�ำเสมูอ ให้ที่ันต์่อเหตุ์การัณ์ สภูาวัะการั
แข้่งขั้น และต์อบสนองพื่ฤติ์กรัรัมูข้องผูู้้บริัโภูคที่่�เปีล่�ย์นแปีลงอย่์าง
รัวัดเร็ัวั ต์ลอดจินการัซ่ีอมูแซีมู บำรุังรักัษัาที่รัพัื่ย์สิ์นให้อย์ูใ่นสภูาพื่ด่
พื่รัอ้มูหาปีรัะโย์ช่นไ์ดต้์ลอดเวัลา โดย์คณะกรัรัมูการับรัหิารัมู่บที่บาที่ 
หน้าที่่� และควัามูรัับผู้ิดช่อบ ดังน่�
1)  พิื่จิารัณาอนุมัูต์ิการัได้มูาจิำหน่าย์ไปีซึี�งที่รััพื่ย์์สิน และ/หรั่อ 

ค่าใช้่จิ่าย์เก่�ย์วักับการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ 
CPNREIT สำหรัับข้นาดรัาย์การัไมู่เกิน 100 ล้านบาที่

2)  พิื่จิารัณาแนวัที่างแผู้นการัปีรัับปีรุัง ซี่อมูแซีมู บำรุังรัักษัา
ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้อย์ู่ ในสภูาพื่ด่มู่ 
ควัามูพื่ร้ัอมูในการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ต์ลอดเวัลา ก่อนเสนอ 
ต์่อคณะกรัรัมูการับรัิษััที่

รัวัมูถึงการัจิัดจิ้างที่่�ปีรัึกษัาโครังการัเพื่่�อการัศึกษัา ออกแบบ สำรัวัจิ 
และกิจิกรัรัมูอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัับปีรัุง ซี่อมูแซีมู หรั่อบำรัุง
รัักษัาที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

5.  หน้าท่�แลัะค่วัามัรัับผู้ิดชื่อบของปิรัะธานเจั้าหน้าท่�บรัิหารั 

ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารัมู่อำนาจิ หน้าที่่� และควัามูรัับผู้ิดช่อบ 
ในการัควับคุมู ต์ดิต์ามูและดูแลการัดำเนินงานข้องผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์ 
โดย์กำหนดหนา้ที่่�และควัามูรับัผู้ดิช่อบข้องปีรัะธัานเจิา้หนา้ที่่�บรัหิารั
ดังน่�
 1) กำหนดแผู้นการัดำเนินงานในการัจิัดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT การัจิัดโครังสรั้างเงินทีุ่น การัต์ัดสินใจิลงทีุ่น  
  การัวัางกลยุ์ที่ธ์ัและนโย์บาย์ในการัคัดเล่อกและจัิดหา 
  ผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ภูาย์ใต้์นโย์บาย์ข้อง 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
 2) พิื่จิารัณาอนุมูตั์แิผู้นการัต์รัวัจิสอบและสอบที่านการัปีฏิบัิต์ิ 
  งานปีรัะจิำปีี
 3) พิื่จิารัณาคัดเลอ่ก อนุมูตั์กิารัวัา่จิา้ง และอนุมูตั์กิารัเลิกจิา้ง  
  รัวัมูถึงเรั่�องอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัวั่าจิ้างบุคลากรัข้อง 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
 4) ดูแลบรัิหารัการัดำเนินงาน และ/หร่ัอการับรัิหารังาน 
  ปีรัะจิำวันัในฐ์านะผูู้้จัิดการักองที่รัสัต์ ์รัวัมูถึงการักำกบัดแูล 
  การัปีฏิบัิต์งิานโดย์รัวัมูข้องผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์และปีรัะเมิูน 
  ผู้ลงานบุคลากรัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ให้เปี็นไปีต์ามู 
  นโย์บาย์การักำกับดูแลกิจิการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์  
  มูติ์คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ สัญญาก่อต์ั�ง 
  ที่รัสัต์ ์สญัญาแต่์งต์ั�งผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์แบบแสดงรัาย์การั 
  ข้อ้มูลู หนังสอ่ช่่�ช่วัน รัะเบย่์บ มูติ์ที่่�ปีรัะช่มุูผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์์  
  และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีฏิิบัต์ิงานข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์
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 5) พิื่จิารัณาอนุมูัติ์การัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์และการัดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
 6) พิื่จิารัณาอนุมูัต์ิวัิธั่การัดำเนินการัที่างกฎหมูาย์สำหรัับ 
  ข้้อพิื่พื่าที่ที่่�เกิดข้ึ�นที่่�มู่รัะดับควัามูมู่นัย์สำคัญอย์ู่ภูาย์ใน 
  ข้อบเข้ต์อำนาจิการัอนุมูัต์ิข้องปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั
 7) เป็ีนต์ัวัแที่นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ต์ลอดจินมู่อำนาจิ 
  มูอบหมูาย์ให้บุคคลดำเนินการัในการัต์ิดต์่อกับหน่วัย์งาน 
  รัาช่การัและหน่วัย์งานกำกับดูแลที่่�เก่�ย์วัข้้อง
 8) มู่อำนาจิในการัออก แก้ไข้ เพื่ิ�มูเต์ิมู หรั่อปีรัับปีรัุงรัะเบ่ย์บ  
  คำสั�ง และข้้อบังคับที่่�เก่�ย์วักับการัที่ำงานข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รัสัต์ ์ภูาย์ในกรัอบนโย์บาย์ที่่�ไดร้ับัจิากคณะกรัรัมูการั
 9) มู่อำนาจิ หน้าที่่�และควัามูรัับผิู้ดช่อบใด ๆ ต์ามูที่่�ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์หรั่อต์ามูนโย์บาย์ที่่� ได้รัับมูอบหมูาย์จิาก 
  คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

10) มู่อำนาจิในการัมูอบอำนาจิช่่วัง และ/หรั่อมูอบหมูาย์ให้
บุคคลอ่�นปีฏิิบัต์ิงานเฉพื่าะอย์่างแที่นได้ โดย์การัมูอบ
อำนาจิช่่วัง และ/หรั่อการัมูอบหมูาย์ดังกล่าวัให้อย์ู่ภูาย์ใน
ข้อบเข้ต์แห่งการัมูอบอำนาจิต์ามูหนังสอ่มูอบอำนาจิที่่�ให้ไว้ั 
และ/หรั่อ ให้เปี็นไปีต์ามูรัะเบ่ย์บ ข้้อกำหนด หรั่อคำสั�งที่่�
คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้กำหนดไวั้ ที่ั�งน่�  
การัมูอบหมูาย์อำนาจิหน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบข้อง
ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารันั�นจิะต์้องไมู่มู่ลักษัณะเปี็นการั
มูอบอำนาจิ หรัอ่มูอบอำนาจิช่ว่ังที่่�ที่ำให้ปีรัะธัานเจ้ิาหนา้ที่่�
บรัหิารั หรัอ่ผูู้ร้ับัมูอบอำนาจิจิากปีรัะธัานเจ้ิาหนา้ที่่�บริัหารั
สามูารัถอนมุูตั์ริัาย์การัที่่�ต์นหรัอ่บคุคลที่่�อาจิมู่ควัามูข้ดัแย์ง้ 
อาจิมู่ส่วันได้เส่ย์หร่ัออาจิได้รัับปีรัะโย์ช่น์ในลักษัณะใด ๆ 
หรัอ่อาจิมูค่วัามูข้ดัแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่นอ์่�นใดกบักองที่รัสัต์์ 
CPNREIT

6. หน้าท่� แลัะค่วัามัรัับผู้ิดชื่อบของรัองปิรัะธานเจั้าหน้าท่�บรัิหารั 

1) ดูแลบรัิหารัการัดำเนินงาน และ/หรั่อการับรัิหารังานต์ามู
ปีกต์ปิีรัะจิำวันัในฐ์านะผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์ ์รัวัมูถงึการักำกบั
ดูแลการัปีฏิิบัติ์งานโดย์รัวัมูข้องบรัิษััที่ ให้เปี็นไปีต์ามู
นโย์บาย์การักำกบัดแูลกจิิการัข้องบรัษิัทัี่ มูต์คิณะกรัรัมูการั
บรัษิัทัี่ สญัญาก่อต์ั�งที่รัสัต์ ์สญัญาแต่์งต์ั�งผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์ 
แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ มูต์ิที่่�
ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการั
ปีฏิิบัต์ิงานข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

2) มู่อำนาจิหน้าที่่� และควัามูรัับผู้ิดช่อบใด ๆ  ต์ามูที่่�ได้รัับมูอบ
หมูาย์หรั่อต์ามูนโย์บาย์ที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากปีรัะธัานเจิ้า
หน้าที่่�บรัิหารั

7. หนา้ท่�แลัะค่วัามัรับัผู้ดิชื่อบของผู้้ใ้หบ้รักิารัภายนอกท่�ไดร้ับัมัอบ 
 หมัายให้เปิ็นผู้้้รัับดำเนินการั 

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจิากภูาย์นอกเปี็น 
ผูู้้ รัับดำเนินการัในเรั่�องที่่� เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธุัรักิจิใน 
บางส่วันงาน ซีึ�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะกำกับดูแลการัปีฏิิบัต์ิงานข้อง 
ผูู้้ให้บริัการัภูาย์นอกให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
สัญญาก่อตั์�งกองที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ แบบแสดง
รัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
ซีึ�งหน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบข้องผูู้้ให้บรัิการัภูาย์นอกที่่�ได้รัับมูอบ
หมูาย์ให้เปี็นผูู้้ดำเนินการั มู่ดังน่�
1) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเปี็นผูู้้รัับ 

ดำเนินการังานด้านการัต์รัวัจิสอบภูาย์ในซีึ�งข้ึ�นต์รังต่์อกรัรัมูการั
อสิรัะ โดย์เปีน็ผูู้ท้ี่่�มูค่วัามูเปีน็อสิรัะและถกูแย์กออกจิากฝั่า่ย์งาน
ต์า่ง ๆ   โดย์มูห่นา้ที่่�หลกัในการัต์รัวัจิสอบและปีรัะเมูนิรัะบบการั
ปีฏิิบัต์ิงานภูาย์ในข้องผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์  และรัาย์งานผู้ลการั
ต์รัวัจิสอบต่์อกรัรัมูการัอิสรัะเพื่่�อให้มู่รัะบบควับคุมูภูาย์ในท่ี่�ด่ 
โดย์มูก่ารัต์รัวัจิสอบในเรั่�องดงัต่์อไปีน่�
(1) ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ ปีรัะสิที่ธิัผู้ลข้องการัควับคุมูภูาย์ใน  

การักำกับดูแลกิจิการัที่่�ด่และการับรัิหารัควัามูเส่�ย์ง
(2) ควัามูถูกต์้องเช่่�อถ่อได้ข้องข้้อมููลที่างการัเงินและ 

ไมู่ใช่่ที่างการัเงินที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัจิัดการั CPNREIT
(3) การัต์รัวัจิสอบรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในเพื่่�อป้ีองกัน 

ควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์และรัาย์การัที่่�อาจิมู่ควัามู
ข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์

(4) ควัามูเพื่่ย์งพื่อและปีรัะสิที่ธัิผู้ลข้องการับรัิหารัควัามูเส่�ย์ง
2) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเป็ีนผูู้้รัับดำเนิน

การัในเร่ั�องที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธุัรักิจิเป็ีนผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ ในส่วันงานด้านเที่คโนโลย์่สารัสนเที่ศ กฎหมูาย์ 
ที่รัพัื่ย์ากรับุคคล (ไมู่รัวัมูถึงหน้าที่่�ข้องการัคัดเลอ่กบุคลากรัข้อง
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์) โดย์ให้ถ่อปีฏิิบัต์ิต์ามูกฎเกณฑ์์เช่่นเด่ย์วักัน
กบัพื่นกังานภูาย์ในข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์อาที่เิช่น่ ในเรั่�องการั
เข้า้ถงึข้อ้มูลูภูาย์ในข้อง CPNREIT รัวัมูที่ั�งใหร้ับัที่รัาบถงึนโย์บาย์
ข้องผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์กฎเกณฑ์แ์ละปีรัะกาศที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกับการั
ปีฏิิบัต์ิงาน



รายงานประจำาปี 256488

รัายช่�อและปรัะวัต์ิผู้บรัิหารั

1 นางสาวัปิัทมัิกา พงศ์ส้รัย์มัาส
ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั (แต์่งต์ั�งเมู่�อวัันที่่� 1 มูิถุนาย์น 2564) และรัักษัาการัหัวัหน้าฝั่่าย์งาน
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• MSc Investment Management, City University, London, UK
• MA International Financial Analysis, University of Newcastle upon Tyne, UK
• ปีรัิญญาต์รั่ บัญช่่บัณฑ์ิต์ สาข้าวัิช่ารัะบบสารัสนเที่ศที่างการับัญช่่ จิุฬาลงกรัณ์มูหาวัิที่ย์าลัย์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2564 - ปีัจิจิุบัน  ปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด
ปีี 2562 - 2564  รัองปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด
ปีี 2558 - 2562  ผูู้้อำนวัย์การั ฝั่่าย์บรัิหารัการัเงิน บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2556 - 2557 ผูู้้จิัดการัอาวัุโส ฝั่่าย์นักลงทีุ่นสัมูพื่ันธั์ บรัิษััที่ โที่รั่เซีนไที่ย์ เอเย์นต์์ซี่ส์ จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2551 - 2556 ผูู้้อำนวัย์การั ฝั่่าย์นักลงทีุ่นสัมูพื่ันธั์ ธันาคารัเก่ย์รัต์ินาคิน จิำกัด (มูหาช่น)
ปีี 2548 - 2551 ผูู้้อำนวัย์การั ฝั่่าย์นักลงทีุ่นสัมูพื่ันธั์ ธันาคารัที่ิสโก้ จิำกัด (มูหาช่น)

2 นางสาวัณัฐิญา พลัวัารัินทรั์
ผูู้้อำนวัย์การัฝั่่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิ
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• MSc Accounting and Finance, Leicester University, UK
• ปีรัิญญาต์รั่ บรัิหารัธัุรักิจิบัณฑ์ิต์ สาข้าวัิช่าการัเงิน มูหาวัิที่ย์าลัย์เกษัต์รัศาสต์รั์
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2560 – ปีัจิจิุบัน ผูู้้อำนวัย์การัฝั่่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิ บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด
ปีี 2554 – 2560 ผูู้้ช่่วัย์ผูู้้จิัดการั ฝั่่าย์บรัิหารัการัเงิน บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)

3 นางสาวัชื่มัพ้นุชื่ แพรัวัพิพัฒน์
ผูู้้อำนวัย์การัฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู
คุณวัุฒิที่างการัศึกษัา
• ปีรัิญญาโที่ บรัิหารัธัุรักิจิมูหาบัณฑ์ิต์ สาข้าวัิช่าการัเงินการัธันาคารั มูหาวัิที่ย์าลัย์รัามูคำแหง
• ปีรัิญญาต์รั่ บรัิหารัธัุรักิจิบัณฑ์ิต์ สาข้าวัิช่าคอมูพื่ิวัเต์อรั์ธัุรักิจิ มูหาวัิที่ย์าลัย์รัาช่ภูัฎสวันสุนันที่า
ปีรัะสบการัณ์ที่ำงาน
ปีี 2564 - ปีัจิจิุบัน ผูู้้อำนวัย์การัฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิำกัด
ปีี 2558 - 2564 Senior Associate บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำกัด
ปีี 2555 - 2558 Custodian Assistant Manager Citibank N.A. 
ปีี 2553 - 2555 ผูู้้ช่่วัย์ผูู้้จิัดการักองทีุ่น บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ที่หารัไที่ย์ จิำกัด
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หน่วัยงาน ผู้้้รัับผู้ิดชื่อบหลััก ปิรัะสบการัณ์ทำางาน

ฝั่่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิ นางสาวัณัฐ์ิญา พื่ลวัารัินที่รั์
ผูู้้อำนวัย์การั

ผูู้้ช่่วัย์ผูู้้จิัดการั ฝั่่าย์บรัิหารัการัเงิน 
บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) (ปีี 2554 – 2560)

ฝั่่าย์สนับสนุนการั
ปีฏิิบัต์ิงาน

นางสาวัปีัที่มูิกา พื่งศ์สูรัย์์มูาส
ปี รั ะ ธั าน เ จิ้ า หน้ า ท่ี่� บ ริั ห า รั และ 
รัักษัาการัหัวัหน้าฝั่่าย์งาน

ผูู้้อำนวัย์การั ฝั่่าย์บรัิหารัการัเงิน 
บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) (ปีี 2558 – 2562)

นางสาวัพื่ลอย์ไพื่ลิน เที่่ย์นช่วัลิต์
รัองผูู้้อำนวัย์การั

ผูู้้ต์รัวัจิสอบบัญช่่อาวัุโส
บรัิษัที่ เคพื่่เอ็มูจิ่ ภููมูิไช่ย์ สอบบัญช่่ จิำกัด (ปีี 2561-2563)

นางสาวัอันธัิกา โกดารั์ต์
ผูู้้ช่่วัย์ผูู้้อำนวัย์การั

ผูู้้ช่่วัย์ผูู้้จิัดการัฝั่่าย์บัญช่่กองทีุ่น 
บรัิษััที่ ไที่คอน อินดัสเที่รั่ย์ล คอนเน็คช่ั�น จิำกัด (มูหาช่น) 
(ปีี 2556 – 2560) 
เจิ้าหน้าที่่�บัญช่่อาวัุโส  
บริัษััที่ แผู่้นดินที่อง พื่รั็อพื่เพื่อร์ัต์่� ด่เวัลลอปีเมู้นท์ี่ จิำกัด (มูหาช่น) 
(ปีี 2549 – 2556)

ฝั่่าย์บรัิหารัควัามู
เส่�ย์งและกำกับ
ควับคุมู

นางสาวัช่มูพืู่นุช่ แพื่รัวัพื่ิพื่ัฒน์
ผูู้้อำนวัย์การั

Senior Associate
บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำกัด (ปีี 2558 - 2564)
Custodian Assistant Manager Citibank N.A. (ปีี 2555 – 2558)
ผูู้้ช่่วัย์ผูู้้จิัดการักองทีุ่น
บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ที่หารัไที่ย์ จิำกัด (ปีี 2553 – 2555)

หน้าท่�ข้องผู้จัดการักองทรััสต์์ 

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่หน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบหลักในการัดูแล
จิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ซึี�งรัวัมูถึงการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินข้อง 
กองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ภูาย์ใต์้
การักำกับดูแลข้องที่รััสต์่ โดย์มู่หน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบข้อง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ดังน่�

1.  หน้าท่�ต์่อกองทรััสต์์ CPNREIT

1.1 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องปีฏิิบัต์ิให้เป็ีนไปีต์ามูหลักการัดำเนิน 
 ธัุรักิจิดังต์่อไปีน่�

 1) ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�โดย์ใช่้ควัามูรู้ัควัามูสามูารัถเย์่�ย์งผูู้้ปีรัะกอบ 
  วัิช่าช่่พื่ ด้วัย์ควัามูรัับผู้ิดช่อบ ควัามูรัะมูัดรัะวััง และควัามู 
  ซี่�อสัต์ย์์สุจิริัต์ โดย์ต้์องปีฏิิบัต์ิต์่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์าง 
  เปี็นธัรัรัมู เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
  โดย์รัวัมู รัวัมูที่ั�งต์อ้งปีฏิบิตั์ใิหเ้ปีน็ไปีต์ามูสญัญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์์  
  สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ วััต์ถุปีรัะสงค์ในการั 
  ก่อต์ั�งกองที่รััสต์์ CPNREIT มูต์ิข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และ 
  กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

 2) ดำรังเงินทุี่นให้เพ่ื่ย์งพื่อต่์อการัดำเนินธุัรักิจิและควัามู 
  รัับผิู้ดช่อบอันอาจิเกิดข้ึ�นจิากการัปีฏิิบัติ์หน้าที่่�ในฐ์านะ 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้อย์่างต์่อเน่�อง
 3) เปีิดเผู้ย์ ให้ควัามูเห็น หรั่อให้ข้้อมููลที่่�มู่ควัามูสำคัญและ 
  เก่�ย์วัข้้องอย์่างเพื่่ย์งพื่อในการัต์ัดสินใจิลงทีุ่นข้องผูู้้ลงทีุ่น  
  โดย์ข้้อมููลดังกล่าวัต์้องส่�อสารัได้อย์่างช่ัดเจิน ไมู่บิดเบ่อน  
  และไมู่ที่ำให้สำคัญผู้ิด
 4) ไมู่นำข้้อมููลจิากการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
  ไปีใช่ป้ีรัะโย์ช่นอ์ย์า่งไมูเ่หมูาะสมูเพื่่�อต์นเอง หรัอ่ที่ำใหเ้กดิ 
  ควัามูเส่ย์หาย์ หรั่อกรัะที่บต่์อผู้ลปีรัะโย์ช่น์โดย์รัวัมูข้อง 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT
 5) ปีฏิิบัติ์งานด้วัย์ควัามูรัะมูัดรัะวัังไมู่ให้เกิดควัามูข้ัดแย้์ง 
  ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ และในกรัณ่ที่่�มู่ควัามูขั้ดแย์้งที่าง 
  ผู้ลปีรัะโย์ช่น์เกิดข้ึ�น ต์้องดำเนินการัให้มูั�นใจิได้วั่าผูู้้ลงทีุ่น 
  ได้รัับการัปีฏิิบัต์ิที่่�เปี็นธัรัรัมูและเหมูาะสมู
 6) ปีฏิบัิต์ติ์ามูกฎหมูาย์หลกัที่รัพัื่ย์แ์ละกฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง 
  กับการัดำเนินการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ลอดจิน 
  จิรัรัย์าบรัรัณและมูาต์รัฐ์านในการัปีรัะกอบวัิช่าช่่พื่ 

บุคัลากรัข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่บุคลากรัที่ั�งหมูด 5 คน โดย์แบ่งเปี็นบุคลากรัในแต์่ละฝั่่าย์ดังน่�
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  ที่่�กำหนดโดย์สมูาคมูที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับธัรุักจิิหลักที่รัพัื่ย์ ์หรัอ่ 
  องค์กรัที่่�เก่�ย์วัข้้องกับธัุรักิจิหลักที่รััพื่ย์์ที่่�สำนักงาน ก.ล.ต์.  
  ย์อมูรัับโดย์อนุโลมู และไมู่สนับสนุน สั�งการั หร่ัอให้ 
  ควัามูรัว่ัมูมูอ่แกบ่คุคลใดในการัปีฏิบิตั์ฝิั่า่ฝั่น้กฎหมูาย์หรัอ่ 
  ข้้อกำหนดดังกล่าวั
 7) ให้ควัามูรั่วัมูมู่อในการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ข้องที่รััสต์่ หรั่อ 
  สำนักงาน ก.ล.ต์. ซีึ�งรัวัมูถึงการัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลที่่�อาจิส่งผู้ล 
  กรัะที่บต์่อการับรัิหารัจิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT อย์่างมู่ 
  นัย์สำคัญ หรั่อข้้อมููลอ่�นที่่�ควัรัแจิ้งให้ที่รัาบ
1.2 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ต์้องจิัดให้มู่รัะบบงานที่่�มู่คุณภูาพื่ มู่การั 
 ต์รัวัจิสอบและถ่วังดุลการัปีฏิิบัต์ิงานที่่�มู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ และ 
 สามูารัถรัองรัับงานในควัามูรัับผู้ิดช่อบได้อย์่างครับถ้วัน โดย์ 
 อย์า่งน้อย์ต้์องครัอบคลุมูเร่ั�องดังต่์อไปีน่� เพื่่�อให้การัดูแลจัิดการั 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต์ ่
 ให้เปี็นไปีอย์่างเหมูาะสมูและมู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่

 1) การักำหนดนโย์บาย์ในการัจัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT  
  การัจิัดโครังสรั้างเงินทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  การัต์ัดสินใจิลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลัก และการักำหนด 
  นโย์บาย์และกลยุ์ที่ธั์ ในการั จัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก 
  ที่รััพื่ย์์สินหลัก เพื่่�อให้การัจัิดการัลงทีุ่นต์ามูที่่�ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์เป็ีนไปีด้วัย์ควัามูรัอบคอบ รัะมัูดรัะวััง  
  สอดคล้องกับนโย์บาย์การัลงทีุ่นต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์  
  และเปี็นไปีต์ามูที่่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�น 
  ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำเนินการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  กำหนด ต์ลอดจินเพื่่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์ ์ 
  CPNREIT และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู
 2) การับรัิหารัและจิัดการัควัามูเส่�ย์งที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดูแล 
  จิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์  
  เพื่่�อให้สามูารัถปี้องกันและจิัดการัควัามูเส่�ย์งได้อย์่าง 
  มู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่
 3) การัจิัดการัควัามูขั้ดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  โดย์เฉพื่าะอย่์างย์ิ�งรัะหว่ัางกองที่รััสต์์ CPNREIT กับ 
  ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์และบุคคลท่ี่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ ซีึ�งรัวัมูถึงมูาต์รัการัหรั่อแนวัที่างดำเนินการั 
  เพื่่�อรักัษัาปีรัะโย์ช่น์ที่่�ดท่ี่่�สุดข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT หรัอ่ 
  ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู เมู่�อเกิดควัามูข้ัดแย์้งที่าง 
  ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้ึ�น
 4) การัคัดเล่อกบุคลากรัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และผูู้้รัับ 
  มูอบหมูาย์ในงานที่่� เก่�ย์วัข้้องกับการัดำเนินการัข้อง 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT (ถ้ามู่ ) เพื่่�อให้มู่ผูู้้ที่่�มู่ควัามูรัู้ 
  ควัามูสามูารัถและมู่คุณสมูบัต์ิที่่�เหมูาะสมูกับงานที่่�จิะ 
  ปีฏิิบัต์ิ

 5) การักำกับดูแลการัปีฏิิบัต์ิงานข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และ 
  บคุลากรัข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์รัวัมูที่ั�งการัต์รัวัจิสอบดแูล 
  ผูู้้รัับมูอบหมูาย์ในงานที่่�เก่�ย์วักับการัจัิดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT เพื่่�อให้เปี็นไปีต์ามูที่่�กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์  
  กฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง และสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์กำหนด 
 6) การัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ที่่�ครับถ้วัน 
  ถูกต์้องและเพื่่ย์งพื่อเพื่่�อให้เปี็นไปีต์ามูที่่�กำหนดในสัญญา 
  ก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์  
 7) การัปีฏิิบัต์ิการัด้านงานสนับสนุน (Back Office)
 8) การัต์รัวัจิสอบและควับคุมูภูาย์ใน

9) การัติ์ดต่์อส่�อสารักับผูู้้ลงทุี่นและการัจัิดการักับข้อ้ร้ัองเรัย่์น
ข้องผูู้้ลงทีุ่น 

 10) การัจิัดการักับข้้อพื่ิพื่าที่ที่างกฎหมูาย์
ที่ั�งน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเปี็น 
ผูู้้รัับดำเนินการัในเร่ั�องที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธัุรักิจิเป็ีน 
ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ด ้โดย์ต์อ้งเปีน็ไปีต์ามูหลกัเกณฑ์ท์ี่่�กำหนด

1.3 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นเป็ีนผูู้้รัับดำเนิน
การัในเรั่�องที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธัุรักิจิเปี็นผูู้้จิัดการั 
กองที่รัสัต์ไ์ดเ้ที่า่ที่่�จิำเปีน็ เพื่่�อสง่เสรัมิูใหก้ารัปีรัะกอบธัรุักจิิเปีน็
ไปีอย์่างคล่องต์ัวัและมู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่มูากย์ิ�งข้ึ�น ภูาย์ใต์้หลัก
เกณฑ์์ที่่�ได้กำหนดไวั้

1.4 ให้ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิัดที่ำงบการัเงินข้องต์นให้เปี็นไปีต์ามู 
 มูาต์รัฐ์านบญัช่ท่ี่่�กำหนดต์ามูกฎหมูาย์ว่ัาดว้ัย์วัชิ่าช่พ่ื่บัญช่ ่และ 
 ส่งงบการัเงินดังกล่าวัต่์อสำนักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ในสามูเด่อน 
 นับแต์่วัันสิ�นรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่
1.5 ไมู่ดำเนินการัใด ๆ  ที่่�จิะส่งผู้ลให้ที่รััสต์่ไมู่สามูารัถปีฏิิบัต์ิหน้าที่่� 
 ได้อย์่างเปี็นอิสรัะ เช่่น การัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�มู่บุคคล 
 ที่่�เก่�ย์วัโย์งกนักบัที่รัสัต์เ่ปีน็ผูู้ท้ี่รังกรัรัมูสทิี่ธัิ�หรัอ่สทิี่ธัคิรัอบครัอง
1.6 ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ต้์์องจัิดให้มูก่ารัปีรัะกันภัูย์ควัามูรับัผิู้ดที่่�อาจิ 
 เกดิข้ึ�นจิากการัดำเนินธุัรักิจิหรัอ่การัปีฏิบัิต์งิานข้องต์นในฐ์านะ 
 เปี็นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ต์ลอดจินการัปีฏิิบัต์ิงานข้องกรัรัมูการั  
 ผูู้้บรัิหารั และพื่นักงานข้องต์น ต์ลอดรัะย์ะเวัลาแห่งสัญญา 
 แต์ง่ต์ั�งผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์ซีึ�งเป็ีนไปีต์ามูรัะบบงานข้องผูู้้จิดัการั 
 กองที่รััสต์์
1.7 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ต์้องจิัดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์ ์
 เพ่ื่�อพื่ิจิารัณาลงมูต์ิในกรัณ่ต่์าง ๆ ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ในสัญญา 
 ก่อต์ั�งที่รััสต์์ เช่่น การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์  
 การัเพื่ิ�มูทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต์่ 
 เปี็นต์้น
1.8 ในกรัณท่ี่่�มูก่ารัแต์ง่ต์ั�งที่่�ปีรักึษัาเพื่่�อใหค้ำปีรักึษัาหรัอ่คำแนะนำ 
 เก่�ย์วักับการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และการัจิัดการั 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์้องปีฏิิบัต์ิให้เปี็นไปีต์ามู 
 หลักเกณฑ์์ดังต์่อไปีน่�
 1) ดำเนินการัให้ที่่�ปีรึักษัาแจ้ิงการัมู่ส่วันได้เส่ย์ในเร่ั�อง 
  ที่่�พื่ิจิารัณา
 2) มิูให้ที่่�ปีรัึกษัาผูู้้ที่่�มู่ส่วันได้เส่ย์ในเรั่�องที่่�พื่ิจิารัณาไมู่วั่า 
  โดย์ที่างต์รังหรั่อที่างอ้อมู เข้้ารั่วัมูพื่ิจิารัณาในเรั่�องนั�น
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1.9 ในการัที่ำธัุรักรัรัมูเก่�ย์วักับอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่่�อกองที่รััสต์์  
 CPNREIT ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์้องปีฏิิบัต์ิให้เปี็นไปีต์ามู 
 หลักเกณฑ์์ดังต์่อไปีน่�ด้วัย์

 1) ดำเนินการัเพ่ื่�อให้มูั�นใจิได้วั่าการัจิำหน่าย์ จิ่าย์ โอน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ หรั่อการัเข้้าที่ำสัญญาที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับ 
  อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพ่ื่�อกองที่รััสต์์ CPNREIT เปี็นไปีอย์่าง 
  ถูกต์้องและมู่ผู้ลใช่้บังคับได้ต์ามูกฎหมูาย์

 2) ดำเนินการัเพื่่�อให้มูั�นใจิได้วั่าการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
  ข้องกองที่รััสต์์  CPNREIT เปี็นไปีอย์่างเหมูาะสมู  
  โดย์อย์่างน้อย์ต์้องมู่การัดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

  ก) การัปีรัะเมูินควัามูพื่รั้อมูข้องต์นเองในการับรัิหารั 
   การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ ก่อนรัับเป็ีน 
   ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อก่อนลงทุี่นเพื่ิ�มูเติ์มูใน 
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัเพื่่�อกองที่รััสต์์ CPNREIT  
   แล้วัแต์่กรัณ่

  ข้) การัวิัเครัาะห์และศึกษัาควัามูเป็ีนไปีได้ และการั 
   ต์รัวัจิสอบและสอบที่าน (Due Di l igence)  
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ต์ลอดจินการัปีรัะเมูินควัามูเส่�ย์ง 
   ดา้นต์า่ง ๆ  ที่่�อาจิเกดิจิากการัลงที่นุในอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ 
   นั�น ๆ  พื่ร้ัอมูที่ั�งจิดัใหมู้แ่นวัที่างการับริัหารัควัามูเส่�ย์ง 
   ด้วัย์ ที่ั�งน่� ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถึง 
   ควัามูเส่�ย์งที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัพื่ัฒนาหรั่อก่อสรั้าง 
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) เช่่น ควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิเกิดจิาก 
   การัก่อสร้ัางล่าช้่า และการัไมู่สามูารัถจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ 
   จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้ เปี็นต์้น
1.10 จัิดใหมู้ก่ารัปีรัะเมูนิมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัที่่�กองที่รัสัต์ ์CPNREIT  
 ลงที่นุ โดย์บริัษัทัี่ปีรัะเมิูนมูลูค่าที่รัพัื่ย์์สินที่่�ได้รับัควัามูเห็นช่อบ 
 จิากสำนักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง ภูาย์ใต้์ 
 หลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้อง เช่่น ก่อนการัได้มูาหรัอ่จิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รัพัื่ย์์สนิหลัก 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT การัสอบที่านการัปีรัะเมูินมููลค่า 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT การัปีรัะเมิูนมููลค่า 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูรัะย์ะเวัลา 
 ที่่�กฎหมูาย์กำหนด เปี็นต์้น
1.11 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทีุ่น นอกจิาก 
 ต้์องจิัดให้มู่การัปีรัะเมิูนมููลค่าต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�กฎหมูาย์ 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้องกำหนด และจัิดให้มู่การัต์รัวัจิสอบและสอบที่าน 
 แล้วั ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ย์ังต์้องดำเนินการัต์่าง ๆ ในการั 
 ต์รัวัจิสอบอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�จิะลงทีุ่นเย์่�ย์งผูู้้ปีรัะกอบวิัช่าช่่พื่  
 เช่่น สภูาพื่ข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ควัามูสามูารัถข้องคู่สัญญา  
 ข้้อมููลด้านการัเงินและกฎหมูาย์ ควัามูเหมูาะสมูด้านอ่�น ๆ  
 เป็ีนต์น้ เพื่่�อปีรัะกอบการัต์ดัสนิใจิลงที่นุและการัเปีดิเผู้ย์ข้้อมูลู  
 ไมู่ว่ัากรัณ่ใด ๆ หากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิิบัติ์ 
 หน้าที่่�ได้ ให้ที่รััสต่์จัิดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูควัามู 
 จิำเปี็นเพื่่�อปี้องกัน ย์ับย์ั�ง หร่ัอจิำกัดมูิให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์ 

 อย์่างร้ัาย์แรังต่์อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หรั่อ 
 ผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ท์ี่ั�งปีวัง โดย์ที่รัสัต์อ่าจิมูอบหมูาย์ใหบ้คุคลอ่�น 
 จิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT แที่นในรัะหวั่างน่�ได้
1.12 ดำเนินการัใด ๆ เพื่่�อให้ ได้มูาซีึ� งที่รััพื่ย์์สินหลักหรั่อ 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู  
 ในกรัณ่การัเพิื่�มูทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT เพ่ื่�อลงทุี่น 
 ในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่ิ�มูเต์ิมู ภูาย์ใน 60 (หกสิบ) วััน นับแต์่ 
 วัันที่่�ก่อต์ั�งกองที่รััสต์์ CPNREIT แล้วัเสร็ัจิ สำหรัับการั 
 เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ครัั�งแรัก หรั่อนับแต์่วัันที่่�ปีิดการั 
 เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่การัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์ ์
 เพื่่�อการัเพื่ิ�มูทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
1.13 ในการัลงที่นุในอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ต์์อ้งเปีน็การัไดมู้าซีึ�งกรัรัมูสทิี่ธัิ� 
 หรั่อสิที่ธิัครัอบครัองในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เท่ี่านั�น เฉพื่าะกรัณ่ 
 การัได้มูาซึี�งสิที่ธัิครัอบครัองต์้องเปี็นกรัณ่การัได้มูาซึี�ง 
 เอกสารัสิที่ธัิเปี็น น.ส.3 ก. หรั่อสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
 ที่่�มู่เอกสารัแสดงกรัรัมูสิที่ธิั�หร่ัอสิที่ธัิครัอบครัองปีรัะเภูที่  
 น.ส.3 ก. เที่่านั�น
1.14 อสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�ได้มูาต้์องไมู่อย์ูใ่นบังคบัแห่งที่รัพัื่ย์สิที่ธัหิรัอ่ 
 มู่ข้้อพื่ิพื่าที่ใด ๆ เวั้นแต์่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และที่รััสต์่ 
 ได้พื่ิจิารัณาโดย์มู่ควัามูเห็นเป็ีนลาย์ลักษัณ์อักษัรัว่ัาการัอย์ู ่
 ภูาย์ใต์บ้งัคับแหง่ที่รัพัื่ย์สิที่ธัหิรัอ่การัมูข่้อ้พิื่พื่าที่นั�นไมูก่รัะที่บ 
 ต่์อการัหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวัอย์่างมู่ 
 นัย์สำคัญ และเง่�อนไข้การัได้มูาซีึ�งอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์น์ั�นยั์งเป็ีน 
 ปีรัะโย์ช่น์แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู
1.15 การัที่ำสญัญาเพื่่�อใหไ้ดมู้าซีึ�งอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ต์์อ้งไมูมู่ข่้อ้ต์กลง 
 หรั่อข้้อผูู้กพัื่นใด ๆ ที่่�อาจิมู่ผู้ลให้กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 ไมูส่ามูารัถจิำหน่าย์อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ใ์นรัาคายุ์ต์ธิัรัรัมู (ในข้ณะ 
 ที่่�มูก่ารัจิำหน่าย์) เช่น่ ข้อ้ต์กลงที่่�ให้สทิี่ธิัแก่คูสั่ญญาในการัซี่�อ 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอ่�น  
 โดย์มู่การักำหนดรัาคาไวั้แน่นอนล่วังหน้า เปี็นต์้น หรั่ออาจิ 
 มู่ผู้ลให้กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่หน้าที่่�มูากกว่ัาหน้าท่ี่�ปีกต์ิท่ี่� 
 ผูู้้เช่่าพื่ึงมู่เมู่�อสัญญาเช่่าสิ�นสุดลง
1.16 จัิดให้มู่การัปีรัะกันวัินาศภูัย์หรั่อการัปีรัะกันภูัย์ที่่�มู่ลักษัณะ 
 ควัามูคุ้มูครัองปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เสมู่อนหรั่อ 
 ที่ดแที่นการัปีรัะกันวัินาศภูัย์ที่่�อาจิเกิดข้ึ�นกับที่รััพื่ย์์สินหลัก 
 ต์ามูที่่�คูสั่ญญาต์กลงร่ัวัมูกันและไมู่ข้ดักับกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง  
 การัปีรัะกันภูัย์ควัามูรัับผิู้ดต์่อบุคคลภูาย์นอกที่่�อาจิได้รัับ 
 ควัามูเส่ย์หาย์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักหร่ัอจิากการัดำเนินการั 
 ในที่รััพื่ย์์สินหลัก กับผูู้้รัับปีรัะกันภูัย์ที่่�เปี็นที่่�ย์อมูรัับในวังเงิน 
 คุ้มูครัองควัามูเส่ย์หาย์ที่่�เพื่่ย์งพื่อและเหมูาะสมูกับการัจัิดหา 
 ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในที่รััพื่ย์์สินหลักเปี็นอย์่างน้อย์ 
1.17 ดำเนินการัให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับลักษัณะธัุรักรัรัมู พื่รั้อมูทัี่�ง 
 เหต์ผุู้ลและข้อ้มูลูปีรัะกอบที่่�ช่ดัเจินที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกบัการัไดมู้าซีึ�ง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักเพื่ิ�มูเต์ิมูข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในเอกสารั 
 ข้อควัามูเห็นช่อบหรั่อหนังส่อเช่ิญปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
 เพื่่�อพิื่จิารัณาการัเพื่ิ�มูทีุ่นเพื่่�อลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินหลักเพื่ิ�มูเต์ิมู 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT



รายงานประจำาปี 256492

1.18 การัจิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลัก ต์้องจิัดให้มู่การัปีรัะเมิูน 
 มููลค่าที่รััพื่ย์์สิน การัข้ออนุมูัติ์จิากผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัข้อ 
 ควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต่์ และมู่การัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลต์ามู 
 หลักเกณฑ์์ท่ี่�กำหนดไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
1.19 ในกรัณท่่ี่�มูก่ารัเปีล่�ย์นแปีลงผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์ ต้์องดำเนินการั  
 ให้ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ต์กลงที่่�จิะปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ให้เปี็น 
 ไปีต์ามูสญัญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์แ์ละกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง เวัน้แต์เ่ปีน็ 
 กรัณ่ที่่�ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูต์ิอนุมูัต์ิการัแต์่งต์ั�ง 
 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ต์ามูการัเสนอช่่�อข้องที่รััสต์่ 
 เน่�องจิากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถสรัรัหาบุคคลใด ๆ  
 มูาที่ำหน้าท่ี่�แที่นต์นได้ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาที่่�กำหนด ที่ั�งน่�  
 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์รัาย์เดิมูต้์องดำเนินการัและให้ควัามู 
 ร่ัวัมูมู่อต์ามูที่่�จิำเปี็น เพื่่�อให้การัส่งมูอบงานแก่บุคคลที่่�จิะ 
 เข้้ามูาปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�แที่นต์นเองสำเรั็จิลุล่วังไปี
1.20 ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ ต์้องดูแล 
 ให้การัแก้ไข้เพิื่�มูเต์ิมูดังกล่าวัเปี็นไปีต์ามูเง่�อนไข้และวัิธ่ัการั 
 ต์ามูที่่�กำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
 เมู่�อดำเนินการัแก้ไข้แล้วัเสรั็จิ ให้ดำเนินการัจิัดส่งสำเนา 
 สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ฉบับที่่�ได้แก้ไข้เพิื่�มูเต์ิมูแล้วัให้สำนักงาน  
 ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 15 วัันนับแต์่วัันที่่�ลงนามูหรั่อวัันที่่�มู่การัแก้ไข้ 
 เพื่ิ�มูเต์ิมู (แล้วัแต์่กรัณ่)
1.21 ในกรัณ่ท่ี่�มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต์่ ให้ดำเนินการัแจิ้ง 
 การัเปีล่�ย์นแปีลงดังกล่าวัให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์และสำนักงาน  
 ก.ล.ต์. ที่รัาบ ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาต์ามูที่่�กำหนดในสัญญาก่อต์ั�ง 
 ที่รััสต์์ 
1.22 ย่์�นคำข้ออนุญาต์เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์พื่ร้ัอมูที่ั�งเอกสารั 
 หลักฐ์านใดๆ ที่่� เก่�ย์วัข้้อง ในกรัณ่ที่่�มู่การัเพิื่�มูทีุ่นข้อง 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT พื่ร้ัอมูที่ั�งลงนามูรัับรัองควัามูถูกต์้อง 
 ครับถ้วันข้องข้้อมููลในส่วันที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่� 
 ข้องต์น
1.23 ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับควัามูสามูารัถข้องผูู้้รัับปีรัะกันรัาย์ได้ 
 ในการัปีฏิิบัต์ิต์ามูสัญญารัับปีรัะกันรัาย์ได้ (ถ้ามู่)
1.24 ดำเนินการัให้หน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�เสนอข้าย์แล้วัหรั่อท่ี่�ออกใหมู่  
 (กรัณเ่พื่ิ�มูที่นุกองที่รัสัต์ ์CPNREIT) สามูารัถเข้า้เป็ีนหลกัที่รัพัื่ย์ ์
 จิดที่ะเบ่ย์นในต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ได้ภูาย์ใน 45 วัันนับแต์่วััน 
 ปีิดการัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์
1.25 ดำเนินการัใด ๆ เพื่่�อให้การัจัิดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์ให้แก่บุคคล 
 ใด ๆ หรั่อกลุ่มูบุคคลเด่ย์วักันให้เปี็นไปีต์ามูอัต์รัาและ 
 หลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดโดย์กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

2. หน้าท่�ในการับริัหารัจดัการักองทรัสัต์์และทรัพัย์สนิ
ข้องกองทรััสต์์

2.1 ให้ควัามูเห็นต์่อเจ้ิาพื่นักงานที่่�เก่�ย์วัข้้องเก่�ย์วักับคุณสมูบัติ์ 
 หรัอ่ลกัษัณะข้องอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�กองที่รัสัต์ ์CPNREIT ลงที่นุ 
 ต์ามูที่่�ได้รัับการัรั้องข้อจิากหน่วัย์งานที่่�เก่�ย์วัข้้อง

2.2 ควับคุมู ดูแล และต์ิดต์ามูให้ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักบรัิหารั 
 จัิดการัที่รััพื่ย์์สินหลัก ซี่อมูแซีมู ปีรัับปีรุัง และบำรุังรัักษัา 
 ให้ที่รััพื่ย์์ สินหลัก อย์ู่ ในสภูาพื่ที่่�ด่และพื่ร้ัอมูที่่�จิะใช้่หา 
 ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ได้ต์ลอดเวัลาต์ามูที่่�กำหนดในแผู้นการัดำเนินงาน 
 ปีรัะจิำปีี สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง 
2.3 จัิดให้มู่การัเปีล่�ย์นแปีลง ฟ้�นฟู และดัดแปีลงที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 ต์ามูควัามูจิำเปี็นและสมูควัรัเที่่าที่่�ไมู่ข้ัดหร่ัอแย์้งกับสัญญา 
 ก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูที่ั�งสัญญาเช่่าที่่�ดิน 
 กับเจิ้าข้องที่่�ดินอันเปี็นที่่�ต์ั�งข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก และที่่�ได้มู่การั 
 แก้ไข้เพื่ิ�มูเติ์มู และสัญญาเช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และสัญญา 
 เช่่าสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 โดย์จิะต์้องแจิ้งให้ที่รััสต์่ที่รัาบก่อน
2.4 ควับคุมูและดูแลการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินหลัก และการั 
 จัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่นจ์ิากที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั รัวัมูต์ลอดถงึการับรัหิารั 
 จัิดการัในกรัณ่เกิดเหตุ์ฉุกเฉิน การัซี่อมูแซีมูอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ 
 ต์ามูที่่�จิำเป็ีน กรัณ่การัซ่ีอมูแซีมูใหญ่จิะต้์องแจิ้งให้ที่รััสต์ ่
 ที่รัาบก่อน 
2.5 บรัหิารัและจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รัพัื่ย์์สินอ่�น ๆ  ข้องกองที่รัสัต์์  
 CPNREIT นอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูทัี่�งดำเนินการัอ่�นใด 
 ที่่�จิำเป็ีนเพ่ื่�อให้การับริัหารัที่รััพื่ย์์สินอ่�น ๆ ข้องกองที่รััสต์ ์ 
 CPNREIT นอกจิากที่รััพื่ย์์สินหลักเปี็นไปีต์ามูแผู้นการั 
 ดำเนนิงานปีรัะจิำปี ีสญัญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์แ์ละกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง
2.6 ควับคมุู ดแูล และต์ดิต์ามูผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั รัวัมูที่ั�งดำเนนิ

การัใด ๆ  รัว่ัมูกับที่รัสัต์ ่และ/หรัอ่ ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั เพื่่�อ
ที่ำให้ที่รััสต่์ และ/หร่ัอ ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักได้มูาซึี�งใบ
อนุญาต์ หนังส่ออนุญาต์ หนังส่อผู้่อนผู้ัน และ/หรั่อ เอกสารั
อ่�นใดที่่� เก่�ย์วัข้้องและจิำเป็ีนในการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินหลัก

2.7 อำนวัย์ควัามูสะดวักให้กับกองที่รััสต์์ CPNREIT หรั่อบุคคลที่่� 
 ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ในการัต์รัวัจิต์รัาที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 ภูาย์ในวัันและเวัลาที่ำการัข้องผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ รัวัมูทัี่�ง 
 ให้ข้้อมููล ถ้อย์คำ และ/หรั่อส่งมูอบเอกสารัใด ๆ  (ย์กเวั้นข้้อมููล  
 ถ้อย์คำ และ/หร่ัอเอกสารัอ่�นใดอันเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินที่าง 
 ปัีญญาข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อข้องบรัิษััที่ในเครั่อข้อง 
 ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์)์ ต์ามูที่่�ที่รัสัต์ร้่ัองข้อในกรัณท่ี่่�มูค่วัามูจิำเป็ีน 
 และเหมูาะสมู
2.8 อำนวัย์ควัามูสะดวักให้กับบริัษััที่ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT หรั่อบุคคลที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์ 
 จิากบริัษััที่ปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัในการัสำรัวัจิ 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักเพื่่�อการัปีรัะเมิูนค่า รัวัมูที่ั�งให้ข้้อมููล ถ้อย์คำ  
 และ/หรั่อส่งมูอบเอกสารัใด ๆ (ย์กเว้ันข้้อมููล ถ้อย์คำ และ/ 
 หรัอ่ เอกสารัอ่�นใดอันเก่�ย์วักบัที่รัพัื่ย์สิ์นที่างปัีญญาข้องผูู้้จิดัการั 
 กองที่รััสต์์ หร่ัอข้องบรัิษััที่ในเคร่ัอข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์)  
 ต์ามูที่่�บรัิษััที่ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรั้องข้อในกรัณ่ท่ี่� มู่ 
 ควัามูจิำเปี็นและเหมูาะสมู
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2.9 จัิดเต์รั่ย์มูเอกสารัหลักฐ์านใด ๆ ที่่�อย์ู่ในควัามูครัอบครัอง 
 ข้องผูู้้ จัิดการักองที่รััสต์์อันเก่�ย์วักับหรั่อเก่�ย์วัเน่�องกับ 
 ที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั และ/หรัอ่ไดค้รัอบครัองไวัใ้นนามูข้องกองที่รัสัต์์  
 CPNREIT รัวัมูที่ั�งเอกสารัหลักฐ์านที่างการับญัช่ท่ี่่�เก่�ย์วักบัหรัอ่ 
 เก่�ย์วัเน่�องกับกองที่รััสต์์ CPNREIT เพ่ื่�อให้ที่รััสต์่หรั่อบุคคล 
 ที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต่์ และ/หร่ัอผูู้้สอบบัญช่่สามูารัถ 
 ต์รัวัจิสอบไดภู้าย์ในวันัและเวัลาที่ำการัข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์  
 และหากได้รัับการัรั้องข้อจิากที่รััสต่์ หร่ัอบุคคลที่่�ได้รัับ 
 มูอบหมูาย์จิากที่รัสัต์ ่และ/หรัอ่ผูู้ส้อบบญัช่ ่ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ 
 ต้์องดำเนินการัส่งมูอบบรัรัดาเอกสารัใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับหรั่อ 
 เก่�ย์วัเน่�องกับกองที่รััสต์์ CPNREIT ต์ามูที่่�ได้รัับการัร้ัองข้อ 
 ให้แก่ที่รัสัต่์ และ/หรัอ่ผูู้้สอบบญัช่ ่(แล้วัแต่์กรัณ)่ ภูาย์ใน 15 วันั 
 ที่ำการันับแต์่วัันท่ี่�ได้ที่รัาบถึงหรั่อควัรัที่รัาบถึงการัร้ัองข้อ 
 ดังกล่าวั เว้ันแต์่จิะมู่เหตุ์อันสมูควัรัหรั่อคู่ สัญญาต์กลง 
 เปี็นอย์่างอ่�น
2.10 ควับคุมู  ดู แล  และต์ิดต์ามูผูู้้ เ ช่่ าช่่ วั งที่รััพื่ย์์ สิ นห ลัก  
 รัวัมูที่ั�งดำเนินการัใด ๆ รั่วัมูกับที่รััสต์่ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วัง 
 ที่รัพัื่ย์์สินหลกั เพื่่�อให้ที่รัสัต่์ และ/หรัอ่ผูู้้เช่่าช่่วังที่รัพัื่ย์์สนิหลกันำส่ง 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและภูาษั่โรังเรั่อนและที่่�ดิน (หรั่อภูาษั่อ่�นใด 
 ในที่ำนองเดย่์วักนั) อนัเกดิจิากที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั รัวัมูถงึการัต์ดิต์อ่  
 ปีรัะสานงาน ใหข้้อ้มูลู ย์่�นเอกสารั และนำสง่ภูาษัห่กั ณ ที่่�จิา่ย์ 
 ที่่�ที่รัสัต์่มูห่นา้ที่่�หัก ณ ที่่�จิ่าย์ และ/หรั่อภูาษัอ่่�นใดอนัเน่�องจิาก 
 การับรัหิารัจัิดการัที่รัพัื่ย์ส์นิข้องผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์ ์ต์อ่พื่นักงาน 
 เจิ้าหน้าที่่�ข้องหน่วัย์งานรัาช่การัที่่�เก่�ย์วัข้้อง 
2.11 ควับคุมู ดูแล และติ์ดต์ามูผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ให้ปีฏิิบัต์ิ 
 หน้าที่่�ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ในสัญญาเช่่าช่่วังอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
 สัญญาเช่่าสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์ ์
 และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
2.12 แจิ้งให้ที่รััสต์่ที่รัาบภูาย์ในรัะย์ะเวัลาอันสมูควัรัถึง (ก) ควัามู 
 ช่ำรัุดบกพื่รั่องข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูถึงอุปีกรัณ์และ 
 สิ�งอำนวัย์ควัามูสะดวักต์่าง ๆ หรั่อเมู่�อเกิดเหต์ุการัณ์ใด ๆ  
 ที่่�จิะที่ำให้มููลค่าข้องที่รััพื่ย์์สินหลักลดลงอย์่างมู่นัย์สำคัญ และ  
 (ข้) กรัณ่ที่่�มู่การัผู้ิดสัญญาใด ๆ ในสารัะสำคัญ โดย์ผูู้้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก
2.13 ดำเนินการัอ่�นใดต์ามูที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะพื่ิจิารัณา 

เห็นวั่าจิำเปี็นและสมูควัรั เพ่ื่�อให้ที่รััพื่ย์์สินหลักอย์ู่ในสภูาพื่ 
ที่่�ดแ่ละพื่ร้ัอมูในการัใช้่เพื่่�อการัจิดัหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ หรัอ่เป็ีนไปี
ต์ามูเจิต์นารัมูณ์ข้องสัญญาแต์่งต์ั� งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
ทีุ่กปีรัะการั รัวัมูที่ั�งให้คำแนะนำเก่�ย์วักับสภูาวัะต์ลาดในกรัณ่
ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ปีรัะสงค์จิะข้าย์ หรั่อโอนสิที่ธัิการัเช่่า
หรั่อเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก

3. การัจัดทำาบัญช่และรัายงาน เอกสารัการัจัดการั
และการัต์รัวจสอบภายใน

3.1 จัิดที่ำและเปีดิเผู้ย์ข้อ้มููลข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ต์ามูที่่�สญัญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์กำหนดต์่อสำนักงาน  
 ก.ล.ต์. ต์ลาดหลกัที่รัพัื่ย์์ฯ ที่รัสัต์ ่และผูู้ถ้อ่หน่วัย์ที่รัสัต์์ ซีึ�งรัวัมูถงึ 
 การัจัิดส่งรัาย์งานปีรัะจิำปีีข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้แก่ 
 ที่รัสัต์แ่ละผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ ์พื่รัอ้มูกบัหนงัสอ่นดัปีรัะช่มุูสามูญั 
 ปีรัะจิำปีี
3.2 จัิดให้มู่บัญช่่และรัาย์งานต่์าง ๆ ต์ามูที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์จิาก 
 ที่รัสัต์ห่รัอ่ต์ามูที่่�เห็นว่ัาจิำเป็ีนและสมูควัรัในการับริัหารัจัิดการั 
 กองที่รัสัต์ ์CPNREIT และที่รัพัื่ย์สิ์นหลกั เพื่่�อจัิดสง่บญัช่ร่ัาย์งาน  
 และเอกสารัดังกล่าวัให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต์. ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์  
 ที่รััสต์่ และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาต์ามูท่ี่�ที่รััสต์ ่
 กำหนด เพื่่�อให้สอดคล้องกับกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และ 
 กฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถึงคำสั�งข้องเจิ้าหน้าท่ี่�ข้อง 
 ที่างรัาช่การัใด ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
 ที่ั�งน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะจัิดที่ำบัญช่่ดังกล่าวัต์ามูหลักการั 
 บัญช่่ที่่�เปี็นที่่� รัับรัองโดย์ที่ั�วัไปี โดย์จิะแบ่งแย์กที่รััพื่ย์์สิน  
 และ/หรัอ่ดอกผู้ลใด ๆ  ที่่�เกดิจิากที่รัพัื่ย์์สนิที่่�กองที่รัสัต์์ CPNREIT  
 ลงทีุ่น และ/หรั่อที่รััพื่ย์์สินใด ๆ ที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้รัับไวั้  
 และ/หรั่อพื่ึงรัับไวั้ในนามูกองที่รััสต์์ CPNREIT ออกจิาก 
 ที่รััพื่ย์์สินข้องต์น และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัจิัดเก็บ 
 เอกสารัหลักฐ์านปีรัะกอบการับัญช่่และการับันที่ึกบัญช่่เปี็น 
 รัะย์ะเวัลาอย์า่งนอ้ย์ 1 ปี ีให้อย์ูใ่นสภูาพื่สมูบรูัณ ์ครับถว้ัน และ 
 พื่รั้อมูให้ที่รััสต์่เข้้าต์รัวัจิสอบ
3.3 ส่งมูอบเอกสารัดังต์่อไปีน่�ให้แก่ที่รััสต์่ ภูาย์ในรัะย์ะเวัลาท่ี่�ได้ 
 รัับมูอบหมูาย์จิากที่รััสต์่ เพื่่�อให้สอดคล้องกับกฎหมูาย์ 
 หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถึงคำสั�งข้อง 
 เจิ้าหน้าที่่�ข้องที่างรัาช่การัใด ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

 1) รัาย์งานปีรัะเมูนิมูลูคา่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ฉ์บบัเต์ม็ู โดย์จิดัสง่ 
  ใหแ้กท่ี่รัสัต์ไ่มูน่อ้ย์กวัา่ 7 วันั ลว่ังหนา้กอ่นวันัครับกำหนด 
  วัันปีรัะกาศมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธัิข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  ต์่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
 2) รัาย์งานมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิสทุี่ธัขิ้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT และ 
  มูลูค่าหน่วัย์ที่รัสัต์ ์ณ วันัที่ำการัสุดท้ี่าย์ข้องแต่์ละไต์รัมูาส 
  โดย์จิัดส่งให้แก่ที่รััสต่์เพ่ื่�อพื่ิจิารัณารัับรัอง แล้วันำส่ง 
  สำนักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 45 วัันนับแต่์วัันสุดท้ี่าย์ 
  ข้องแต่์ละไต์รัมูาสนั�น ซึี�งรัวัมูถึงที่ำการัคำนวัณมููลค่า 
  ที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก ณ วัันที่ำการัสุดท้ี่าย์ 
  ข้องแต่์ละไต์รัมูาสให้แก่ที่รััสต์่เพื่่�อปีรัะกอบการัคำนวัณ 
  มููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธัิข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT และมููลค่า 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ดังกล่าวั
 3) ข้้อมููลปีัจิจุิบันเก่�ย์วักับรัาย์ช่่�อบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับ 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และสารัะข้องรัาย์การัที่่�เป็ีนธัุรักรัรัมู 
  รัะหวั่างกองที่รััสต์์ CPNREIT กับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หรั่อ 
  บุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกบัผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์โดย์จัิดสง่ให้แก่ 
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  ที่รััสต์่ภูาย์ใน 30 วัันนับจิากวัันที่่� 30 มูิถุนาย์น และวัันที่่�  
  31 ธัันวัาคมู และจัิดส่งให้ที่รััสต์่เพ่ื่�อพื่ิจิารัณาก่อน 
  วัันเข้้าที่ำธัุรักรัรัมู
 4) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธัุรักรัรัมูรัะหวั่างกองที่รััสต์์ CPNREIT กับ 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ก่อนและรัอบรัะย์ะ 
  เวัลาบัญช่่ปัีจิจุิบัน โดย์ดำเนินการัเปิีดเผู้ย์ในรัาย์งาน 
  ปีรัะจิำปีีและงบการัเงินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
 5) ข้้อมููลเก่�ย์วักับควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหวั่าง 
  เจ้ิาข้องที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ลงทีุ่นและ 
  กองที่รัสัต์ ์CPNREIT ต์ลอดจินมูาต์รัการัที่่�ใช่ใ้นการัปีอ้งกนั 
  ควัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ดังกล่าวั โดย์ดำเนินการั 
  เปิีดเผู้ย์ข้้อมููลให้ผูู้้ลงทุี่นที่รัาบโดย์ชั่ดแจ้ิงต์ั�งแต่์วัันเริั�มู 
  การัเสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต่์อปีรัะช่าช่นเป็ีนครัั�งแรักและ 
  ทีุ่กครัั�งเมู่�อเกิดควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์
 6) ข้้อมููลเก่�ย์วักับส่วันได้เส่ย์หรั่อการัได้รัับปีรัะโย์ช่น์ข้อง 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ จิากบริัษััที่หรั่อบุคคลที่่�เป็ีนคู่ค้ากับกองที่รััสต์์  
  CPNREIT โดย์ดำเนินการัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลในแบบแสดง  
  รัาย์การัข้้อมููล สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ หรั่อในหนังส่อ 
  เช่ิญปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพื่่�อข้ออนุมูัต์ิที่ำรัาย์การั 
  ต่์าง ๆ และรัาย์งานปีรัะจิำปีีข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  เพื่่� อ ผูู้้ถ่ อหน่วัย์ที่รััสต์์และที่รััสต์่ จิะใ ช้่ เ ป็ีนข้้อ มููล 
  ปีรัะกอบการัพื่ิจิารัณาควัามูเปี็นอิสรัะข้องผูู้้จิัดการั 
  กองที่รััสต์์ในการัเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูต่์าง ๆ เพื่่�อกองที่รััสต์์  
  CPNREIT และควัามูสมูเหตุ์สมูผู้ลข้องธุัรักรัรัมูนั�น  
  ส่วันไดเ้สย่์หรัอ่การัไดร้ับัปีรัะโย์ช่นท์ี่่�ต์อ้งพื่จิิารัณาเปีดิเผู้ย์  
  เช่่น เจิ้าหน่� ลูกหน่� ผูู้้ค�ำปีรัะกันหรั่อได้รัับการัค�ำปีรัะกัน  
  การัถ่อหุ้นรัะหว่ัางกนั หรัอ่มูผูู่้ถ้อ่หุน้รัาย์ใหญ่หรัอ่ผูู้บ้รัหิารั 
  เป็ีนกลุ่มูเด่ย์วักัน การัให้หรั่อรัับบรัิการั การัซี่�อข้าย์ 
  รัะหว่ัางกัน และการัออกค่าใช้่จิา่ย์ต่์าง ๆ  ให้แกก่นั เป็ีนต์น้

 7)  ข้อ้มูลูเก่�ย์วักบัการัลงที่นุในอสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์ข์้องกองที่รัสัต์์ 
CPNREIT โดย์ดำเนินการัเปีิดเผู้ย์ต์่อปีรัะช่าช่นอย์่างน้อย์
ทีุ่ก 6 เด่อนหรั่อโดย์พื่ลัน กรัณ่มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงอย์่างมู่
นัย์สำคัญ และดำเนินการัจิัดส่งให้แก่ที่รััสต์่เมู่�อที่รััสต่์
ปีรัะสงค์จิะข้อต์รัวัจิสอบการัจิัดการัลงทีุ่น

8) ข้้อมูลูปีจัิจุิบนัเก่�ย์วักบัรัาย์การัที่่�เปีน็ธัรุักรัรัมูการัไดมู้าหรัอ่
จิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์สิ์นหลักข้องกองที่รัสัต์์ CPNREIT  โดย์
ดำเนนิการัจิดัสง่ใหแ้กท่ี่รัสัต์แ่ละผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ล์ว่ังหนา้
ไมู่น้อย์กวั่า 30 วัันก่อนวัันเข้้าที่ำธัุรักรัรัมู และดำเนินการั
เปีดิเผู้ย์ต่์อปีรัะช่าช่นและสำนักงาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 15 วันั
นับแต์่วัันที่่�ได้มูาหรั่อจิำหน่าย์ไปีข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก

9) ข้้อมูลูเก่�ย์วักบัธัรุักรัรัมูการัได้มูาหร่ัอจิำหน่าย์ไปีซึี�งที่รัพัื่ย์์สนิ
หลกัและอุปีกรัณ์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในรัอบรัะย์ะ
เวัลาบัญช่่ก่อนและรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ปัีจิจุิบัน โดย์
ดำเนินการัเปีิดเผู้ย์ในรัาย์งานปีรัะจิำปีีและงบการัเงิน
ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

10) ข้้อมููลปีัจิจิุบันเก่�ย์วักับรัาย์การัที่่�เปี็นการักู้ย์่มูเงินและก่อ
ภูารัะผูู้กพื่ันข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์ดำเนินการัจัิด
ส่งให้แก่ที่รััสต์่เพื่่�อรัับที่รัาบ ก่อนวัันเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูพื่รั้อมู
กับสัญญากู้ย์่มู

11) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธุัรักรัรัมูการักู้ย์่มูเงินและก่อภูารัะผูู้กพื่ัน
ข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ในรัอบรัะย์ะเวัลาบญัช่ก่อ่นและ
รัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่ปัีจิจิุบัน โดย์ดำเนินการัเปิีดเผู้ย์ใน
รัาย์งานปีรัะจิำปีีและงบการัเงินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

12) ข้้อมููลเก่�ย์วักับธัุรักรัรัมูที่่�ที่รััสต์่เห็นวั่ามู่ผู้ลกรัะที่บอย์่างมู่
นัย์สำคัญต์่อที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์ได้รัับ
การัรัอ้งข้อจิากที่รัสัต่์ โดย์ดำเนนิการัจิดัสง่ใหแ้กท่ี่รัสัต์เ่พื่่�อ
พื่จิิารัณาลว่ังหนา้ไมูน่อ้ย์กวัา่ 14 วันักอ่นวันัเข้า้ที่ำธัรุักรัรัมู

13) งบการัเงนิข้องผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์แ์ละข้อ้มูลูที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกบั
การัจัิดที่ำงบการัเงนิ โดย์ดำเนนิการัจัิดสง่ใหแ้กท่ี่รัสัต์ล่่วัง
หน้าไมู่น้อย์กวั่า 3 วัันก่อนวัันครับกำหนดการัส่งงบการั
เงินต์่อสำนักงาน ก.ล.ต์.

อนึ�ง รัาย์งานดังกล่าวัข้้างต้์นเป็ีนเพื่่ย์งรูัปีแบบและตั์วัอย่์าง 
ข้องรัาย์งานที่่�ต์อ้งใช่ใ้นเบ่�องต์น้ คูส่ญัญาอาจิจิะปีรับัปีรังุ เพื่ิ�มู
หร่ัอลด จิำนวันและช่นิดข้องรัาย์งาน หร่ัอเปีล่�ย์นแปีลง 
รัูปีแบบข้องรัาย์งานได้ต์ามูที่่�คู่สัญญาร่ัวัมูกันกำหนด เพื่่�อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมูาย์หลกัที่รัพัื่ย์แ์ละกฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง 
รัวัมูถึงคำสั�งข้องเจิ้าหน้าที่่�ข้องที่างรัาช่การัใด ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

4.  หน้าท่�ในการัทำาสัญญาในการัจัดหาผลปรัะโยชน์
ในอสังหารัิมทรััพย์ข้องกองทรััสต์์ CPNREIT

4.1 การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักที่่�เปี็นอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
จิะกรัะที่ำได้ โดย์การัให้ เช่่ า  และ/หรั่อ  ให้ เช่่ า ช่่ วัง
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์เท่ี่านั�น ซึี�งต้์องมู่มููลค่ารัวัมูกันไมู่น้อย์กวั่า 
รั้อย์ละ 75 ข้องมููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�เสนอข้าย์ที่ั�งหมูด รัวัมูที่ั�ง
จิำนวันเงินกู้ย์่มู (ถ้ามู่)

4.2 ควับคุมู ดูแล รัวัมูที่ั�งสร้ัางมูาต์รัการัในการัควับคุมูดูแล และ 
 ดำเนินการัใด ๆ ที่่�จิำเป็ีนและเหมูาะสมูในฐ์านะผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ เพื่่�อให้ผูู้้ เช่่าช่่วัง และ/หรั่อบุคคลภูาย์นอก 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการับริัหารัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินหลัก ปีฏิิบัติ์ต์ามู 
 หน้าที่่� เง่�อนไข้ และ/หรั่อข้้อต์กลงที่่�กำหนดไวั้ในสัญญา 
 เช่่าช่่วัง และ/หรั่อสัญญาอ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 รัวัมูถึงรัะเบ่ย์บ กฎเกณฑ์์ ข้้อบังคับหร่ัอข้้อกำหนดอ่�นใด 
 ข้องที่รััพื่ย์์สินหลัก หรั่อนโย์บาย์ที่่�เก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินหลัก 
4.3 จัิดที่ำสัญญาเช่่าพื่่�นที่่�  สัญญาบรัิการั สัญญาให้บรัิการั 
 สาธัารัณูปีโภูค สัญญาวั่าจ้ิางกับผูู้้ให้บริัการัภูาย์นอก และ 
 สัญญาอ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลัก (ถ้ามู่) 
4.4 ดำเนินการั และ/หรั่อจิัดให้มู่การัสำรัองเงินสดจิากเงินปีรัะกัน 
 การัเช่่าที่่�เรั่ย์กเก็บจิากผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ภูาย์ในศูนย์์การัค้าซีึ�งเปี็น 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT โดย์จิะต์้องคงรัะดับ 
 เงินสำรัองดังกล่าวัให้เพื่่ย์งพื่อต์่อปีรัะมูาณการัสัญญาท่ี่� 
 หมูดอาย์ุและเงินมูัดจิำที่่�ต์้องจิ่าย์ค่นในแต์่ละงวัด
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5. การับรัิหารัจัดการั
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้แบ่งฝ่ั่าย์งานภูาย์ในบริัษััที่ออกเป็ีน 3 
ฝั่่าย์ เพื่่�อให้การัปีฏิิบัติ์หน้าที่่�เป็ีนไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องบริัษััที่ 
สญัญาก่อต์ั�งที่รัสัต์ ์สญัญาแต่์งต์ั�งผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์แบบแสดง
รัาย์การัข้้อมูลู หนังสอ่ช่่�ช่วัน รัะเบย่์บ และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง
กบัการัดแูลจิดัการักองที่รัสัต์ ์CPNREIT โดย์หนา้ที่่�ควัามูรับัผู้ดิ
ช่อบข้องแต์่ละฝั่่าย์งานสามูารัถสรัุปีได้ดังน่�

5.1  ฝ่ายพัฒนาธุรักิจั 
ฝั่า่ย์พื่ฒันาธัรุักจิิมูห่นา้ที่่�หลกัในการัจิดัที่ำแผู้นงานและกลย์ทุี่ธั์
ในการัจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ 
CPNREIT วัางแผู้นการัต์ลาด การัส่งเสรัิมูการัข้าย์ การั
ปีรัะช่าสัมูพัื่นธั์และกลยุ์ที่ธั์การัแข่้งข้ัน เพ่ื่�อให้ที่รััพื่ย์์สิน 
หลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT สามูารัถสรั้างผู้ลต์อบแที่นได้
ต์ามูเปี้าหมูาย์ ต์รัวัจิสอบและสอบที่านอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กอง
ที่รััสต์์ CPNREIT จิะเข้้าลงทุี่น จิัดที่ำแผู้นและนำเสนอ
โครังสรั้างและแหล่งเงินทีุ่นที่่�เหมูาะสมูในการัเข้้าลงทีุ่นใน
ที่รัพัื่ย์สิ์นหลกัโดย์กองที่รัสัต์ ์CPNREIT จิดัใหมู้ก่ารัสรัรัหาและ
คดัเลอ่กเมู่�อมูก่ารัเปีล่�ย์นแปีลงผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และ/
หรั่อ ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูถึงต์ิดต์ามูและปีรัะเมูินผู้ล
การัดำเนินงานข้องผูู้้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และผูู้้เช่่าช่่วัง
ที่รััพื่ย์์สินหลัก รัวัมูที่ั�งการับรัิหารัจิัดการัและดูแลที่รััพื่ย์์สิน
หลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้อย์ู่ในสภูาพื่ที่่�เหมูาะสมูและ
พื่รั้อมูสำหรัับการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 

5.2  ฝ่ายสนับสนุนการัปิฏิิบัต์ิงาน
ฝั่่าย์สนับสนุนการัปีฏิิบัต์ิงานมู่หน้าที่่�หลักในการัจิัดที่ำ 
งบปีรัะมูาณข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT จิดัที่ำและเปีดิเผู้ย์ข้อ้มูลู
ที่่�สำคญัข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ซีึ�งรัวัมูถงึแต์ไ่มูจ่ิำกดัแคเ่พื่ย่์ง
งบการัเงินรัาย์ไต์รัมูาสและรัาย์ปีี มููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธัิ และ
ข้้อมููลเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินหลัก ให้เปี็นไปีต์ามูข้้อกำหนดท่ี่�
เก่�ย์วัข้้อง ต์ิดต์ามูและดูแลการัจิัดที่ำปีรัะกันภูัย์ที่่�เก่�ย์วักับการั
ดำเนินงานข้องที่รัพัื่ย์สิ์นหลักข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ให้เป็ีน
ไปีต์ามูข้้อกำหนดที่่�เก่�ย์วัข้้อง เสนอพื่ิจิารัณาเพื่่�ออนุมูัต์ิการัวั่า
จิ้ า ง ให้ ผูู้้ ใ ห้ บรัิ ก ารัภูาย์นอกใ ห้ เปี็ นผูู้้ รัั บดำ เนิ นการั 
(Outsource) ที่ั�งข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT และข้องผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ เพื่่�อเสนอไปีย์ังปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั 

5.3  ฝ่ายบรัิหารัค่วัามัเส่�ยงแลัะการักำกับค่วับคุ่มั
ฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูมู่หน้าที่่�หลักในการั 
ต์รัวัจิสอบและต์ดิต์ามูควัามูเส่�ย์งที่่�เก่�ย์วักบัการัดำเนนิงานและ 
การัลงทีุ่นข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถึงการักำหนด
มูาต์รัการัท่ี่�เหมูาะสมูในการัจัิดการัควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั ดูแล
และต์ดิต์ามูการัดำเนนิงานข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ใหเ้ปีน็ไปี
ต์ามูกฏิเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้องและคู่มู่อการัปีฏิิบัต์ิงาน ดูแลและ
ต์ดิต์ามูให้บคุลากรัที่่�เก่�ย์วัข้อ้งกับการัดำเนินการัข้องกองที่รัสัต์์ 
CPNREIT ให้เปี็นผูู้้ที่่�มู่คุณสมูบัต์ิเหมูาะสมูต์ามูลักษัณะงานที่่�
ปีฏิิบัต์ิและข้้อกำหนดที่่�เก่�ย์วัข้้อง ดูแลและป้ีองกันมิูให้เกิด
ควัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัางกองที่รัสัต์ ์CPNREIT กบั

บคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกนั รัวัมูถึงกำหนดมูาต์รัการัที่่�เหมูาะสมูในการั
บรัิหารัจิัดการัควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ และต์รัวัจิสอบ
การัจิัดที่ำรัาย์งานและการัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์ ์
CPNREIT ให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

วิ ธุุ่การัและเงื�อนไข้ในการัเปล่�ยนต์ัวผู้จัดการั 
กองทรััสต์์

1. เหต์ุในการัเปล่�ยนแปลงผู้จัดการักองทรััสต์์

1) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้แจิ้งต์่อสำนักงาน ก.ล.ต์. เป็ีน
หนังส่อถึงควัามูปีรัะสงค์ที่่�จิะย์ุติ์การัปีฏิิบัติ์งานเป็ีนผูู้้
จิัดการักองที่รััสต์์ที่่�ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากสำนักงาน 
ก.ล.ต์. และสำนักงาน ก.ล.ต์. อนุญาต์แล้วั  

2) สำนักงาน ก.ล.ต์. สั�งเพื่ิกถอนการัให้ควัามูเห็นช่อบเปี็น 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หร่ัอสั�งพื่ักการัปีฏิิบัต์ิหน้าท่ี่�ข้อง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เปี็นเวัลาเกิน 90 วััน

3) กรัณก่ารัใหค้วัามูเหน็ช่อบเปีน็ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ส์ิ�นอาย์ุ 
และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่ย์่�นคำข้อต่์ออายุ์การัให้ 
ควัามูเห็นช่อบต์่อสำนักงาน ก.ล.ต์.

4) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ถู์กศาลสั�งพิื่ที่กัษ์ัที่รัพัื่ย์ ์ศาลมูค่ำสั�งให้
ฟ้�นฟูกิจิการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์สิ�นสภูาพื่ควัามูเปี็นนิต์ิบุคคล  

5) ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูต์ิให้ถอดถอนผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ เน่�องจิากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ฝ่ั่าฝั่้นหรั่อไมู่
ปีฏิิบัติ์หน้าที่่� หรั่อมู่ลักษัณะไมู่เปี็นไปีต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่�
เก่�ย์วัข้อ้งต์ามูที่่�รัะบไุวัใ้นสญัญาแต์ง่ต์ั�งผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ 
และที่รััสต์่ได้ที่ำหนังส่อแจ้ิงการับอกเลิกสัญญาแต่์งต์ั�ง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์แก่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์แล้วั

6) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ด้แจิง้ควัามูปีรัะสงค์ที่่�จิะออกจิากการั
เปี็นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูที่่�กำหนดไว้ัในสัญญาแต์่งต์ั�ง
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

7) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ไดใ้ช่ส้ทิี่ธับิอกเลกิสญัญาต์ามูที่่�กำหนด
ไวั้ในสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ในกรัณ่ท่ี่�ที่รััสต์่
จิงใจิฝั่่าฝั่้นหรั่อไมู่ปีฏิิบัต์ิต์ามูหน้าที่่� ข้้อต์กลงท่ี่�เปี็น 
สารัะสำคัญใด ๆ หรั่อผิู้ดคำรัับรัองที่่�เป็ีนสารัะสำคัญ 
ใด ๆ ต์ามูที่่�ให้ไวั้ในสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 

8) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์มูส่ามูารัถดำรังเงนิกองที่นุไดต้์ามูหลกั
เกณฑ์์ในปีรัะกาศที่่�เก่�ย์วัข้้อง
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2. การัลาออกจากการัเป็นผู้จัดการักองทรััสต์์

หากผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ปีรัะสงค์ที่่�จิะลาออก ให้แจ้ิงการัลาออกเป็ีน
หนังส่อให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ CPNREIT โดย์การัเผู้ย์แพื่รั่ข้่าวัผู้่าน 
รัะบบสารัสนเที่ศข้องต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ และที่ำหนังส่อแจิ้ง 
ต์อ่ที่รัสัต์ใ่ห้ที่รัาบล่วังหนา้ไมูน่อ้ย์กวัา่ 90 วันั กอ่นวันัที่่�กำหนดใหก้ารั
ลาออกมู่ผู้ลใช่้บังคับ ที่ั�งน่� ต์้องไมู่ก่อให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์แก่ 
ผูู้้รัับปีรัะโย์ช่น์และที่รััสต์่ CPNREIT โดย์ในรัะหว่ัางที่่�ที่รััสต่์ยั์งไมู่
สามูารัถแต์ง่ต์ั�งผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์ร์ัาย์ใหมูไ่ดน้ั�น ใหผูู้้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์
รัาย์เดิมูที่ำหน้าท่ี่�ต์่อไปีจินกว่ัาผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่จิะสามูารัถ
เข้า้มูาปีฏิิบตั์หินา้ที่่�แที่นผูู้้จัิดการักองที่รัสัต์ ์CPNREIT ไดอ้ย์า่งสมูบูรัณ์
ต์ามูสญัญาแต์ง่ต์ั�งผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์ ์ที่ั�งน่� รัะย์ะเวัลาการัปีฏิบิตั์หินา้ที่่�
ดังกล่าวัจิะไมู่เกินกว่ัา 90 วััน นับจิากวัันที่่�มู่ผู้ลเปี็นการัเลิกสัญญา 
แต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

3. การัดำา เนินการักรัณ่ท่�ผู้ จัดการักองทรััสต์์ 
ไม่สามารัถืปฏิิบัต์ิหน้าท่� ได้

ไมู่วั่ากรัณ่ใด ๆ หากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิิบัติ์หน้าที่่�ได้  
ให้ที่รััสต์่จัิดการักองที่รััสต์์ต์ามูควัามูจิำเปี็นเพื่่�อปี้องกัน ย์ับยั์�ง หรั่อ
จิำกดัมูิให้เกดิควัามูเส่ย์หาย์อย์่างรั้าย์แรังต์่อปีรัะโย์ช่นข์้องกองที่รััสต์์
หรั่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่ั�งปีวัง โดย์ที่รััสต่์อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�น
จิัดการักองที่รััสต์์แที่นในรัะหวั่างน่�ได้ ที่ั�งน่� ให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์
ที่่�กำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์

4. หนา้ท่�ข้องผู้จัดการักองทรัสัต์์ภายหลงัการัลาออก

ภูาย์หลังผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ลาออกจิากการัที่ำหน้าที่่� ให้ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ย์ังคงมู่หน้าที่่�ดังต์่อไปีน่�

1) ส่งมูอบงาน รัะบบงาน รัาย์ช่่�อลูกค้า บัญช่่ เอกสารั และ
ข้้อมููลใด ๆ ที่่�เก่�ย์วักับการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�เป็ีนผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ ไมู่วั่าจิะเปี็นข้้อมููลควัามูลับที่างการัค้าหรั่อไมู่
ก็ต์ามูให้แก่ที่รััสต่์ และ/หรั่อผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่ 
ต์ลอดจินดำเนินการัใด ๆ ต์ามูที่่�ที่รััสต์่รั้องข้อต์ามูสมูควัรั 
เพื่่�อให้ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่สามูารัถเข้้าปีฏิิบัติ์
หน้าที่่�เป็ีนผูู้จั้ิดการักองที่รััสต์์ได้อย่์างต่์อเน่�อง เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์
สงูสุดข้อง CPNREIT และผูู้ถ้อ่หน่วัย์ที่รัสัต์์โดย์รัวัมู

2) เก็บรัักษัาควัามูลับที่างการัค้าข้อง CPNREIT โดย์ไมู่เผู้ย์
แพื่รัข่้อ้มูลู แบบรัา่ง รัาย์ช่่�อลกูคา้และเอกสารัอ่�นที่่�มูส่ารัะ
สำคัญเป็ีนควัามูลับที่างการัค้าข้อง CPNREIT ต์่อบุคคล
ภูาย์นอก โดย์ไมูไ่ดร้ับัควัามูย์นิย์อมูเปีน็ลาย์ลกัษัณอ์กัษัรั
จิากที่รัสัต์ก่อ่น เวัน้แต์เ่ปีน็การัเปีดิเผู้ย์ข้อ้มูลูต์อ่หนว่ัย์งาน
รัาช่การัต์ามูข้้อกำหนดข้องกฎหมูาย์ หรั่อการัเปีิดเผู้ย์
ข้้อมููลที่่�เปี็นสาธัารัณะอยู่์ในข้ณะที่่�มู่การัเปิีดเผู้ย์หร่ัอ 
เผู้ย์แพื่รั่

3) ดำเนินการัอ่�นใดต์ามูสมูควัรัเพื่่�อให้ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
รัาย์ใหมูส่ามูารัถปีฏิิบตั์หินา้ที่่�ไดอ้ย์า่งต์อ่เน่�องต์ามูสญัญา
แต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ซีึ�งการัดำเนินการัดังกล่าวั 
รัวัมูถึงการัลงลาย์มูอ่ช่่�อในหนังสอ่เพื่่�อรับัรัองควัามูถูกต้์อง
ครับถว้ันข้องสิ�งที่่�ส่งมูอบใหท้ี่รัสัต์ห่รัอ่ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์
รัาย์ใหมู่ด้วัย์ 

5. วิธุุ่การัแต์่งต์ั�งผู้จัดการักองทรััสต์์รัายใหม่

ใหท้ี่รัสัต์ข่้อมูติ์ผูู้้ถอ่หนว่ัย์ที่รัสัต์เ์พื่่�อแต์ง่ต์ั�งผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์ร์ัาย์ใหมู่
ภูาย์ใน 60 วัันนับแต์่วัันที่่�ปีรัากฏิเหต์ุแห่งการัเปีล่�ย์นแปีลงผูู้้จัิดการั
กองที่รััสต์์ และดำเนินการัแต์่งต์ั�งบุคคลที่่�ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่มูต์ิเห็น
ช่อบภูาย์ใน 30 วัันนับแต่์วัันที่่�ได้รัับมูต์ิหรั่อรัะย์ะเวัลาอ่�นใดต์ามูท่ี่�
สำนักงาน ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำหนด ที่ั�งน่� ในกรัณ่ที่่�มู่การัข้อมูต์ิแล้วั  
แต์่ไมู่ได้รัับมูต์ิ ให้ที่รััสต์่ดำเนินการัแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์รัาย์ใหมู่
ได้เอง โดย์คำนึงถึงปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู

ที่ั�งน่� ในกรัณท่ี่่�ไมูส่ามูารัถดำเนนิการัแต์ง่ตั์�งผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ร์ัาย์ใหมู่ 
เพื่รัาะไมู่มู่ผูู้้มู่คุณสมูบัต์ิเหมูาะสมูหรั่อไมู่มู่ผูู้้สนใจิเปี็นผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ ที่รััสต์่มู่หน้าที่่�ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�แที่นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูที่่�
รัะบุไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และภูาย์ใต์้กฏิเกณฑ์์ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ใน
กฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์และกฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง

การับรัิหารัจัดการักองทรััสต์์อ่�น

ปีัจิจิุบัน ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ (ซีึ�งเปี็นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้อง 
CPNREIT) ไมู่ได้มู่การับรัิหารัจิัดการักองที่รััสต์์อ่�นแต์่อย์่างใด โดย์ใน
การัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ข้องที่รััสต์่และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูสัญญาก่อต์ั�ง
ที่รััสต์์และสัญญาอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง ที่รััสต์่และผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์มู่ 
หน้าที่่�ใช้่ควัามูรัะมัูดรัะวัังต์ามูสมูควัรัในการัดำเนินการัเพื่่�อป้ีองกัน
ควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหว่ัาง CPNREIT กับที่รััสต่์หรั่อ 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ โดย์ให้มู่การัดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

1) ที่รััสต์่และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์้องไมู่มู่ผู้ลปีรัะโย์ช่น์อ่�นใด
ที่่�อาจิขั้ดแย้์งกับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ที่่�ดท่ี่่�สุดข้อง CPNREIT และ
หากมู่กรัณ่ที่่�อาจิก่อให้เกิดควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
ต์อ้งสามูารัถแสดงไดว้ัา่มูก่ลไกที่่�จิะที่ำให้เช่่�อมูั�นได้วัา่การั
บรัิหารัจัิดการักองที่รััสต์์จิะเป็ีนไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุด
ข้อง CPNREIT และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู

2) ในกรัณท่ี่่�ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ม์ูก่ารับรัหิารัจิดัการักองที่รัสัต์์
อ่�นอยู่์ด้วัย์ ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
ที่่�ข้ออนุญาต์เสนอข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต์้องไมู่เปี็นปีรัะเภูที่
เด่ย์วักับที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์อ่�นนั�น

3) CPNREIT จิะไมู่เข้้าที่ำรัาย์การัใดที่่�อาจิส่งผู้ลให้ที่รััสต์ ่
ไมู่สามูารัถที่ำหน้าที่่�ได้อย์่างเปี็นอิสรัะ เช่่น การัซี่�อ
อสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์จ์ิากบคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกนักับที่รัสัต์ ่ซีึ�งอาจิ
ที่ำให้ที่รัสัต์ไ่มู่สามูารัถให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัที่ำหน้าที่่�
ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้อย์่างเปี็นอิสรัะ
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• ผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

1. ข้้อมูลผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

1.1  บรัิษััท เซ็็นทรััลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 

ชื่่�อบรัิษัท บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำากัด (มูหาช่น)

ท่�อย้่ เลข้ที่่� 999/9 อาคารัสำานักงาน ดิ ออฟฟิเศส แอที่ เซี็นที่รััลเวัิลด์
ถนนพื่รัะรัามู 1 แข้วังปีทีุ่มูวััน เข้ต์ปีทีุ่มูวััน กรัุงเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบ่ยนบรัิษัท 0107537002443

วัันท่�จัดทะเบ่ยนบรัิษัทมัหาชื่นจัำากัด 19 กรักฎาคมู 2537

ทุนจัดทะเบ่ยน 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

• โค่รังสรั้างผู้้้ถ่่อหุ้น

สามูารัถศึกษัารัาย์ละเอ่ย์ดโครังสรั้างผูู้้ถ่อหุ้นและโครังสรั้างองค์กรัข้องบรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) ได้จิากในเวั็บไซีต์์  
www.centralpattana.co.th

• รัายชื่่�อกรัรัมัการับรัิษัทแลัะผู้้้บรัิหารัของ เซ็นทรััลัพัฒนา ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564

กรัรัมัการับรัิษัท

1. ดรั.ศุภูช่ัย์ พื่านิช่ภูักดิ�              ปีรัะธัานกรัรัมูการักิต์ต์ิมูศักดิ�

2. นาย์สุที่ธัิช่ัย์ จิิรัาธัิวััฒน์            ปีรัะธัานกรัรัมูการักิต์ต์ิมูศักดิ�

3. นาย์สุที่ธัิธัรัรัมู จิิรัาธัิวััฒน์            ปีรัะธัานกรัรัมูการั

4. นาย์การัุณ กิต์ต์ิสถาพื่รั ปีรัะธัานกรัรัมูการัอิสรัะ 
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภูิบาล 
ปีรัะธัานกรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

5. นาย์ไพื่ฑ์ูรัย์์ ที่วั่ผู้ล                    กรัรัมูการัอิสรัะ
ปีรัะธัานกรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภูิบาล 
ปีรัะธัานกรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง

6. นางโช่ต์ิกา สวันานนที่์ กรัรัมูการัอิสรัะ
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภูิบาล 
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

7. นาย์วั่รัวััฒน์ ชุ่ต์ิเช่ษัฐ์พื่งศ์ กรัรัมูการัอิสรัะ 
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง

8. นาย์สุที่ธัิเก่ย์รัต์ิ จิิรัาธัิวััฒน์ กรัรัมูการั

9. นาย์สุที่ธัิศักดิ� จิิรัาธัิวััฒน์ กรัรัมูการั
ที่่�ปีรัึกษัาคณะกรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

10. นางนิต์ย์์สิน่ จิิรัาธัิวััฒน์ กรัรัมูการั

11. นาย์กอบช่ัย์ จิิรัาธัิวััฒน์ กรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่) 
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง
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ค่ณะผู้้้บรัิหารั

1.  นาย์ปีรั่ช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่และปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั

2.  นางสาวัวััลย์า จิิรัาธัิวััฒน์ รัองปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั

3.  นาย์สุที่ธัิภูัค จิิรัาธัิวััฒน์ รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สำนักกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่

4.  นางสาวันภูารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิที่ย์์ รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สาย์งานการัเงิน บัญช่่ และบรัิหารัควัามูเส่�ย์ง

5.  นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สาย์งานพื่ัฒนาธัุรักิจิและโครังการั

6.  นาย์เลิศวัิที่ย์์  ภููมูิพื่ิที่ักษั์ รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ ฝั่่าย์บรัิหารัที่รััพื่ย์์สิน

7.  นางนาถย์า จิิรัาธัิวััฒน์ ผูู้้ช่่วัย์กรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สำนักกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่

8.  ดรั. ณัฐ์กิต์ต์ิ� ต์ั�งพืู่ลสินธันา ผูู้้ช่่วัย์กรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ ฝั่่าย์การัต์ลาด

1.2 GLAND 

ชื่่�อบรัิษัท บรัิษััที่ แกรันด์ คาแนล แลนด์ จิำากัด (มูหาช่น) (“GLAND”)

ท่�อย้่ 33/4 ถนนพื่รัะรัามู 9 แข้วังห้วัย์ข้วัาง เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรัุงเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบ่ยนบรัิษัท 0107538000118

วัันท่�จัดทะเบ่ยนบรัิษัทมัหาชื่นจัำากัด 3 มู่นาคมู 2538

ทุนจัดทะเบ่ยน ทีุ่นจิดที่ะเบ่ย์น 6,535,484,202 บาที่ 
ทุี่นจิดที่ะเบ่ย์นช่ำารัะแล้วั 6,499,829,661 ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามัูญจิำานวัน 6,499,829,661 หุ้น 
มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 1.00 บาที่

โทรัศัพท์ 0-2246-2323

โทรัสารั 0-2247-1082

เวั็บไซต์์ www.grandcanalland.com

กรัรัมัการับรัิษัท

12. นาย์ปีรัิญญ์ จิิรัาธัิวััฒน์ กรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่)
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง
ที่่�ปีรัึกษัาคณะกรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

13. นาย์สุที่ธัิภูัค จิิรัาธัิวััฒน์ กรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่)
รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่ สำนักกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่

14. นาย์ปีรั่ช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่)
กรัรัมูการันโย์บาย์ควัามูเส่�ย์ง
กรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่และปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั
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• โค่รังสรั้างผู้้้ถ่่อหุ้น

สามูารัถศึกษัารัาย์ละเอ่ย์ดโครังสรั้างผูู้้ถ่อหุ้นและโครังสรั้างองค์กรัข้อง GLAND และสเต์อรั์ลิง และรัาย์ละเอ่ย์ดเพื่ิ�มูเต์ิมูได้จิากรัาย์งานปีรัะจิำ
ปีีข้อง GLAND ที่่�เวั็บไซีต์์ www.grandcanalland.com

• รัายชื่่�อกรัรัมัการัแลัะผู้้้บรัิหารัของ GLAND ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564 

กรัรัมัการับรัิษัท

1. นาย์สุที่ธัิธัรัรัมู จิิรัาธัิวััฒน์              ปีรัะธัานกรัรัมูการักิต์ต์ิมูศักดิ� 

2. นาย์กอบช่ัย์ จิิรัาธัิวััฒน์              ปีรัะธัานกรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่)

3. รัศ.ปีรัะพื่ันธั์พื่งศ์ เวัช่ช่าช่่วัะ            รัองปีรัะธัานกรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่)   
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

4. นาย์จิรััล มูงคลจิันที่รั์ กรัรัมูการัอิสรัะ
ปีรัะธัานกรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภูิบาล 

5. นางจิิต์รัมูณ่ สุวัรัรัณพืู่ล กรัรัมูการัอิสรัะ 
ปีรัะธัานกรัรัมูการับรัิหารัควัามูเส่�ย์ง  
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภูิบาล
กรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

6. นาย์วัิที่ย์า ช่วันะนันที่์ กรัรัมูการัอิสรัะ
ปีรัะธัานกรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น
กรัรัมูการัต์รัวัจิสอบและธัรัรัมูาภูิบาล

7. นาย์ปีรั่ช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่) 

ปีรัะธัานกรัรัมูการัจิัดการั

8. นาย์ปีัณฑ์ิต์ มูงคลกุล กรัรัมูการั (มู่อำนาจิลงนามูผูู้กพื่ันบรัิษััที่)  
ที่่�ปีรัึกษัากรัรัมูการัสรัรัหาและกำหนดค่าต์อบแที่น

9. นางสาวันพื่พื่รั ต์ิรัวััฒนกุล กรัรัมูการั

10. นาย์สรัรัสฤษัดิ� เย์็นบำรัุง กรัรัมูการั 

ค่ณะผู้้้บรัิหารั

1. นางสาวันภูารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิที่ย์์ รัักษัาการัปีรัะธัานเจิ้าหน้าที่่�บรัิหารั

2. นางปีณิดา สุข้ศรั่ดากุล รัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่

3. เรั่ออากาศเอกกรั่ เดช่ช่ัย์ รัักษัาการัรัองกรัรัมูการัผูู้้จิัดการัใหญ่

4. นาย์สุรักิจิ ธัารัธันานนที่์ ผูู้้ช่่วัย์กรัรัมูการัผูู้้จิัดการัอาวัุโส กลุ่มูงานสนับสนุน

5. นางสาวัที่ัต์ย์ากรัณ์ เบญจิภูัที่รัเศรัษัฐ์์ ผูู้้ช่่วัย์กรัรัมูการัผูู้้จิัดการั กลุ่มูงานข้าย์และการัต์ลาดพื่่�นที่่�สำนักงาน
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1.3 สเต์อรั์ลิง

ชื่่�อบรัิษัท บรัิษััที่ สเต์อรั์ลิง อ่ควัิต์่� จิำากัด (“สเต์อรั์ลิง”)

ท่�อย้่ 33/4 ถนนพื่รัะรัามู 9 แข้วังห้วัย์ข้วัาง เข้ต์ห้วัย์ข้วัาง กรัุงเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบ่ยนบรัิษัท 0105539047078

วัันท่�จัดทะเบ่ยนบรัิษัทมัหาชื่นจัำากัด 22 เมูษัาย์น 2539

ทุนจัดทะเบ่ยน 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

• รัายชื่่�อกรัรัมัการัของ สเต์อรั์ลัิง ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564 

กรัรัมัการับรัิษัท

1. นาย์ปีรั่ช่า เอกคุณากูล กรัรัมูการั

2. นาย์ปีัณฑ์ิต์ มูงคลกุล กรัรัมูการั

3. นางสาวันภูารััต์น์ ศรั่วัรัรัณวัิที่ย์์ กรัรัมูการั

4. รัศ.ปีรัะพื่ันธั์พื่งศ์ เวัช่ช่าช่่วัะ กรัรัมูการั

5. นางปีณิดา สุข้ศรั่ดากุล กรัรัมูการั

2. หน้าท่�และคัวามรัับผิดชอบข้องผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์ 
ผูู้บ้รัหิารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์ม์ูสิ่ที่ธัไิดร้ับัค่าต์อบแที่นในการัที่ำาหน้าที่่�ผูู้้บรัหิารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์จ์ิากกองที่รัสัต์ต์์ามูสัญญาการัจ้ิางที่่�ที่ำาข้ึ�นรัะหว่ัางกอง
ที่รััสต์์กับผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ โดย์ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์มู่สิที่ธัิ หน้าที่่� และควัามูรัับผู้ิดช่อบในโครังการั ดังต์่อไปีน่�
1) ไดร้ับัคา่ต์อบแที่นในการัที่ำาหนา้ที่่�ผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์จ์ิากกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ต์ามูสญัญาการัจิา้งที่่�ที่ำาข้ึ�นรัะหวัา่งกองที่รัสัต์ ์CPNREIT 

กับผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
2) ดูแลรัักษัาและจิัดการัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในแต์่ละวัันให้อย์ู่ใน สภูาพื่ที่่�ด่และพื่รั้อมูที่่�จิะหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต์ลอดเวัลา 
3) จิัดเก็บรัาย์รัับและจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และที่รััพื่ย์์สินอ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง 
4) ปีฏิิบัต์ิต์ามูสัญญาหรั่อหน้าที่่�อ่�นที่่�รัะบุต์ามูสัญญาวั่าจิ้างผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
5) ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�อ่�นๆ ต์ามูที่่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทีุ่น หรั่อสำานักงานคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนดให้

เปี็นหน้าที่่�ข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หรั่อปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�อ่�นใดต์ามูที่่�บรัิษััที่จิัดการัมูอบหมูาย์
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• ผู้เช่าช่วงทรััพย์สินหลัก (ผู้บรัิหารัโรังแรัม)

1. ข้้อมูลผู้เช่าช่วง

ซีพ่ื่เ่อน็ พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล ซีึ�งเปีน็ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังสำหรับัที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัสว่ันที่่�เปีน็โรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า โดย์เปีน็บรัษิัทัี่ย่์อย์ร้ัอย์ละ 100.0 ข้องบรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลั
พื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น)  ที่่�มู่การัจิดที่ะเบ่ย์นจิัดต์ั�งข้ึ�นเมู่�อวัันที่่� 25 กันย์าย์น 2560 โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดที่างธัุรักิจิที่่�สำคัญข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า  
โฮเที่ล ดังต์่อไปีน่�

ชื่่�อบรัิษัท บรัิษััที่ ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล จิำกัด

วััต์ถุ่ปิรัะสงค่์ เพื่่�อเปีน็ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังและปีรัะกอบธุัรักจิิโรังแรัมูฮลิต์นั พื่ทัี่ย์า ที่่�จิะอย์ูภู่าย์ใต์ก้องที่รัสัต์ ์CPNREIT

ทุนจัดทะเบ่ยน 200,000,000 บาที่ (สองรั้อย์ล้านบาที่) ปีรัะกอบด้วัย์หุ้นสามูัญจิำนวัน 20,000,000 หุ้น 
(ย์่�สิบล้านหุ้น) มููลค่าที่่�ต์รัาไวั้หุ้นละ 10 บาที่ (สิบบาที่)

ค่ณะกรัรัมัการับรัิษัท นาย์สุที่ธัิธัรัรัมู จิิรัาธัิวััฒน์
นาย์กอบช่ัย์ จิิรัาธัิวััฒน์
นางสาวัวััลย์า จิิรัาธัิวััฒน์
นาย์สุที่ธัิภูัค จิิรัาธัิวััฒน์
นาย์ช่นวััฒน์ เอ่�อวััฒนะสกุล
นาย์ปีรั่ช่า เอกคุณากูล

ผู้้้ถ่่อหุ้นรัายใหญ่ บรัิษััที่ เซี็นที่รััลพื่ัฒนา จิำกัด (มูหาช่น) ถ่อหุ้นสัดส่วันรั้อย์ละ 100.0

2. หน้าท่�และคัวามรัับผิดชอบข้องผู้เช่าช่วงทรััพย์สินหลัก

1) คัดเล่อกและวั่าจิ้างบุคคลใดเพื่่�อเข้้าบรัิหารักิจิการัโรังแรัมู หรั่อเพ่ื่�อเข้้าปีฎิบัต์ิงานหรั่อหน้าที่่�ใด ๆ ภูาย์ใต์้วััต์ถุปีรัะสงค์ข้องการัเช่่าช่่วัง
ต์ามูที่่�รัะบุในสัญญาเช่่าช่่วัง

2) ดูแลรัักษัาและจิัดการัที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้อย์ู่ในสภูาพื่ที่่�ด่และพื่รั้อมูที่่�จิะหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต์ลอดเวัลา 
3) ปีฏิิบัต์ิต์ามูสัญญา ข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ หรั่อหน้าที่่�อ่�นที่่�รัะบุต์ามูสัญญาเช่่าช่่วัง
4) ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�อ่�น ๆ ต์ามูที่่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. คณะกรัรัมูการักำากับต์ลาดทีุ่น หรั่อสำานักงานคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. ปีรัะกาศกำาหนดให้

เปี็นหน้าที่่�ข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หรั่อปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�อ่�นใดต์ามูที่่�บรัิษััที่จิัดการัมูอบหมูาย์



รายงานประจำาปี 2564102

ชื่่�อทรััสต์่ บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำากัด

ท่�อย้่ เลข้ที่่� 18 อาคารั 1 ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ ปีารั์ค พื่ลาซี่า ช่ั�น 7-8 ถนนรััช่ดาภูิเษัก 
แข้วังจิต์ุจิักรั เข้ต์จิต์ุจิักรั กรัุงเที่พื่มูหานครั

เลัขทะเบ่ยนบรัิษัท 0105535048398

โทรัศัพท์ 0-2949-1500

โทรัสารั 0-2949-1501

เวั็บไซต์์ www.scbam.com

ทุนจัดทะเบ่ยน 200,000,000 บาที่

ทุนชื่ำารัะแลั้วั 100,000,000 บาที่

ใบอนุญาต์ท่�เก่�ยวัข้อง           ที่รััสต์่ได้รัับใบอนุญาต์ปีรัะกอบธัุรักิจิที่รััสต์่จิากสำานักงาน ก.ล.ต์. 
ในวัันที่่� 18 กันย์าย์น 2556

• ทรััสต์่

1. ข้้อมูลทั�วไป

3. หน้าท่�และคัวามรัับผิดชอบในการัเป็นทรััสต์่

1. ที่รััสต์่มู่หน้าท่ี่�จิัดการักองที่รััสต์์ด้วัย์ควัามูซี่�อสัต์ย์์สุจิรัิต์ และ 
 รัะมัูดรัะวัังเย่์�ย์งผูู้้มู่วัิช่าช่่พื่ รัวัมูที่ั�งด้วัย์ควัามูช่ำนาญ โดย์ 
 ปีฏิบัิต์ติ์อ่ผูู้ถ้อ่หน่วัย์ที่รัสัต์อ์ย์า่งเปีน็ธัรัรัมู เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์สงูสดุ 
 ข้องผูู้้ถอ่หน่วัย์ที่รัสัต์โ์ดย์รัวัมู รัวัมูที่ั�งต้์องปีฏิบัิต์ใิห้เป็ีนไปีต์ามู 
 กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ วััต์ถุปีรัะสงค์ในการั 
 จิัดต์ั�งกองที่รััสต์์ มูต์ิข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และข้้อผูู้กพื่ันที่่�ได้ 
 ให้ไวั้เพื่ิ�มูเต์ิมูแก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่)

2. ที่รััสต์่มู่หน้าที่่�เข้้ารั่วัมูในการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทีุ่กครัั�ง  
 โดย์หากมู่การัข้อมูติ์จิากผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพื่่�อดำเนินการั 
 อย์่างใดอย์่างหนึ�ง ที่รััสต์่ต์้องปีฏิิบัต์ิดังต์่อไปีน่�

 (2.1) ต์อบข้้อซีกัถามูและให้ควัามูเหน็เก่�ย์วักบัการัดำเนนิการั 
  ดังกล่าวัหร่ัอเร่ั�องที่่�ข้อมูติ์วั่าเป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�ง 
  ที่รััสต์์หรั่อกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องหรั่อไมู่

2. โคัรังสรั้างการัถื่อหุ้น

 (2.2) ที่ักที่้วังและแจิ้งให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่รัาบวั่าการั 
  ดำเนินการัดังกล่าวัหรั่อเร่ั�องที่่�ข้อมูติ์ไมู่สามูารัถ 
  กรัะที่ำได้ หากไมู่เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์หรั่อ 
  กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

3. ที่รัสัต์มู่ห่นา้ที่่�บงัคบัช่ำรัะหน่�หรัอ่ดแูลใหมู้ก่ารับงัคบัช่ำรัะหน่� 
 เพื่่�อให้เปี็นไปีต์ามูข้้อสัญญารัะหวั่างกองที่รััสต์์กับบุคคลอ่�น 

4. ในกรัณ่ที่่�ไมู่มู่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อมู่เหตุ์ที่่�ที่ำให้ผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ไมู่สามูารัถปีฏิิบัติ์หน้าที่่�ได้ ให้ที่รััสต่์เข้้าจิัดการั 
 กองที่รััสต์์ไปีพื่ลางก่อนจินกวั่าจิะมู่การัแต์่งต์ั�งผูู้้ จัิดการั 
 กองที่รัสัต์ร์ัาย์ใหมู่ ที่ั�งน่� ภูาย์ใต้์หลกัเกณฑ์ต์์ามูที่่�กำหนดไว้ัใน 
 ปีรัะกาศที่่� กรั. 14/2555 โดย์ให้ที่รััสต์่มู่หน้าที่่�จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ต์ามูควัามูจิำเปี็นเพื่่�อปี้องกัน ย์ับย์ั�ง หรั่อจิำกัดมูิให้ 
 เกิดควัามูเส่ย์หาย์ร้ัาย์แรังต่์อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์หรั่อ 
 ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมูและดำเนินการัต์ามูอำนาจิหน้าท่ี่� 

ธนาค่ารัไทยพาณิชื่ย์ จัำากัด (มัหาชื่น)
(รั้อยลัะ 99.99)

บรัิษัทหลัักทรััพย์จััดการักองทุน  
ไทยพาณิชื่ย์ จัำากัด

ผู้้้ถ่่อหุ้นรัายย่อย
(รั้อยลัะ 0.01)
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 ที่่�รัะบุไว้ัในสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ ในการั 
 ดำเนินการัดังกล่าวั ที่รััสต์่อาจิมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจิัดการั 
 กองที่รััสต์์แที่นในรัะหวั่างนั�นก็ได้ ที่ั�งน่� ภูาย์ในข้อบเข้ต์  
 หลักเกณฑ์ ์และเง่�อนไข้ที่่�สัญญาก่อต์ั�งที่รัสัต์ไ์ด้รัะบุไว้ั รัวัมูที่ั�ง 
 มูอ่ำนาจิในการัจิดัใหมู้ผูู่้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ร์ัาย์ใหมูต่์ามูอำนาจิ 
 หนา้ที่่�ในสญัญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์แ์ละ พื่.รั.บ. ที่รัสัต์ฯ์ หรัอ่ปีรัะกาศ 
 หรั่อข้้อกำหนดอ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้อง และที่่�ได้แก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู

5. ที่รััสต์่มู่สิที่ธัิ หน้าที่่� และควัามูรัับผิู้ดช่อบในการัจัิดการั 
 กองที่รัสัต์ต์์ามูข้อ้กำหนดและเง่�อนไข้ข้องกฎหมูาย์หลักที่รัพัื่ย์ ์
 และกฎหมูาย์อ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง

6. ในกรัณ่ที่่�กองที่รััสต์์มู่นโย์บาย์การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นที่่�มูิใช่่ 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก การัจัิดการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินอ่�นดังกล่าวั 
 อาจิดำเนินการัโดย์ที่รััสต์่ ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อบุคคลอ่�น 
 ท่ี่�ที่รััสต์่หรั่อผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มูอบหมูาย์โดย์จิะเป็ีนไปี 
 ต์ามูที่่�รัะบุไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ โดย์ในกรัณ่ท่ี่�มูอบหมูาย์ 
 ให้บุคคลอ่�นที่่�มูิใช่่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เปี็นผูู้้รัับดำเนินการั  
 ต้์องปีฏิิบัต์ิให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในปีรัะกาศ 
 คณะกรัรัมูการักำกบัต์ลาดที่นุวัา่ดว้ัย์การัใหบ้คุคลอ่�นเปีน็ผูู้ร้ับั 
 ดำเนินการัในงานที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัปีรัะกอบธัุรักิจิ ในส่วัน 
 ที่่� เก่�ย์วักับการัให้บุคคลอ่�นเปี็นผูู้้ รัับดำเนินการัในงานที่่� 
 เก่�ย์วักับการัลงทีุ่นข้องกองทีุ่นโดย์อนุโลมู 

7. ในกรัณ่ที่่�คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หรั่อสำนักงาน ก.ล.ต์. หรั่อ 
 หน่วัย์งานอ่�นใดท่ี่�มู่อำนาจิต์ามูกฎหมูาย์ท่ี่� เก่� ย์วัข้้อง  
 ออกกฎหมูาย์ รัะเบย่์บ ปีรัะกาศ ข้อ้บงัคบั คำสั�ง หนงัสอ่เวัย่์น  
 คำผู่้อนผู้ัน ย์กเลิก หรั่อเปีล่�ย์นแปีลง แก้ไข้ หรั่อเพื่ิ�มูเต์ิมู 
 กฎหมูาย์ รัะเบย่์บ ปีรัะกาศ ข้อ้บงัคบั คำสั�งที่่�ใช่อ้ย์ูใ่นปีจัิจิบุนั  
 อันที่ำให้ต์้องมู่การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์  
 ที่รััสต์่จิะต้์องดำเนินการัต์ามูที่่�สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์กำหนด 
 เพื่่�อแก้ไข้ เปีล่�ย์นแปีลง เพื่ิ�มูเต์ิมูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ได้เพื่่�อให้ 
 เปี็นไปีต์ามูกฎหมูาย์ รัะเบ่ย์บ ปีรัะกาศ ข้้อบังคับ คำสั�งที่่� 
 เปีล่�ย์นแปีลงหรั่อแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมูดังกล่าวัโดย์ไมู่ต้์องข้อมูต์ิจิาก 
 ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

8. ห้ามูมูิให้ที่รััสต่์นำหน่�ที่่�ต์นเปี็นลูกหน่�บุคคลภูาย์นอกอันมูิได้ 
 เกิดจิากการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�เปี็นที่รััสต์่ไปีหักกลบลบหน่�กับหน่� 
 ที่่�บุคคลภูาย์นอกเป็ีนลูกหน่�ที่รััสต์่อันส่บเน่�องมูาจิากการั 
 จัิดการักองที่รััสต์์ ที่ั�งน่� การักรัะที่ำที่่�ฝ่ั่าฝั่้นข้้อห้ามูน่� ให้การั 
 กรัะที่ำเช่่นนั�นต์กเปี็นโมูฆะ

9. ในกรัณท่่ี่�ที่รัสัต์เ่ข้า้ที่ำนติ์กิรัรัมูหรัอ่ที่ำธัรุักรัรัมูต์า่ง ๆ  กบับคุคล 
 ภูาย์นอกเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ ให้ที่รััสต์่แจิ้งต์่อบุคคล 
 ภูาย์นอกที่รัาบเปี็นลาย์ลักษัณ์อักษัรัเมู่�อเข้้าที่ำนิต์ิกรัรัมูหรั่อ 
 ธัุรักรัรัมูกับบุคคลภูาย์นอกวั่าเปี็นการักรัะที่ำในฐ์านะที่รััสต์่ 

10. ให้ที่รััสต่์จัิดที่ำบัญช่่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์แย์กต่์างหาก 
 จิากที่รัพัื่ย์ส์นิและบญัช่อ่่�น ๆ  ข้องที่รัสัต์ ่ในกรัณท่ี่รัสัต์จ่ิดัการั 
 กองที่รััสต์์หลาย์กอง ต์้องจิัดที่ำบัญช่่ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์ 
 แต์ล่ะกองแย์กต่์างหากออกจิากกัน และบันทึี่กบัญช่ใ่ห้ถกูต้์อง 
 ครับถ้วันและเป็ีนปีัจิจิุบัน รัวัมูทัี่�งแย์กกองที่รััสต์์ไว้ัต์่างหาก 
 จิากที่รััพื่ย์์สินส่วันต์ัวัข้องที่รััสต์่และที่รััพื่ย์์สินอ่�นที่่�ที่รััสต์่ 
 ครัอบครัองอย์ู่  

11. ในกรัณ่ที่่�ที่รััสต์่ มิู ไ ด้ดำเนินการัให้เ ป็ีนไปีต์ามูข้้อ 10  
 จินเป็ีนเหตุ์ให้กองที่รััสต์์ปีะปีนอย์ู่กับที่รััพื่ย์์สินที่่�เป็ีนส่วันตั์วั 
 ข้องที่รััสต์่จินมูิอาจิแย์กได้วั่าที่รััพื่ย์์สินใดเปี็นข้องกองที่รััสต์์ 
 และที่รััพื่ย์์สินใดเปี็นที่รััพื่ย์์สินที่่�เปี็นส่วันตั์วัข้องที่รััสต์่เอง  
 ให้สันนิษัฐ์านวั่า

 (11.1)  ที่รััพื่ย์์สินที่่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นเปี็นข้องกองที่รััสต์์
 (11.2)  ควัามูเส่ย์หาย์และหน่�ที่่�เกิดจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สิน 
  ที่่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นเปี็นควัามูเส่ย์หาย์และหน่�ท่ี่�เปี็น 
  ส่วันต์ัวัข้องที่รััสต์่
 (11.3) ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ที่่�เกิดจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินที่่�ปีะปีน 
  กันอย์ู่นั�นเปี็นข้องกองที่รััสต์์

 ที่รััพื่ย์์สินที่่�ปีะปีนกันอย์ู่ต์ามูวัรัรัคหนึ�ง ให้หมูาย์ควัามูรัวัมูถึง 
 ที่รัพัื่ย์สิ์นที่่�ถูกเปีล่�ย์นรูัปีหรัอ่ถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีจิากที่รัพัื่ย์สิ์น 
 ที่่�ปีะปีนกันอย์ู่นั�นด้วัย์

12. ในกรัณ่ที่่�ที่รััสต์่ มิู ไ ด้ดำเนินการัให้เ ป็ีนไปีต์ามูข้้อ 10  
 จินเป็ีนเหตุ์ให้กองที่รััสต์์แต่์ละกองปีะปีนกันจินมิูอาจิแย์ก 
 ได้วั่าที่รััพื่ย์์สินใดเปี็นข้องกองที่รััสต์์ใด ให้สันนิษัฐ์านวั่า 
 ที่รััพื่ย์์สินนั�น รัวัมูที่ั�งที่รััพื่ย์์สินที่่�ถูกเปีล่�ย์นรัูปีหรั่อถูกเปีล่�ย์น 
 สภูาพื่ไปีจิากที่รััพื่ย์์สินนั�นและปีรัะโย์ช่น์ใด ๆ หรั่อหน่�สินท่ี่� 
 เกิดข้ึ�นจิากการัจัิดการัที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั เป็ีนข้องกองที่รััสต์ ์
 แต์่ละกองต์ามูสัดส่วันข้องที่รััพื่ย์์สินที่่�นำมูาเปี็นต์้นทีุ่นท่ี่� 
 ปีะปีนกัน

13. การัใช้่อำนาจิและการัปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ข้องที่รััสต์่ในการัจัิดการั 
 กองที่รััสต์์เปี็นเรั่�องเฉพื่าะตั์วัข้องที่รััสต่์ ที่รััสต่์จิะมูอบหมูาย์ 
 ให้ผูู้้อ่�นจิัดการักองที่รััสต์์มูิได้ เวั้นแต์่

 (13.1) สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์กำหนดไวั้เปี็นอย์่างอ่�น
 (13.2) การัที่ำธัุรักรัรัมูที่่�มูิใช่่เรั่�องที่่�ต์้องที่ำเฉพื่าะต์ัวัและ 
  ไมู่จิำเปี็นต์้องใช่้วัิช่าช่่พื่เย์่�ย์งที่รััสต์่
 (13.3) การัที่ำธุัรักรัรัมูที่่�โดย์ที่ั�วัไปีผูู้้เปี็นเจิ้าข้องที่รััพื่ย์์สิน 
  ซีึ�งมู่ที่รััพื่ย์์สินและวััต์ถุปีรัะสงค์ข้องการัจัิดการั 
  ในลกัษัณะที่ำนองเดย่์วักนักบักองที่รัสัต์จ์ิะพื่งึกรัะที่ำ 
  ในการัมูอบหมูาย์ให้บุคคลอ่�นจิัดการัแที่น
 (13.4) การัเก็บรัักษัาที่รััพื่ย์์สิน การัจิัดที่ำสมูุดที่ะเบ่ย์นผูู้้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ รัวัมูถึงการัติ์ดต์ามูการัจ่ิาย์เงินปัีนผู้ล  
  หรั่อการัปีฏิิบัต์ิงานด้านการัสนับสนุนให้บรัิษััที่ 
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  ใน เครั่อข้องที่รััสต์่  หรั่ อ ผูู้้จิั ดการักองที่รััส ต์์ 
  หร่ัอนาย์ที่ะเบ่ย์นรัาย์อ่�นที่่� ไ ด้ รัับอนุญาต์จิาก 
  ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ดำเนินการัได้ 

 (13.5) เรั่�องอ่�นใดที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เป็ีนผูู้้รัับผู้ิดช่อบและ 
  ดำเนินการัต์ามูที่่�กำหนดไว้ัในสัญญาก่อต์ั�ง ที่รัสัต์ ์หรัอ่ 
  หลักเกณฑ์์ในปีรัะกาศที่่� ที่จิ. 49/2555 ปีรัะกาศที่่�  
  กรั. 14/2555 และปีรัะกาศที่่� สช่. 29/2555 หรั่อ 
  ปีรัะกาศหร่ัอข้้อกำหนดอ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้อง และที่่�ได้ 
  แก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู

ในกรัณท่ี่่�ที่รัสัต์ฝ่่ั่าฝ้ั่นบที่บัญญัต์ติ์ามูวัรัรัคหนึ�ง ให้การั
ที่่�ที่ำไปีนั�นผูู้กพัื่นที่รััสต่์เป็ีนการัส่วันตั์วัไมู่ผูู้กพื่ันกอง
ที่รััสต์์

14. ในกรัณ่ที่่�ที่รััสต์่มูอบหมูาย์ให้ผูู้้อ่�นจิัดการักองที่รััสต์์โดย์ช่อบ 
 ต์ามูข้้อ (13) ที่รััสต์่ต้์องเล่อกผูู้้รัับมูอบหมูาย์ด้วัย์ควัามู 
 รัอบคอบและรัะมัูดรัะวััง รัวัมูที่ั�งต้์องกำกับและต์รัวัจิสอบ 
 การัจิัดการัแที่นอย์่างเพ่ื่ย์งพื่อ และต์้องกำกับดูแล โดย์จิะ 
 กำหนดมูาต์รัการัในการัดำเนนิงานเก่�ย์วักบัการัมูอบหมูาย์งาน 
 ต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในปีรัะกาศคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์.  
 ที่่� กข้. 1/2553 เรั่�อง รัะบบงาน การัต์ิดต์่อผูู้้ลงทีุ่น และ 
 การัปีรัะกอบธัุรักิจิโดย์ที่ั�วัไปีข้องที่รััสต์่ หรั่อปีรัะกาศหรั่อ 
 ข้้อกำหนดอ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้อง และที่่�ได้แก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู ดังน่�

 (14.1) การัคัดเลอ่กผูู้้ที่่�สมูควัรัได้รับัมูอบหมูาย์โดย์พิื่จิารัณา 
  ถึงควัามูพื่ร้ัอมูด้านรัะบบงานและบุคลากรัข้องผูู้้ที่่� 
  ไดร้ับัมูอบหมูาย์ต์ลอดจินการัขั้ดกนัที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
  ข้องผูู้้รัับมูอบหมูาย์งานและกองที่รััสต์์
 (14.2) การัควับคุมูและปีรัะเมูินผู้ลการัปีฏิิบัต์ิข้องผูู้้ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์งาน
 (14.3) การัดำเนินการัข้องที่รััสต่์เมู่�อปีรัากฏิวั่าผูู้้ที่่�ได้รัับ 
  มูอบหมูาย์ไมู่เหมูาะสมูที่่�จิะได้รัับมูอบหมูาย์งาน 
  อ่กต์่อไปี
 ที่ั�งน่� คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. อาจิปีรัะกาศกำหนดรัาย์ละเอ่ย์ด 
 ในการัปีฏิิบัต์ิข้องที่รััสต์่ในกรัณ่ดังกล่าวัได้

15. ในกรัณ่ที่่�มู่การัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต่์ หากที่รััสต่์รัาย์ใหมู่พื่บว่ัา 
 ก่อนท่ี่�ที่รััสต์่รัาย์ใหมู่เข้้ารัับหน้าที่่� มู่การัจิัดการักองที่รััสต์์ 
 ที่่�ไมู่เปี็นไปีต์ามูที่่�กำหนดไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์หรั่อ พื่.รั.บ.  
 ที่รััสต์์ฯ จินเป็ีนเหตุ์ให้กองที่รััสต์์เส่ย์หาย์ ให้ที่รััสต่์รัาย์ใหมู่ 
 ดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

 (15.1) เรั่ย์กรั้องค่าเส่ย์หาย์จิากที่รััสต์่รัาย์ที่่�ต์้องรัับผู้ิด
 (15.2) ต์ิดต์ามูเอาที่รััพื่ย์์สินค่นจิากบุคคลภูาย์นอก ไมู่ว่ัา 
  บุคคลนั�นจิะได้ที่รัพัื่ย์สิ์นมูาโดย์ต์รังจิากที่รัสัต์ร่ัาย์เดิมู 
  หรั่อไมู่ และไมู่วั่าที่รััพื่ย์์สินในกองที่รััสต์์จิะถูก 
  เปีล่�ย์นรูัปีหร่ัอถูกเปีล่�ย์นสภูาพื่ไปีเป็ีนที่รััพื่ย์์สิน 
  อย์่างอ่�นก็ต์ามู เว้ันแต่์บุคคลดังกล่าวัจิะได้มูา
  โดย์สุจิรัิต์ เส่ย์ค่าต์อบแที่นและไมู่รัู้หร่ัอไมู่มู่เหตุ์ 
  อันควัรัรัู้ วั่ าที่รััพื่ย์์สินนั�นได้มูาจิากการัจิัดการั 
  กองที่รััสต์์โดย์มูิช่อบ

16. ในการัจัิดการักองที่รััสต์์และการัมูอบหมูาย์ให้ผูู้้อ่�นจิัดการั 
 กองที่รััสต์์โดย์ช่อบต์ามูข้้อ 13 หากมู่ค่าใช้่จิ่าย์หรั่อที่รััสต์ ่
 ต้์องช่ำรัะเงินหรั่อที่รััพื่ย์์สินอ่�นให้กับบุคคลภูาย์นอกด้วัย์เงิน 
 หรั่อที่รััพื่ย์์สินที่่� เป็ีนส่วันตั์วัข้องที่รััสต์่เองโดย์ช่อบต์ามู 
 ควัามูจิำเป็ีนอันสมูควัรั ให้ที่รัสัต์มู่สิ่ที่ธิัได้รับัเงินหรัอ่ที่รัพัื่ย์สิ์น 
 ค่นจิากกองที่รััสต์์ได้ เว้ันแต่์สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์จิะกำหนดไว้ั 
 เปี็นอย์่างอ่�น

 สิที่ธิัที่่�จิะได้รัับเงินหรั่อที่รััพื่ย์์สินค่นต์ามูวัรัรัคหนึ�ง ย์่อมูเป็ีน 
 บุรัมิูสทิี่ธัทิี่่�ที่รัสัต์มู่อ่ย์ูก่อ่นผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์แ์ละบคุคลภูาย์นอก 
 ที่่�มู่ที่รััพื่ย์สิที่ธัิหรั่อสิที่ธัิใด ๆ เหน่อกองที่รััสต์์ และเปี็นสิที่ธัิ 
 ที่่�อาจิบงัคบัไดใ้นที่นัที่โ่ดย์ไมูจ่ิำต์อ้งรัอใหมู่้การัเลกิที่รัสัต์ ์และ 
 ในกรัณ่ที่่�มู่ควัามูจิำเปี็นต์้องเปีล่�ย์นรัูปี หร่ัอเปีล่�ย์นสภูาพื่ 
 ที่รััพื่ย์์สินในกองที่รััสต์์เพื่่�อให้มู่เงินหรั่อที่รััพื่ย์์สินค่นแก่ที่รััสต์่  
 ให้ที่รััสต์่มู่อำนาจิดำเนินการัดังกล่าวัได้แต์่ต์้องกรัะที่ำ 
 โดย์สุจิรัิต์ และเปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้และวัิธั่การัท่ี่�  
 คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หรั่อสำนักงาน ก.ล.ต์. กำหนด

17. ห้ามูมิูให้ที่รััสต์่ใช้่สิที่ธิัต์ามูข้้อ 16 จินกว่ัาที่รััสต์่จิะได้ช่ำรัะ 
 หน่�ที่่�มู่อย์ู่ต์่อกองที่รััสต์์จินครับถ้วันแล้วั เวั้นแต์่เปี็นหน่�ที่่�อาจิ 
 หักกลบลบหน่�กันได้ต์ามูปีรัะมูวัลกฎหมูาย์แพื่่งและพื่าณิช่ย์์

18. ในกรัณ่ที่่�ที่รััสต์่จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่เปี็นไปีต์ามูที่่�กำหนด 
 ในสญัญาก่อต์ั�งที่รัสัต์ห์รัอ่ พื่.รั.บ. ที่รัสัต์ฯ์ ที่รัสัต์ต่์อ้งรับัผิู้ดต่์อ 
 ควัามูเส่ย์หาย์ที่่�เกิดข้ึ�นแก่กองที่รััสต์์

 ในกรัณท่ี่่�มูค่วัามูจิำเปีน็และมูเ่หต์ผุู้ลอนัสมูควัรัเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ 
 ข้องกองที่รััสต์์ ที่รััสต่์อาจิข้อควัามูเห็นช่อบจิากสำนักงาน  
 ก.ล.ต์. ก่อนที่่�จิะจิัดการักองที่รััสต์์เปี็นอย์่างอ่�นให้ต์่างไปีจิาก 
 ที่่�กำหนดไวัใ้นสญัญาก่อต์ั�ง ที่รัสัต์ไ์ด ้และหากที่รัสัต์ไ่ดจ้ิดัการั 
 ต์ามูที่่�ได้รัับควัามูเห็นช่อบนั�นด้วัย์ควัามูสุจิรัิต์และเพื่่�อ 
 ปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้องกองที่รััสต์์แล้วั ที่รััสต่์ไมู่จิำต้์องรัับ 
 ผู้ิดต์ามูวัรัรัคหนึ�ง

19. ที่รััสต์่มู่หน้าที่่�ดูแลให้สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์มู่สารัะสำคัญเป็ีนไปี 
 ต์ามูกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง โดย์ในกรัณท่ี่่�มูก่ารัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลง 
 สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ ให้ที่รััสต์่ดำเนินการัต์ามูหลักเกณฑ์์ 
 ดังต์่อไปีน่�

 (19.1) ดูแลให้การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์ ์
  เปี็นไปีต์ามูวัิธั่การัและเง่�อนไข้ที่่�กำหนดไวั้ในสัญญา 
  ก่อต์ั�งที่รััสต์์ และเปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดไวั้ 
  ในกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
 (19.2) ในกรัณ่ที่่�การัแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ 
  ไมู่เปี็นไปีต์ามูข้้อ 19 (19.1) ให้ที่รััสต่์ดำเนินการั 
  ให้ เปี็นไปีต์ามูอำนาจิหน้าที่่� ท่ี่�รัะบุไวั้ ในสัญญา 
  ก่อต์ั�งที่รััสต์์ และต์ามู พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ เพื่่�อดูแลรัักษัา 
  สิที่ธัิปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู



105

 (19.3) ในกรัณ่ที่่� หลั ก เกณฑ์์ เก่� ย์ วักับการั เสนอข้าย์ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์หรั่อการัจัิดการักองที่รััสต์์ที่่�ออกต์ามู  
  พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ฯ และ พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ มู่การัแก้ไข้ 
  เปีล่�ย์นแปีลงในภูาย์หลัง และสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ 
  มู่ข้้อกำหนดที่่�ไมู่เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวั  
  ให้ที่รััสต์่ดำเนินการัเพื่่�อแก้ไข้เปีล่�ย์นแปีลงสัญญา 
  ก่อต์ั�งที่รััสต์์ให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์นั�น ต์ามูวัิธั่การั 
  ที่่�กำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ หรั่อต์ามูที่่�สำนักงาน  
  ก.ล.ต์. มู่คำสั�งต์ามูมูาต์รัา 21 แห่ง พื่.รั.บ. ที่รััสต์์ฯ

20. ที่รััสต์่มู่หน้าที่่�ต์ิดต์ามู ดูแล และต์รัวัจิสอบให้ผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์หร่ัอผูู้้ได้รัับมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู่) ดำเนินการั 
 ในงานที่่�ได้รัับมูอบหมูาย์ให้เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์  
 สัญญาอ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้อง และปีรัะกาศอ่�นที่่�เก่�ย์วัข้้องต์ามูที่่� 
 คณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. หรั่อสำนักงาน ก.ล.ต์. กำหนด  
 การัต์ดิต์ามู ดแูล และต์รัวัจิสอบข้า้งต้์น ใหห้มูาย์ควัามูรัวัมูถึง 
 การัที่ำหน้าที่่�ดังต์่อไปีน่�ด้วัย์

 (20.1) ดูแลให้การับรัิหารัจิัดการักองที่รััสต์์กรัะที่ำโดย์ 
  ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ที่่� ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิาก 
  สำนักงาน ก.ล.ต์. ต์ลอดรัะย์ะเวัลาที่่�กองที่รััสต์์ต์ั�งอย์ู่
 (20.2) ต์ิดต์ามูดูแลและดำเนินการัต์ามูที่่�จิำเปี็นเพื่่�อให้ 
  ผูู้้รัับมูอบหมูาย์มู่ลักษัณะและปีฏิิบัต์ิให้เปี็นไปีต์ามู 
  หลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และ 
  กฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง ซีึ�งรัวัมูถึงการัถอดถอนผูู้้รัับ 
  มูอบหมูาย์รัาย์เดิมู และการัแต์่งตั์�งผูู้้รัับมูอบหมูาย์ 
  รัาย์ใหมู่ 
 (20.3) ควับคมุูดแูลใหก้ารัลงทุี่นข้องกองที่รัสัต์เ์ปีน็ไปีต์ามูที่่� 
  รัะบุไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ กฎหมูาย์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง  
  รัวัมูถึงหนังส่อช่่�ช่วัน
 (20.4) ควับคุมูดูแลให้มู่การัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลข้องกองที่รััสต์์ 
  อย์่างถูกต์้องครับถ้วันต์ามูที่่�กำหนดในสัญญา 
  ก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
 (20.5) แสดงควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัดำเนินการัหรั่อการัที่ำ 
  ธุัรักรัรัมูเพ่ื่�อกองที่รััสต์์ข้องผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ และ 
  ผูู้ร้ับัมูอบหมูาย์รัาย์อ่�น (ถ้ามู)่ เพ่ื่�อปีรัะกอบการัข้อมูต์ิ 
  ท่ี่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููลข้อง 
  กองที่รััสต์์ต่์อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หรั่อเมู่�อสำนักงาน  
  ก.ล.ต์. รั้องข้อ

21. ในกรัณท่ี่่�ปีรัากฏิว่ัาผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ก์รัะที่ำการั หรัอ่งดเว้ัน 
 กรัะที่ำการั จินก่อให้เกิดควัามูเส่ย์หาย์แก่กองที่รััสต์์หรั่อไมู่ 
 ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์หรั่อกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
 ให้ที่รััสต์่มู่หน้าที่่� ดังน่�

 (21.1) รัาย์งานต์อ่สำนกังาน ก.ล.ต์. ภูาย์ใน 5 (หา้) วันัที่ำการั 
  นับแต์่รัู้หรั่อพื่ึงรัู้ถึงเหต์ุการัณ์ดังกล่าวั
 (21.2) ดำเนินการัแก้ไข้ ย์ับย์ั�ง หรั่อเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ 
  ที่่�เกิดข้ึ�นแก่กองที่รััสต์์ ต์ามูที่่�เห็นสมูควัรั 

22. ในกรัณ่ที่่�ที่รััสต์่เป็ีนผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกองที่รััสต์์ หากต้์อง 
 มูก่ารัออกเสย่์งหรัอ่ดำเนนิการัใด ๆ  ในฐ์านะผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์์  
 ให้ที่รััสต์่คำนึงถึงและรัักษัาผู้ลปีรัะโย์ช่น์สูงสุดข้องผูู้้ถ่อ 
 หนว่ัย์ที่รัสัต์โ์ดย์รัวัมู และต์ั�งอย์ูบ่นหลักแห่งควัามูซ่ี�อสัต์ย์สุ์จิริัต์  
 และควัามูรัอบคอบรัะมูัดรัะวััง รัวัมูถึงไมู่ก่อให้เกิดควัามู 
 ขั้ดแย์้งหรั่อกรัะที่บต์่อการัปีฏิิบัติ์หน้าที่่�ในฐ์านะที่รััสต์่ข้อง 
 กองที่รััสต์์

23. ที่รััสต์่มู่หน้าที่่�จัิดที่ำสมุูดที่ะเบ่ย์นผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์ที่รััสต์ ่
 อาจิมูอบหมูาย์ให้ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์หร่ัอผูู้้ได้รัับใบอนุญาต์ 
 ใหบ้รักิารัเป็ีนนาย์ที่ะเบย่์นหลักที่รัพัื่ย์ต์์ามูพื่.รั.บ. หลักที่รัพัื่ย์ฯ์  
 ดำเนินการัแที่นได้ โดย์เมู่�อมู่การัมูอบหมูาย์ผูู้้อ่�นเปี็น 
 นาย์ที่ะเบ่ย์นหน่วัย์ที่รััสต์์ ที่รััสต่์มู่หน้าที่่�กำกับดูแลให้ผูู้้ท่ี่� 
 ได้รัับมูอบหมูาย์ดังกล่าวัปีฏิิบัต์ิต์ามูหลักเกณฑ์์ในสัญญา 
 ก่อตั์�งที่รััสต์์ และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ เวั้นแต์่มู่การัจิัดที่ำ 
 หลักฐ์านต์ามูรัะบบและรัะเบ่ย์บข้้อบังคับข้องศูนย์์รัับฝั่าก 
 หลักที่รััพื่ย์์ในส่วันที่่�เก่�ย์วัข้้องกับนาย์ที่ะเบ่ย์นหลักที่รััพื่ย์์

24. ที่รััสต์่ต้์องจิัดที่ำหลักฐ์านแสดงสิที่ธัิในหน่วัย์ที่รััสต์์ หรั่อ 
 ใบหน่วัย์ที่รััสต์์มูอบให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูหลักเกณฑ์์ 
 ที่่�กำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ และกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์

25. ในกรัณ่ที่่� ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ข้อให้ที่รััสต์่หรั่อนาย์ที่ะเบ่ย์น 
 หลักที่รััพื่ย์์ออกหลักฐ์านสิที่ธัิในหน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่หรั่อใบ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่แที่นหลักฐ์านเก่าที่่�สูญหาย์ลบเล่อน หรั่อ 
 ช่ำรัุดในสารัะสำคัญ ให้ที่รััสต่์มู่หน้าที่่�ออกหรั่อดำเนินการั 
 ให้มู่การัออกหลักฐ์านแสดงสิที่ธัิในหน่วัย์ที่รััสต์์หรั่อใบ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์ใหมู่ให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ในเวัลาอันควัรั 

ที่ั�งน่� ผูู้้ถอ่หน่วัย์ที่รัสัต์ส์ามูารัถดูรัาย์ละเอย่์ดเก่�ย์วักับข้อบเข้ต์อำนาจิ
หน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบข้องที่รััสต์่ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์



รายงานประจำาปี 2564106

• บุคัคัลอ่�น
ชื่่�อ ท่�อย้่ แลัะหมัายเลัขโทรัศัพท์ ของบุค่ค่ลัอ้างอิงมั่ดังต์่อไปิน่�

1. ผู้สอบบัญช่ข้องกองทรััสต์์

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

ช่่�อ บรัิษััที่ ศูนย์์รัับฝั่ากหลักที่รััพื่ย์์ (ปีรัะเที่ศไที่ย์) จิำากัด

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

โที่รัศัพื่ที่์ 0-2009-9999

2. นายทะเบ่ยนหน่วยทรััสต์์ข้องกองทรััสต์์

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�ปรั้กษัาข้องกองทรััสต์์
ท่�ปิรัึกษาทางการัเงิน

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

ท่�ปิรัึกษากฎหมัาย

 ช่่�อ บรัิษััที่ แอลเอส ฮอไรัซีัน จิำากัด

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

 โที่รัศัพื่ที่์ 0-2627-3443
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ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ต์รัะหนักถึงควัามูสำาคัญข้องการักำากับดูแล 
กองที่รััสต์์ เน่�องจิากเห็นวั่าเปี็นสิ�งที่่�มู่ควัามูจิำาเปี็นต์่อการับรัิหารั 
กองที่รััสต์์และเปี็นการัสรั้างควัามูเช่่�อมูั�นให้กับผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ปีรัะกอบกับเปี็นการัช่่วัย์ให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ นักลงทีุ่น รัวัมูถึง
สาธัารัณช่นได้รัับที่รัาบและสามูารัถต์รัวัจิสอบการับรัิหารังานข้อง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ดำเนินการับรัิหารั
กองที่รััสต์์ให้เปี็นไปีต์ามูกฎหมูาย์และสัญญาการัก่อต์ั�งที่รััสต์์และ 
หลักเกณฑ์์ท่ี่�เก่�ย์วัข้้อง รัวัมูถึงการัปีฏิิบัต์ิต์ามูหลักการักำากับดูแล
กิจิการัที่่�ด่ เพื่่�อเปี็นแนวัที่างในการันำานโย์บาย์ดังกล่าวัไปีใช่้เพื่่�อให้
เกิดผู้ลอย์่างเปี็นรัูปีธัรัรัมู 

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้เปีิดเผู้ย์ข้้อมููลจิรัรัย์าบรัรัณสำหรัับกรัรัมูการั  
ผูู้้บรัิหารั และพื่นักงานข้องบรัิษััที่ฯ และนโย์บาย์ต์่าง ๆ บนเวั็บไซีต์์ 
www.cpnreit.com

1. การัปรัะชุมข้องผู้จัดการักองทรััสต์์

1.1 การัปรัะชุมคัณะกรัรัมการับรัิษััท

บรัษิัทัี่ฯ ได้กำหนดให้มูก่ารัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัเพ่ื่�อพิื่จิารัณากิจิการั
ที่ั�วัไปีข้องบรัิษััที่ฯ และกองที่รััสต์์อย์่างน้อย์ไต์รัมูาสละ 1 ครัั�ง โดย์มู่
กรัะบวันการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัดังต์่อไปีน่�
1. บรัิษััที่ฯ จิะจิัดส่งหนังส่อเช่ิญปีรัะชุ่มู รัะเบ่ย์บวัารัะการัปีรัะชุ่มู 
 พื่ร้ัอมูเอกสารัปีรัะกอบการัปีรัะชุ่มูที่่�มู่เน่�อหาจิำเปี็นเพื่่ย์งพื่อ 
 สำหรัับปีรัะกอบการัพื่ิจิารัณาให้กรัรัมูการัแต์่ละที่่านล่วังหน้า 
 ก่อนการัปีรัะชุ่มู เพ่ื่�อให้กรัรัมูการัมู่เวัลาเพ่ื่ย์งพื่อในการัศึกษัา 
 ข้้อมููลก่อนการัปีรัะชุ่มูทีุ่กครัั�ง
2. ในการันำเสนอเร่ั�องที่่�เป็ีนวัารัะต่์อที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั 
 เป็ีนเรั่�องเก่�ย์วักับให้คณะกรัรัมูการับรัิษััที่ พื่ิจิารัณารัับที่รัาบ 
 หรั่ออนุมูัต์ิการัดำเนินการัในการัดำเนินงานต่์างๆ ได้แก่  
 ผู้ลปีรัะกอบการัข้องบริัษัทัี่ฯ และกองที่รัสัต์์ งบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีี 
 ข้องกองที่รััสต์์ การัจ่ิาย์ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นแก่ผูู้้ถ่อ 
 หน่วัย์ที่รััสต์์ การัจิัดปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ การัลงทุี่นใน 
 ที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเต์ิมู การัเข้้าที่ำรัาย์การัที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน การัที่ำแผู้น 
 ธุัรักิจิและการัลงทุี่น ต์ลอดจินควัามูค่บหน้าในการัดำเนินการั 
 ต์ามูแผู้นธัุรักิจิ เปี็นต์้น 

3. ในการัปีรัะชุ่มูทีุ่กครัั�งต์้องมู่กรัรัมูการัเข้้ารั่วัมูปีรัะชุ่มูเกินกวั่า 
 กึ�งหนึ�งข้องจิำนวันกรัรัมูการัที่ั�งหมูด  โดย์กรัรัมูการัแต่์ละท่ี่าน 
 สามูารัถลงคะแนนเส่ย์งและมูต์ิที่ั�งปีวังข้องคณะกรัรัมูการั 
 จิะช่่�ข้าดต์ามูเส่ย์งข้้างมูากข้องกรัรัมูการัที่่�เข้้ารั่วัมูปีรัะชุ่มู โดย์ 
 กรัรัมูการัที่่�มูค่วัามูข้ดัแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่นใ์นเรั่�องใดจิะไมูมู่ส่ทิี่ธัิ 
 ออกเส่ย์งในเรั่�องนั�น ๆ  

4. ในการัปีรัะชุ่มู ปีรัะธัานกรัรัมูการัจิะที่ำหน้าที่่�ดูแลจิัดสรัรัเวัลา 
 อย์่างเพื่่ย์งพื่อที่่�ฝั่่าย์บรัิหารัจิะนำเสนอเอกสารัและข้้อมููล 
 เพื่่�ออภูิปีรัาย์ปัีญหาสำคัญ และให้มู่เวัลาเพื่่ย์งพื่อสำหรัับ 
 คณะกรัรัมูการัที่่�จิะอภิูปีรัาย์ปีรัะเด็นสำคัญ โดย์กรัรัมูการัทุี่กท่ี่าน 
 มู่อิสรัะในการัแสดงควัามูคิดเห็นและเสนอวัารัะการัปีรัะชุ่มู

5. บรัษิัทัี่ฯ จิดัให้มูก่ารับนัทึี่กรัาย์งานการัปีรัะช่มุู การัจิดัเกบ็เอกสารั 
 เก่�ย์วักบัการัปีรัะช่มุูใหถ้กูต์อ้งครับถว้ันและสามูารัถต์รัวัจิสอบได้  
 และดำเนินการัจิัดเก็บรัาย์งานการัปีรัะชุ่มูที่่�ผู้่านการัรัับรัองจิาก 
 ที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัเพื่่�อเปี็นหลักฐ์านต์่อไปี

การักำากับดูแลกองทรััสต์์
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2. การัดูแลเรัื�องการัใช้ข้้อมูลภายใน

2.1 นโยบายกำากับดูแลกิจการั

บรัิษััที่ฯ มู่นโย์บาย์ปีฏิิบัต์ิต์ามูกฎหมูาย์ ปีรัะกาศ กฎเกณฑ์์ คำสั�ง 
หรัอ่หนงัส่อเว่ัย์นต์ามูที่่�ไดแ้กไ้ข้หรัอ่ออกโดย์สำนกังานคณะกรัรัมูการั
กำกบัหลักที่รัพัื่ย์แ์ละต์ลาดหลักที่รัพัื่ย์ ์(ก.ล.ต์.) และต์ลาดหลักที่รัพัื่ย์์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์ (ต์.ล.ที่.) อย่์างเคร่ังครััด โดย์บริัษััที่ฯ ได้กำหนด
นโย์บาย์ให้กรัรัมูการัและผูู้้บรัหิารั จิดัที่ำรัาย์งานควัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ล
ปีรัะโย์ช่น์ รัวัมูถึงรัาย์งานการัซ่ี�อข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์มูาย์ังฝั่่าย์บริัหารั
ควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู เพื่่�อนำส่งรัาย์งานการัถ่อหลักที่รััพื่ย์์ให้
กับสำนักงานคณะกรัรัมูการักำกับหลักที่รััพื่ย์์และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ 

2.2  การัดูแลเรัื�องการัใช้ข้้อมูลภายใน

ฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู จิะดำเนินการัจิัดให้มู่
มูาต์รัการัและแนวัที่างดำเนินการัในการัปี้องกันควัามูข้ัดแย์้งที่าง 

ผู้ลปีรัะโย์ช่น์รัะหวั่างกองที่รััสต์์กับบุคคลที่่�อาจิมู่ควัามูข้ัดแย์้ง ที่ั�งน่� 
เพื่่�อรักัษัาปีรัะโย์ช่นท์ี่่�ดท่ี่่�สดุข้องกองที่รัสัต์ ์และผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์โ์ดย์
รัวัมู ซีึ�งจิะมู่การัดำเนินการัในด้านต์่าง ๆ ดังน่�

1) การัเปิิดเผู้ยข้อมั้ลัการัมั่ส่วันได้ เส่ยของกรัรัมัการัแลัะ 
 ผู้้้บรัิหารั

1. ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูมู่หน้าที่่�จิัดส่งแบบ 
 แสดงข้้อมููลการัเปิีดเผู้ย์ส่วันได้เส่ย์ให้กรัรัมูการัและผูู้้บริัหารั 
 เพ่ื่�อเปีิดเผู้ย์ส่วันได้เส่ย์ข้องต์นก่อนเข้้ารัับต์ำแหน่ง และใน 
 ทีุ่ก ๆ  ครัั�งที่่�มู่การัเปีล่�ย์นกรัรัมูการัหรั่อผูู้้บรัิหารั เพื่่�อให้ที่รัาบถึง 
 บุคคลที่่�อาจิเก่�ย์วัโย์งกับกองที่รััสต์์ที่ั�งหมูด รัวัมูถึงรัาย์งาน 
 การัถ่อหลักที่รััพื่ย์์ข้องต์นและข้องคู่สมูรัส รัวัมูที่ั�งบุต์รัท่ี่�ยั์ง 
 ไมู่บรัรัลุนิต์ิภูาวัะ ซีึ�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�บรัิษััที่ฯ เปี็นผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์อย์ู่  ต์ลอดจินรัาย์งานการัเปีล่�ย์นแปีลงการัถ่อ 
 หลักที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั

1.2  ธุุุรักรัรัมสำาคััญท่�เสนอต์่อท่�ปรัะชุมคัณะกรัรัมการัในรัอบปีบัญช่ท่�ผ่านมา

ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 คณะกรัรัมูการับรัิษััที่ มู่การัพื่ิจิารัณาธัุรักรัรัมูสำคัญเพ่ื่�อกิจิการัข้องกองที่รััสต์์  
โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต์่อไปีน่�

ค่รัั�งท่� วัันท่�ปิรัะชืุ่มั
เรั่�อง / วัารัะท่� 

พิจัารัณาธุรักรัรัมัท่�สำาค่ัญ
มัต์ิท่�ปิรัะชืุ่มั เหต์ุผู้ลัในการัพิจัารัณา

1/2564 5 ก.พื่. 2564 การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในรัูปีแบบการั
ลดทีุ่น ในอัต์รัา0.2612 บาที่/หน่วัย์ 
กำหนดจิ่าย์วัันที่่� 5 มู่นาคมู 2564 

เพ่ื่�อให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์การั
จิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้องกอง
ที่รััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

2/2564 17 ก.พื่. 2564 การัจิัดปีรัะชุ่มูสามูัญผูู้้
ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ปีรัะจิำปีี 
2564/1

ให้จิัดส่งหนังส่อข้อมูต์ิและเอกสารัแที่น
การัจิัดปีรัะชุ่มูสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
ปีรัะจิำปีี 2564

เพื่่�อให้เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�ง
ที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�กำหนด

3/2564 12 พื่.ค. 2564 การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในรัูปีแบบการั
ลดทีุ่น ในอัต์รัา 0.2006 บาที่/หน่วัย์ 
กำหนดจิ่าย์วัันที่่� 10 มูิถุนาย์น 2564

เพ่ื่�อให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์การั
จิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้องกอง
ที่รััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

4/2564 11 ส.ค. 2564 การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในรัูปีแบบการั
ลดทีุ่น ในอัต์รัา 0.1025 บาที่/หน่วัย์ 
กำหนดจิ่าย์วัันที่่� 10 กันย์าย์น 2564

เพ่ื่�อให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์การั
จิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้องกอง
ที่รััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

5/2564 4 พื่.ย์. 2564 การัจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น จิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นในรัูปีแบบการั
ลดทีุ่น ในอัต์รัา 0.0840 บาที่/หน่วัย์ 
กำหนดจิ่าย์วัันที่่� 2 ธัันวัาคมู 2564

เพ่ื่�อให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์การั
จิา่ย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้องกอง
ที่รััสต์์ และเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

หมูาย์เหต์ุ:  /1  บรัิษััที่ฯ ได้จิัดส่งหนังส่อข้อมูต์ิและเอกสารัแที่นการัจิัดปีรัะชุ่มูสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ปีรัะจิำปีี 2564 ให้แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ เน่�องจิากสถานการัณ์การั
แพื่รั่รัะบาดข้อง COVID-19 ย์ังไมู่คล่�คลาย์และส่งผู้ลต์่อการัดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ สำนักงาน ก.ล.ต์. ได้ออกปีรัะกาศท่ี่� สรั.7/2564 ฉบับลงวัันที่่�  
21 มูกรัาคมู 2564 เรั่�อง การัดำเนนิการัจิดัปีรัะช่มุูสามูญัปีรัะจิำปีี และการัผู้อ่นผู้นัข้อ้กำหนดในสญัญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์ข์้องที่รัสัต์เ์พื่่�อการัลงที่นุในอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์
ในปีี พื่.ศ. 2564 เน่�องจิากสถานการัณ์การัรัะบาดข้องโรัคต์ิดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (โควัิด 19)
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2. กรัรัมูการัและผูู้้บรัิหารัข้องบรัิษััที่ฯ มู่หน้าที่่�รัาย์งานให้ฝั่่าย์
บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูที่รัาบถึงการัมู่ส่วันได้เส่ย์
ข้องต์นและข้องผูู้ท้ี่่�เก่�ย์วัข้อ้ง อนัเน่�องมูาจิากการับรัหิารัจิดัการั
กองที่รััสต์์โดย์ไมู่ช่ักช่้า เมู่�อได้รัับแบบแสดงรัาย์การัหรั่อเมู่�อ
ต์นเองได้ที่รัาบถึงการัมู่ส่วันได้ส่วันเส่ย์นั�น ฝั่่าย์บรัิหารัควัามู
เส่�ย์งและกำกับควับคุมูกำหนดให้กรัรัมูการัและผูู้้บรัิหารั
รัาย์งานการัซ่ี�อข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์์ต่์อฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและ
กำกับควับคุมู ภูาย์ใน 3 วัันที่ำการัภูาย์หลังการัซี่�อ ข้าย์ โอน
หน่วัย์ที่รััสต์์ 

3. เมู่�อได้รัับข้้อมููล ฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู 
 มู่หน้าที่่�ต์รัวัจิสอบข้้อมููลที่่�กรัรัมูการัและผูู้้บรัิหารัเปีิดเผู้ย์ และ 
 ต์รัวัจิสอบการัเปีล่�ย์นแปีลงในส่วันได้เส่ย์ ซีึ�งการัต์รัวัจิสอบ 
 รัวัมูถึงการัสอบถามูและต์รัวัจิสอบกับเวั็บไซีต์์ข้องหน่วัย์งาน 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้องหรั่อแหล่งข้้อมููลสาธัารัณะที่่�เช่่�อถ่อได้เพื่่�อย์่นย์ัน 
 ควัามูครับถ้วันถูกต์้องข้องข้้อมููลที่่�กรัรัมูการัและผูู้้บรัิหารั 
 เปีิดเผู้ย์ในแบบแสดงข้้อมููลการัเปีิดเผู้ย์ส่วันได้เส่ย์

4. เมู่�อต์รัวัจิสอบกับแหล่งข้้อมููลสาธัารัณะที่่� เช่่�อถ่อได้แล้วั  
 ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูจิะบันทึี่กหรั่อพิื่มูพ์ื่ 
 ผู้ลการัต์รัวัจิสอบออกมูาจิัดเก็บไว้ัเปี็นหลักฐ์านคู่กับแบบ 
 แสดงข้้อมููลการัเปีิดเผู้ย์ส่วันได้เส่ย์ที่่�กรัรัมูการัและผูู้้บรัิหารั 
 เปีิดเผู้ย์ด้วัย์ต์นเอง เพื่่�อปีรัะกอบการัต์รัวัจิสอบ

2) รัะบบแนวัทางการัปิอ้งกนัการัลัว่ังรั้แ้ลัะการัใชื่ป้ิรัะโยชื่น์จัาก 
 ข้อมั้ลัภายใน

บรัิษััที่ฯ กำหนดแนวัที่างการัปี้องกันการัล่วังรัู้และการัใช่้ปีรัะโย์ช่น์
จิากข้้อมููลภูาย์ในดังต์่อไปีน่�

1. มูก่ารักำหนดนโย์บาย์จิรัรัย์าบรัรัณ และหลกัปีฏิบิตั์ขิ้องพื่นกังาน 
  โดย์เฉพื่าะในเร่ั�องการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลภูาย์ในไว้ัเปี็น 
 ลาย์ลักษัณ์อักษัรั มู่การัส่�อสารัให้แก่บุคลากรัที่่� เข้้าใหมู่ 
 ข้องบริัษััที่ฯ ได้อ่าน รัับที่รัาบและลงนามูในวัันแรักท่ี่�เริั�มู 
 ปีฏิิบัต์ิงาน และลงนามูใหมู่ทีุ่กครัั�งเมู่�อมู่การัเปีล่�ย์นแปีลง

2. จิำกัดการัล่วังรู้ัและใช่้ข้้อมููลภูาย์ใน โดย์บรัิษััที่ฯ มู่นโย์บาย์ 
 ให้บุคลากรัข้องบรัิษััที่ฯ รัับที่รัาบข้้อมููลเฉพื่าะที่่�จิำเปี็นต์่อการั 
 ปีฏิิบัต์ิงาน (Need to Know Basis) โดย์กำหนดให้ข้้อมููล 
 ที่่�บุคลากรัหร่ัอหน่วัย์งานล่วังรู้ัมูา เป็ีนข้้อมููลที่่�เป็ีนควัามูลับ 
 ซีึ�งต์้องไมู่นำไปีเปีิดเผู้ย์ต์่อบุคคลอ่�นใดที่่�ไมู่มู่ส่วันเก่�ย์วัข้้อง

3. จัิดให้มู่รัะบบการัควับคุมูที่่�มู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่ในการัปี้องกัน 
 มูิให้บุคคลที่่�ไมู่มู่ส่วันเก่�ย์วัข้้องล่วังรัู้ข้้อมููลภูาย์ในโดย์
 ก. ข้้อมููลในรัะบบอิเล็กที่รัอนิกส์ จิัดให้มู่การัใช่้รัหัสผู้่าน 
  ในการัเข้้าถึงข้้อมููลในคอมูพิื่วัเต์อรั์และให้มู่การัเปีล่�ย์น 
  รัหัสผู้่านเปี็นปีรัะจิำ

 ข้. กำหนดรัะดับข้ั�นการัเข้้าถึงข้้อมููลอิเล็กที่รัอนิกส์ข้อง 
  แต่์ละบคุคล (Access Control Matrix) ว่ัาพื่นกังานคนใด 
  สามูารัถเข้้าถึงข้้อมููลในแฟ้มูใดได้บ้าง โดย์ฝ่ั่าย์บริัหารั 
  ควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูจิะต์้องที่ำการัสอบที่านและ
  ปีรัับปีรุังสิที่ธิัการัเข้้าให้เปี็นปีัจิจุิบันเสมูอในกรัณ่ท่ี่� 
  พื่นักงานลาออก หรั่อเปีล่�ย์นหน้าที่่�ควัามูรัับผู้ิดช่อบ 
 ค. ข้้อมููลที่่�เป็ีนเอกสารั ให้มู่การัจัิดเก็บสถานที่่�ปีลอดภัูย์  
  ในต์ู้หรั่อห้องท่ี่�ล็อกกุญแจิ และมู่การัที่ำลาย์เอกสารั 
  ที่่�ไมู่ใช่้งานแล้วั
 ง. สถานท่ี่�ที่ำงานมู่รัะบบรัักษัาควัามูปีลอดภัูย์เพื่่�อป้ีองกัน 
  มิูให้บุคคลภูาย์นอกเข้้าได้ เช่่น เปี็นห้องที่่�ล็อคกุญแจิ  
  หรั่อต์้องมู่บัต์รัพื่นักงานหรั่อสแกนลาย์นิ�วัมู่อ

4. ให้บุคลากรัข้องบรัิษััที่ฯ ที่่�สามูารัถล่วังรัู้ข้้อมููลภูาย์ใน รัวัมูถึง 
 กรัรัมูการัและผูู้้บรัิหารั รัาย์งานการัซี่�อ/ข้าย์หน่วัย์ที่รััสต์ ์
 ต่์อฝั่่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูทีุ่กครัั�งท่ี่�มู่การั 
 เปีล่�ย์นแปีลงการัถ่อครัองภูาย์ใน 3 วัันที่ำการั โดย์ฝั่่าย์บรัิหารั 
 ควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู อาจิที่ำการัสุ่มูต์รัวัจิสอบควัามู 
 ถูกต์้องครับถ้วันข้องการัรัาย์งานกับแหล่งข้้อมููลสาธัารัณะ 
 ที่่�เช่่�อถ่อได้

5. ฝ่ั่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูจิะมู่การัดำเนินการั 
 ดังต์่อไปีน่� เพื่่�อให้แน่ใจิวั่าผูู้้บรัิหารัและบุคลากรัที่่�ที่รัาบข้้อมููล 
 ภูาย์ในไมู่มู่โอกาสใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลภูาย์ในในกรัณ่ท่ี่�มู่ 
 การัที่ำธุัรักรัรัมูที่่�อาจิส่งผู้ลต์่อรัาคาหน่วัย์ที่รััสต์์ หรั่อรัาคา 
 หลักที่รััพื่ย์์อ่�น เช่่น การัซี่�อข้าย์ที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์
 ก. ข้ึ�นบัญช่่รัาย์ช่่�อหลักที่รััพื่ย์์ที่่�ต้์องติ์ดต์ามูการัที่ำธุัรักรัรัมู 
  ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับหลักที่รััพื่ย์์ในบัญช่่ดังกล่าวั (Watch List) 
 ข้. ส่งอ่เมูลล์แจิ้งผูู้้บรัิหารัและพื่นักงานที่่�เก่�ย์วัข้้องถึงรัาย์ช่่�อ 
  หลักที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั
 ค. เมู่�อรัาย์การัดังกล่าวัได้มู่การัเปีิดเผู้ย์ต่์อสาธัารัณช่นแล้วั  
  ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู จิะย้์าย์รัาย์ช่่�อ 
  หลักที่รััพื่ย์์เหล่านั�นไปีอย์ู่ในบัญช่่ที่่�บริัษััที่ต้์องจิำกัด 
  การัที่ำธัุรักรัรัมู (Restricted List) และส่งอ่เมูลล์แจิ้ง 
  ผูู้้บรัิหารัและพื่นักงานที่่�เก่�ย์วัข้้องต์ามูข้้อ ข้ รัวัมูถึง 
  พื่นักงานรัาย์อ่�นที่่�มู่โอกาสใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลภูาย์ใน  
  (ถ้ามู่) 
 ง. เมู่�อบุคลากรัที่่�รัับรัู้ข้้อมููลภูาย์ในข้องบรัิษััที่ฯ ไมู่มู่โอกาส 
  ใช่้ข้้อมููลภูาย์ในเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัซี่�อข้าย์หลักที่รััพื่ย์์  
  ฝ่ั่าย์บริัหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมูแจ้ิงผูู้บ้รัหิารัและ 
  พื่นักงานต์ามูข้้อ ค ถึงการัเพิื่กถอนรัาย์ช่่�อหลักที่รััพื่ย์์ 
  ออกจิากบัญช่่ Restricted List 
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3. กรัะบวนการัและปัจจัยท่�ใช้พิจารัณาต์ัดสินใจ
ลงทุน รัวมทั�งการับรัิหารัจัดการักองทรััสต์์

ในการัตั์ดสินใจิลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ใด ๆ ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์ ์
จิะมู่การัคัดเล่อกและต์รัวัจิสอบ (Due Diligence) อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะเข้้าลงทุี่น ด้วัย์ควัามูรัอบคอบและ
รัะมูัดรัะวััง สอดคล้องกับนโย์บาย์การัลงทีุ่นต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ 
แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน วััต์ถุปีรัะสงค์ในการัจิัดต์ั�ง 
กองที่รััสต์์ CPNREIT รัวัมูถึงรัะเบ่ย์บและกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
โดย์จิะมูก่ารับันทึี่กและจัิดเก็บข้อ้มูลูรัวัมูที่ั�งเอกสารัหลักฐ์านเก่�ย์วักับ
การัคัดเลอ่ก การัต์รัวัจิสอบและการัตั์ดสินใจิที่่�จิะลงทุี่นหรัอ่ไมู่ลงทุี่น
ในที่รััพื่ย์์สินใดที่รััพื่ย์์สินหนึ�งไวั้เปี็นหลักฐ์านอ้างอิง โดย์มู่ข้ั�นต์อน 
ในการัดำเนินงานดังน่�

3.1 ขั�นต์อนการัดำเนินงาน

1) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะที่ำการัคัดเลอ่กที่รัพัื่ย์สิ์นหลกัที่่�จิะลงทุี่น  
 โดย์พื่ิจิารัณาถึงโอกาสและควัามูเป็ีนไปีได้ในการัลงทีุ่นและ 
 การัดำเนนิธัรุักจิิ ควัามูเส่�ย์งในการัลงที่นุหรัอ่ไดมู้าซีึ�งที่รัพัื่ย์ส์นิ 
 หลักนั�น รัวัมูที่ั�งรัาย์ละเอ่ย์ดในเบ่�องต์้นเก่�ย์วักับที่่�ตั์�งและ 
 ปีรัะเภูที่ข้องที่รััพื่ย์์สิน และการัจิัดโครังสร้ัางเงินทุี่นข้อง 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ในการัลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สินนั�น โดย์ให้ 
 เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์และข้ั�นต์อนดังต์่อไปีน่�

 1.1) เป็ีนการัลงทุี่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่่�อให้ได้มูาซีึ�ง 
  กรัรัมูสิที่ธัิ�หรั่อสิที่ธัิครัอบครัอง ที่ั�งน่� ในกรัณ่ที่่�เป็ีน 
  การัได้มูาซีึ�งสิที่ธัิครัอบครัอง ต์้องเปี็นกรัณ่ใดกรัณ่หนึ�ง 
  ดังต์่อไปีน่�
  ก) เป็ีนการัได้มูาซีึ�งอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�มู่การัออก  
   น.ส. 3 ก.
  ข้) เปี็นการัได้มูาซีึ�งสิที่ธัิการัเช่่าในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�มู่ 
   การัออกต์รัาสารัแสดงกรัรัมูสิที่ธัิ� หรั่อสิที่ธัิ 
   ครัอบครัองปีรัะเภูที่ น.ส. 3 ก. อนึ�ง ในกรัณ่ที่่� 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT จิะลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่า 
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�มู่ ลักษัณะเป็ีนการัเช่่าช่่วัง  
   ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ต้์องจิัดให้มู่มูาต์รัการัปี้องกัน 
   ควัามูเส่�ย์ง หรั่อการัเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ที่่�อาจิ 
   เกิดข้ึ�นจิากการัผู้ิดสัญญาเช่่าหรั่อการัไมู่สามูารัถ 
   บังคับต์ามูสิที่ธัิในสัญญาเช่่า

 1.2) อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�ไดมู้าต์อ้งไมูอ่ย์ูใ่นบงัคบัแหง่ที่รัพัื่ย์สทิี่ธิั 
  หรั่อมู่ข้้อพิื่พื่าที่ใด ๆ เว้ันแต่์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และ 
  ที่รัสัต์ไ่ด้พื่จิิารัณา โดย์มูค่วัามูเห็นเป็ีนลาย์ลักษัณ์อกัษัรั 
  วั่าการัอย์ู่ภูาย์ใต์้บังคับแห่งที่รััพื่ย์สิที่ธัิหรั่อการัมู่ 
  ข้้อพื่ิพื่าที่นั�นไมู่กรัะที่บต์่อการัหาปีรัะโย์ช่น์จิาก 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ดังกล่าวัอย่์างมู่ นัย์สำคัญ และ 
  เง่�อนไข้การัไดมู้าซีึ�งอสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์น์ั�นย์งัเปีน็ปีรัะโย์ช่น์ 
  แก่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์โดย์รัวัมู 

 1.3) การัที่ำสัญญาเพื่่�อให้ได้มูาซีึ�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต้์องไมู่มู่ 
  ข้้อต์กลงหรั่อข้้อผูู้กพื่ันใด ๆ ที่่�อาจิส่งผู้ลให้กองที่รััสต์์  
  CPNREIT ไมู่สามูารัถจิำหน่าย์อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในรัาคา 
  ย์ุต์ิธัรัรัมู (ในข้ณะที่่�มู่การัจิำหน่าย์) เช่่น ข้้อต์กลงที่่�ให้ 
  สทิี่ธัแิกคู่ส่ญัญาในการัซี่�ออสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้องกองที่รัสัต์์  
  CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอ่�น โดย์มู่การักำหนดรัาคาไวั้ 
  แนน่อนลว่ังหนา้แลว้ั เปีน็ต์น้ หรัอ่อาจิมูผู่้ลใหก้องที่รัสัต์์  
  CPNREIT มู่หน้าที่่�มูากกว่ัาปีกต์ิที่่�ผูู้้เช่่าพึื่งมู่เมู่�อสัญญา 
  เช่่าสิ�นสุดลง

 1.4) อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�ได้มูา เมู่�อรัวัมูกับอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
  ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT เปี็นเจิ้าข้องอย์ู่แล้วั ต์้องพื่รั้อมู 
  จิะนำไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ โดย์คิดเป็ีนมูลูค่ารัวัมูกันไมู่นอ้ย์ 
  กวั่ารั้อย์ละ 75 ข้องมููลค่าหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�ข้ออนุญาต์ 
  เสนอข้าย์รัวัมูที่ั�งจิำนวันเงนิกูย้์มู่ (ถา้มู)่ ที่ั�งน่� กองที่รัสัต์์  
  CPNREIT อาจิลงทุี่นในโครังการัที่่�ย์งัก่อสรัา้งไมู่แล้วัเสร็ัจิ 
  ได ้โดย์มูลูค่าข้องเงินลงที่นุที่่�จิะที่ำให้ไดมู้าและใช้่พื่ฒันา 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้แล้วัเสร็ัจิเพื่่�อนำไปีจัิดหาปีรัะโย์ช่น์ 
  ต์้องไมู่เกินร้ัอย์ละ10 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้อง 
  กองที่รััสต์์  CPNREIT (ภูาย์หลังการัเสนอข้าย์ 
  หนว่ัย์ที่รัสัต์)์  และต์อ้งแสดงไดว้ัา่จิะมูเ่งนิที่นุหมูนุเวัย่์น 
  เพื่ย่์งพื่อเพื่่�อการัพัื่ฒนาดงักล่าวั โดย์ไมูส่ง่ผู้ลกรัะที่บกบั 
  ควัามูอย์ู่รัอดข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

2) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์อ์าจิมูก่ารัวัา่จิา้งที่่�ปีรักึษัาที่่�มูค่วัามูเช่่�ย์วัช่าญ 
 เฉพื่าะที่าง เช่่น ที่่�ปีรึักษัาที่างการัเงิน ผูู้้สอบบัญช่่ ที่่�ปีรึักษัา 
 กฎหมูาย์ หรัอ่ที่่�ปีรักึษัาที่างวัศิวักรัรัมู เป็ีนต้์น เพื่่�อมูาดำเนนิการั 
 ศึกษัาในปีรัะเด็นต์่าง ๆ ที่่�มู่ควัามูเก่�ย์วัข้้องกับการัพิื่จิารัณา 
 ตั์ดสนิใจิลงที่นุในอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และต์รัวัจิสอบหรัอ่สอบที่าน  
 (Due Diligence) อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 จิะลงทุี่น ต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนดในข้้อ 3.2 และผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์จิะปีรัะเมิูนควัามูเส่�ย์งด้านต่์าง ๆ ที่่�อาจิเกิดจิาก 
 การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ๆ พื่รั้อมูที่ั�งจัิดให้มู่แนวัที่าง 
 การับรัิหารัควัามูเส่�ย์งด้วัย์ ที่ั�งน่� ควัามูเส่�ย์งดังกล่าวัให้ 
 หมูาย์ควัามูรัวัมูถึงควัามูเส่�ย์งที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัพื่ัฒนาหรั่อ 
 ก่อสร้ัางอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ (ถ้ามู่) เพื่่�อให้มัู�นใจิได้ว่ัาผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ได้มู่การัศึกษัาและพื่ิจิารัณาข้้อมููลและปีัจิจัิย์ต่์าง ๆ  
 ที่่�สำคัญเก่�ย์วักับการัตั์ดสินใจิลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์ ์
 อย์่างครับถ้วัน ถูกต์้องและเพื่่ย์งพื่อ

3) เมู่�อพื่ิจิารัณาได้ข้้อมููลผู้ลการัศึกษัาต์ามูข้้อ 2) แล้วั และ 
 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาวั่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นผู่้านเกณฑ์ ์
 ที่่�กำหนด ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ดำเนินการัต์ามูกรัะบวันการั 
 การัได้มูาซึี�งที่รััพื่ย์์สินหลักเพิื่�มูเติ์มูต์ามูข้้อ 3.3 ซึี�งรัวัมูถึง 
 การัดำเนินการัข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต์่ว่ัาการัลงทุี่น  
 และ/หรัอ่ ได้มูาในที่รัพัื่ย์สิ์นดงักลา่วัเป็ีนไปีต์ามูข้อ้กำหนดข้อง 
 สัญญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์ ์สญัญาที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง  
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 และการัดำเนินการัข้ออนุมูัติ์ต์ามูเกณฑ์์ที่่�กำหนดต์ามูสัญญา 
 ก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง 

4) ในกรัณ่ที่่� เป็ีนการัพิื่จิารัณาจิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลัก  
 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะปีรัะเมูินที่รััพื่ย์์สินหลักที่่�จิะจิำหน่าย์ไปี  
 โดย์พิื่จิารัณาถึงข้้อด่ ข้้อเส่ย์และโอกาสในการัสร้ัางกำไรั  
 รัวัมูถึงควัามูเส่�ย์งในการัจิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น โดย์ 
 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัต์ามูกรัะบวันการัจิำหน่าย์ไปี 
 ซีึ�งที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัต์ามูข้อ้ 3.4 ซีึ�งรัวัมูถงึการัดำเนนิการัข้อควัามู 
 เหน็ช่อบจิากที่รัสัต์ว่ัา่การัจิำหนา่ย์ไปีซีึ�งที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัดงักลา่วั 
 เป็ีนไปีต์ามูข้อ้กำหนดข้องสญัญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์ ์สญัญาท่ี่�เก่�ย์วัข้อ้ง  
 และกฎหมูาย์ที่่� เก่�ย์วัข้้อง และการัดำเนินการัข้ออนุมูัต์ิ 
 ต์ามูเกณฑ์์ที่่�กำหนดต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

3.2 การัต์รัวัจัสอบแลัะสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารัมิัทรัพัย์ 
 ท่�กองทรััสต์์ CPNREIT จัะลังทุน 

เมู่�อผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาคัดเล่อกที่รััพื่ย์์สินหลักที่่�จิะลงทุี่น 
ต์ามูข้ั�นต์อนท่ี่�กำหนดแล้วั ก่อนการัได้มูาซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลักและ
อุปีกรัณ์ (ถ้ามู่) ในแต่์ละครัั�ง ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการั 
ต์รัวัจิสอบหรั่อสอบที่าน (Due Diligence) ข้้อมููลและสัญญาต์่าง ๆ 
ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับที่รััพื่ย์์สินหลักและอุปีกรัณ์ (ถ้ามู่) เช่่น ข้้อมููลด้าน 
การัเงินและกฎหมูาย์ เปี็นต์้น เพื่่�อปีรัะกอบการัตั์ดสินใจิลงทีุ่นและ
การัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููลที่่�ถูกต์้อง ที่ั�งน่� ในการัดำเนินการัต์รัวัจิสอบและ
สอบที่าน (Due Diligence) ดังกล่าวั ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะจิัดให้มู่
การัต์รัวัจิสอบและสอบที่านในเรั่�องต์่าง ๆ ดังต์่อไปีน่�

1) การัต์รัวัจัสอบเก่�ยวักับอสังหารัิมัทรััพย์แลัะค่้่สัญญา

1.1) ศึกษัาควัามูสามูารัถข้องคู่สัญญาในการัเข้้าที่ำนิต์ิกรัรัมู  
 ต์ลอดจินควัามูครับถ้วัน ถกูต์อ้งและบงัคบัไดต้์ามูกฎหมูาย์ข้อง 
 เอกสารัสิที่ธัิหรั่อเอกสารัสัญญาที่่� เ ก่�ย์วัข้้อง ในกรัณ่ที่่� 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�จิะลงทุี่นอย์ู่ในต์่างปีรัะเที่ศ ต์้องต์รัวัจิสอบ 
 และสอบที่านควัามูสามูารัถข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในการั 
 ได้มูาและถ่อครัองอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์ามูกฎหมูาย์ข้องปีรัะเที่ศ 
 ดังกล่าวั โดย์ต้์องจิัดให้มู่ควัามูเห็นข้องที่่�ปีรึักษัาที่างกฎหมูาย์ 
 ที่่�เช่่�ย์วัช่าญในกฎหมูาย์ข้องปีรัะเที่ศนั�น ๆ ปีรัะกอบการั 
 ต์รัวัจิสอบและสอบที่านด้วัย์ ที่ั� งน่�  เพื่่�อให้มูั�นใจิได้วั่า 
 การัจิำหน่าย์ จิ่าย์ โอนอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หรั่อการัเข้้าที่ำสัญญา 
 ที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่่�อกองที่รััสต์์ CPNREIT  
 เปี็นไปีอย์่างถูกต์้องและมู่ผู้ลใช่้บังคับได้ต์ามูกฎหมูาย์

1.2) ศึกษัาสภูาพื่ข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  
 จิะลงที่นุ โดย์อย์า่งนอ้ย์ต์อ้งมูก่ารัศกึษัารัาย์ละเอย่์ดในปีรัะเดน็ 
 ดังน่�

 1. พิื่จิารัณาที่ำเลที่่�ตั์�ง สภูาพื่เศรัษัฐ์กิจิ และสภูาวัะการั 
  แข้่งขั้นข้องต์ลาดอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่นั�นในช่่วังท่ี่� 
  ผู้า่นมูา รัวัมูที่ั�งแนวัโน้มู ควัามูต่์อเน่�องและควัามูสมู�ำเสมูอ 
  ข้องรัาย์ไดจ้ิากอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ป์ีรัะเภูที่นั�นในอนาคต์ เช่น่

  ก) พื่ิจิารัณาอัต์รัาพื่่�นที่่�ที่่�ปีล่อย์เช่่าได้ย์้อนหลังอย์่างน้อย์  
   3 ปีี (กรัณ่เปี็นอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เรัิ�มูเปีิดดำเนินการั 
   มูาแล้วัน้อย์กวั่า 3 ปีี ให้ใช่้ข้้อมููลต์ั�งแต์่เรัิ�มูเปีิด 
   ดำเนินการั) เพื่่�อปีรัะเมูินควัามูสามูารัถในการัแข้่งข้ัน 
   เปีรั่ย์บเที่่ย์บกับคู่แข้่ง

  ข้) พิื่จิารัณาอัต์รัาหรั่อรัาคาเช่่าข้องอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น 
   ในช่่วังที่่�ผู้่านมูาเปีรั่ย์บเที่่ย์บกับคู่แข้่ง เพื่่�อปีรัะเมูิน 
   โอกาสในการัสรั้างรัาย์ได้และเพื่ิ�มูผู้ลต์อบแที่น 
   ในอนาคต์

  ค) วิัเครัาะหข์้อ้มูลูอ่�น ๆ  ที่่�มูค่วัามูเก่�ย์วัข้อ้งกบัสภูาพื่ต์ลาด 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น เช่่น การัข้ย์าย์ตั์วัที่างเศรัษัฐ์กิจิ 
   ซีึ�งจิะมู่ผู้ลต่์ออุปีสงค์ (Demand) และอุปีที่าน  
   (Supply) ในต์ลาด

 2. พิื่จิารัณามููลค่าข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งต์้องมู่ข้นาดใหญ่ 
  เพื่่ย์งพื่อที่่�จิะที่ำให้เกิดการัปีรัะหยั์ดข้นาดการัลงทีุ่น  
  (Economy of Scale) ในการับริัหารัจิัดการักองที่รััสต์์  
  CPNREIT

 3. วิั เครัาะห์ฐ์านะการัเ งิน ผู้ลการัดำเนินงาน และ 
  ควัามูสามูารัถในการัก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์สุที่ธัิข้อง 
  อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์นั�น ๆ  ในอด่ต์ (Track Record) อย์่างน้อย์ 
  ในช่่วัง 3 ปีีที่่�ผู้่านมูา และในช่่วัง 2 ปีีล่าสุด ต์้องพื่ิจิารัณา 
  ผู้ลการัดำเนนิงานในแต่์ละเดอ่น เพ่ื่�อปีรัะเมิูนควัามูผู้นัผู้วัน 
  ข้องรัาย์ได้ต์ามูฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรัณ่เป็ีน 
  อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เรัิ�มูเปีิดดำเนินการัมูาแล้วัน้อย์กวั่า 3 ปีี  
  ให้ใช่้ข้้อมููลต์ั�งแต์่เรัิ�มูเปีิดดำเนินการั) เช่่น

  ก) วิัเครัาะหค์า่ใช่จ้ิา่ย์และกำไรัจิากการัปีลอ่ย์เช่า่ในอดต่์ 
   วั่าอย์ู่ในรัะดับสูงกว่ัาหร่ัอต์�ำกวั่าหร่ัอใกล้เค่ย์งกับ 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่เด่ย์วักันหร่ัอใกล้เค่ย์งกัน  
   เพ่ื่�อพิื่จิารัณาแนวัที่างในการัควับคุมูและปีรัับปีรุัง 
   ค่าใช้่จิ่าย์เพื่่�อสร้ัางผู้ลต์อบแที่นที่่�ด่ให้แก่กองที่รััสต์์  
   CPNREIT

  ข้) กรัณ่เป็ีนอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�สร้ัางข้ึ�นใหมู่และไมู่มู่ 
   ผู้ลการัดำเนินงานในอด่ต์ (Track Record) หรั่อเปี็น 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�เรัิ�มูเปิีดดำเนินการัมูาแล้วัน้อย์กว่ัา  
   3 ปีี การัศึกษัาจิะพื่ิจิารัณาผู้ลปีรัะกอบการัข้อง 
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ปีรัะเภูที่ใกล้เค่ย์งที่่�อยู่์ในที่ำเลท่ี่�ต์ั�ง 
   ใกล้เค่ย์งกัน รัวัมูถึงวิัเครัาะห์อุปีสงค์ (Demand)  
   และอปุีที่าน (Supply) ข้องอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ปีรัะเภูที่นั�น 
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    เพื่่�อปีรัะเมูินควัามูเส่�ย์งและควัามูผู้ันผู้วันข้องรัาย์ได้ 
   และควัามูเหมูาะสมูในการัลงทีุ่นรัะย์ะย์าวั

  ค) กรัณ่อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์อย์ู่ในที่ำเลที่่�ต์ั�งซีึ�งมู่ศักย์ภูาพื่ 
   ที่่�จิะเพื่ิ�มูรัาย์ไดค้า่เช่า่ใหมู้ากข้ึ�นกวัา่ผู้ลการัดำเนนิงาน 
   ในอดต่์ (Track Record) ที่่�ผู้า่นมูา ปีรัะกอบกบัอาคารั 
   ย์ังอย์ู่ในสภูาพื่ด่และสามูารัถใช่้จิัดหาปีรัะโย์ช่น์ได้ 
   โดย์ไมู่จิำเป็ีนต้์องลงทุี่นเพิื่�มูเติ์มูเป็ีนจิำนวันมูาก  
   หากกองที่รัสัต์ ์CPNREIT จิะลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์ ์
   นั�น ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะมู่การักำหนดแผู้นงาน 
   ท่ี่�ช่ัดเจินเก่�ย์วักับการัปีรัับปีรุังการับริัหารัจัิดการัหรั่อ 
   แผู้นการัต์ลาดที่่�จิะที่ำให้อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นจิัดหา 
   ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ได้มูากข้ึ�นในอนาคต์

 4. วิัเครัาะห์และปีรัะเมูินผูู้้เช่่าในช่่วังที่่�ผู้่านมูา เช่่น ปีรัะวััติ์ 
  การัจ่ิาย์ช่ำรัะค่าเช่่า ข้้อมููลการัต่์อสัญญาเช่่าข้องผูู้้เช่่า 
  รัาย์เดิมู การัปีรัับเพิื่�มูค่าเช่่า ปีรัะเภูที่ธุัรักิจิและสัญช่าติ์ 
  ข้องผูู้เ้ช่่า สดัสว่ันผูู้เ้ช่า่รัาย์ใหญ ่เปีน็ต์น้ เพื่่�อรัะบคุวัามูเส่�ย์ง 
  ที่่�อาจิเกิดข้ึ�นจิากการัปีล่อย์เช่่า และวัางแผู้นป้ีองกัน 
  ควัามูเส่�ย์ง รัวัมูที่ั�งเปีิดเผู้ย์เปี็นปีัจิจิัย์ควัามูเส่�ย์งไวั้ใน 
  แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลและหนังส่อช่่�ช่วันข้องกองที่รััสต์์  
  CPNREIT ให้ผูู้้ลงทีุ่นได้ที่รัาบโดย์ช่ัดเจิน

 5. จัิดให้มูก่ารัต์รัวัจิสอบควัามูแข็้งแรังข้องอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัาง 
  และสภูาพื่ข้องที่รัพัื่ย์ส์นิภูาย์ในอาคารัสิ�งปีลูกสรัา้ง เพื่่�อให้ 
  มูั�นใจิได้ว่ัาอย์ู่ในสภูาพื่ด่พื่ร้ัอมูจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ได้ที่ันที่่  
  ต์รัวัจิสอบปีรัะวััต์ิการัซี่อมูแซีมูหรั่อต์่อเต์ิมูอาคารั 
  สิ�งปีลูกสรั้างวั่ากรัะที่ำาได้โดย์ถูกต์้องต์ามูหลักวัิศวักรัรัมู  
  ต์รัวัจิสอบปีรัะวัั ติ์การัต์รัวัจิเช่็คและซ่ีอมูบำารัุงข้อง 
  สาธัารัณูปีโภูคและอุปีกรัณ์ต์่าง ๆ ภูาย์ในอาคารัวั่ามู่การั 
  ดำาเนินการัโดย์ครับถ้วันต์ามูรัอบรัะย์ะเวัลาที่่�เหมูาะสมู  
  เพื่่�อให้สามูารัถใช่้ปีรัะโย์ช่น์ได้เปี็นรัะย์ะเวัลานาน 

 6. ต์รัวัจิสอบการัปีฏิิบัต์ิต์ามูกฎหมูาย์เก่�ย์วักับการัควับคุมู 
  อาคารัสิ�งปีลูกสรั้าง ดังน่�

  ก) ต์รัวัจิสอบว่ัามูเ่อกสารัหลักฐ์านซีึ�งบง่ช่่�วัา่มูก่ารัก่อสรัา้ง 
   ถกูต์อ้งต์ามูมูาต์รัฐ์านควัามูปีลอดภูยั์ที่่�ย์อมูรับักนัที่ั�วัไปี

  ข้) ต์รัวัจิสอบการัซี่อมูแซีมูหร่ัอต์่อ เต์ิมูดัดแปีลง 
   สิ�งปีลูกสรั้างที่่�ผู่้านมูาว่ัามู่การัปีฏิิบัต์ิเป็ีนไปีต์ามู 
   มูาต์รัฐ์านควัามูปีลอดภูยั์ที่่�หน่วัย์งานที่างการักำาหนด 
   หรั่อไมู่

  ค) กรัณ่มู่เหต์ุแผู้่นดินไหวัในพื่่�นที่่�บรัิเวัณนั�น หรั่ออาคารั 
   สิ�งปีลูกสรั้างเคย์มู่เหต์ุเพื่ลิงไหมู้ ต์้องต์รัวัจิสอบ 
   เปี็นพื่ิเศษัในเรั่�องควัามูแข้็งแรังข้องโครังสรั้างอาคารั  
   รัะบบสาธัารัณปูีโภูคภูาย์ในอาคารั (เช่น่ รัะบบปีอ้งกนั 

   อคัคภัู่ย์ ที่างหนไ่ฟ ลฟิที่ ์บนัไดเล่�อน รัะบบปีรับัอากาศ 
   ภูาย์ในอาคารั เป็ีนต้์น) วั่าได้รัับการัต์รัวัจิเช่็คและ 
   ซี่อมูบำารัุงต์ามูรัอบรัะย์ะเวัลาที่่�เหมูาะสมูหรั่อไมู่

ที่ั�งน่� ภูาย์หลังการัซี่�ออสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
จิะจิัดให้มู่การัต์รัวัจิสอบเปี็นปีรัะจิำาทีุ่กปีี เพื่่�อให้มูั�นใจิวั่า
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ลงทีุ่น มู่การั
ปีฏิิบัต์ิโดย์ถูกต์้องครับถ้วันต์ามูข้้อกำาหนดต์่าง ๆ ใน
กฎหมูาย์ควับคุมูอาคารัสิ�งปีลูกสรั้างด้วัย์

 7. ต์รัวัจิสอบการัปีฏิิบัต์ิต์ามูกฎหมูาย์สิ�งแวัดล้อมู เช่่น  
  ต์รัวัจิสอบวัา่อาคารัสิ�งปีลกูสรัา้งปีรัะเภูที่ที่่�จิะไปีลงที่นุนั�น  
  กฎหมูาย์กำาหนดให้ต์้องมู่การัจิัดที่ำารัาย์งานวัิเครัาะห์ 
  ผู้ลกรัะที่บต์่อสิ�งแวัดล้อมูเสนอต์่อหน่วัย์งานที่างการั 
  ก่อนที่่�จิะก่อสรั้างหรั่อไมู่ และปีัจิจิุบันได้มู่การัปีฏิิบัต์ิแล้วั 
  หรั่อไมู่ 

 8. ต์รัวัจิสอบกรัรัมูสิที่ธัิ�  และ/หรั่อสิที่ธัิครัอบครัองใน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สิ�งปีลูกสร้ัาง หรั่อที่รััพื่ย์์สินใดๆ บน 
  อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�นว่ัา ผูู้้จิำหน่าย์อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้ 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT เป็ีนผูู้้ถ่อกรัรัมูสิที่ธิั� โดย์ถูกต์้อง 
  ต์ามูกฎหมูาย์ และเอกสารัต์่าง ๆ ที่่�ใช่้ในการัจิดที่ะเบ่ย์น 
  การัโอนและรัับโอน หรั่อเอกสารัให้ควัามูยิ์นย์อมูในการั 
  ซี่�อข้าย์อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์นั�นมู่การัจิัดที่ำาโดย์ถูกต์้อง 
  ต์ามูกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

 9. ต์รัวัจิสอบข้อบเข้ต์ข้องที่่�ดินที่่�จิะซี่�อหรั่อเช่่าวั่ามู่การัรัังวััด 
  ที่่�ดินเพ่ื่�อที่ำหมูุดแบ่งเข้ต์ที่่�ดินโดย์ช่ัดเจิน เพ่ื่�อปี้องกัน 
  ปีัญหาการัรุักล�ำพื่่�นที่่�  หรั่อปัีญหาได้รัับมูอบที่่� ดิน 
  ไมู่ครับถ้วันต์ามูโฉนดที่่�ดิน กรัณ่การัลงทุี่นในกรัรัมูสิที่ธัิ�  
  และ/หรั่อสิที่ธัิครัอบครัองในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

 10. ต์รัวัจิสอบวั่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ไมู่ได้ต์ิดภูารัะผูู้กพื่ัน 
  ต์ามูกฎหมูาย์หรั่อสัญญา หรั่อมู่ข้้อพื่ิพื่าที่ใด ๆ ที่่�จิะเปี็น 
  ข้้อจิำกัดในการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในรัะย์ะต์่อไปี เช่่น

  ก) หากหน่วัย์งานรััฐ์ไมู่ต์่อสัญญาเช่่าที่่�ดินให้แก่เจิ้าข้อง 
   สิที่ธิัการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�จิะจิำหน่าย์ให้แก่ 
   กองที่รัสัต์ ์CPNREIT จิะที่ำาใหก้ารัจิดัหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
   บนสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์นั�นต์้องสิ�นสุด หรั่อ 
   ต์อ้งเปีล่�ย์นแปีลงรัปูีแบบการัจิดัหาผู้ลปีรัะโย์ช่นใ์หมู่ 
   เปี็นแบบอ่�น 

  ข้) มู่ข้้อรั้องเร่ัย์นจิากผูู้้เช่่าหร่ัอผูู้้พัื่กอาศัย์ในบรัิเวัณ 
   ใกล้เค่ย์ง อันจิะมู่ผู้ลต์่อการัปีล่อย์เช่่าพื่่�นที่่�ข้อง 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT ในรัะย์ะต์่อไปี เปี็นต์้น
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 11. ต์รัวัจิสอบวั่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�จิะซ่ี�อนั�นมู่ที่างเข้้าออก 
  หรั่อไมู่ หากไมู่มู่และต์้องใช่้ที่างเข้้าออกซีึ�งเปี็นข้อง 
  บคุคลอ่�น ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ต้์์องจัิดใหมู้ก่ารัจิดที่ะเบย่์น 
  ภูารัะจิำย์อมู ภูารัะต์ิดพื่ัน หรั่อสิที่ธัิอ่�นใดที่่�ที่ำให้ 
  อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์น์ั�นใช่ท้ี่างเข้า้ออกข้องบคุคลอ่�นได ้ใหแ้ก่ 
  กองที่รััสต์์ CPNREIT ในกรัณ่ที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้รัับ 
  ข้้อมููลวั่าที่างเข้้าออกเปี็นที่่�สาธัารัณะ ต์้องต์รัวัจิสอบวั่า 
  ที่างเข้้าออกนั�นเปี็นที่่�สาธัารัณะจิรัิงต์ามูที่่�ได้รัับแจิ้งด้วัย์

 12. พิื่จิารัณาควัามูเหมูาะสมูข้องรัาคาซี่�ออสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
  หรัอ่รัาคาสทิี่ธักิารัเช่า่อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์โดย์ต์อ้งเปีน็รัาคา 
  ที่่�ให้ผู้ลต์อบแที่นคุ้มูค่ากับการัลงทีุ่นในรัะย์ะย์าวั และ 
  สอดคลอ้งกบัเง่�อนไข้การัจัิดหาผู้ลปีรัะโย์ช่นท์ี่่�ต์กลงกนัไวั้ 
  กับผูู้้สนับสนุน (Sponsor) รัวัมูที่ั�งต์้องคำานึงถึงภูารัะ 
  คา่ใช่จ้ิา่ย์ต์า่งๆ ที่่�กองที่รัสัต์ ์CPNREIT จิะต์อ้งรับัผู้ดิช่อบ 
  ภูาย์หลังการัซี่�อ (เช่่น ค่าใช่้จิ่าย์ในการัซี่อมูแซีมูปีรัับปีรัุง 
  อาคารัเน่�องจิากที่รัุดโที่รัมูมูากจินกรัะที่บต์่อการัจิัดหา 
  ปีรัะโย์ช่น์ภูาย์หลังจิากที่่�ซี่�อมูา หรั่อค่าใช่้จิ่าย์ในการั 
  รั่�อถอนสิ�งปีลกูสรัา้งเมู่�อครับอาย์สุญัญาเช่า่) และกำาหนด 
  อตั์รัาคิดลด (Discount Rate) ในการัคิดลดมูลูค่าปีจัิจิบุนั 
  ข้องกรัะแสรัาย์ได้สุที่ธัิในอนาคต์ ให้เหมูาะสมูกับ 
  ควัามูเส่�ย์งข้องควัามูผู้ันผู้วันข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าในอนาคต์

 13. ต์รัวัจิสอบข้้อมููลการัช่ำรัะภูาษั่หรั่อค่าใช่้จิ่าย์ต่์าง ๆ บน 
  อสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์ว่์ัาได้มูก่ารัช่ำรัะต่์อหน่วัย์งานที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง 
  อย์่างถูกต์้องครับถ้วัน

1.3) ในกรัณ่กองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เช่่าที่รััพื่ย์์สินแก่ผูู้้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก ต์้องมู่การัวัิเครัาะห์สถานะข้องผูู้้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์ สินหลัก และควัามูพื่ร้ัอมูในการับริัหารัจัิดการั 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT อาที่ิ ควัามูสามูารัถ 
 ข้องคู่สัญญาในการัเข้้าที่ำนิติ์กรัรัมู ควัามูพื่รั้อมูในด้าน 
 รัะบบงาน ควัามูพื่รั้อมูในด้านบุคลากรัและปีรัะสบการัณ์ 
 ที่่�เก่�ย์วัข้้อง เปี็นต์้น

2) การัต์รัวัจัสอบเก่�ยวักับข้อพิจัารัณาในการัทำสัญญา

2.1) กรัณ่ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT มู่การัลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่า 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (Leasehold) ต์้องพื่ิจิารัณาเก่�ย์วักับ 
 การักำาหนดเง่�อนไข้ต์่าง ๆ เพื่่�อรัักษัาปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์  
 CPNREIT เช่่น 
 1. สัญญาเช่่าไมู่มู่เง่�อนไข้ที่่�ที่ำาให้กองที่รััสต์์ CPNREIT  
  มู่หน้าที่่�มูากกวั่าหน้าที่่�อันเปี็นปีกต์ิที่่�ผูู้้เช่่าต์้องกรัะที่ำา 

 2. ไมูมู่ก่ารักำหนดเง่�อนไข้ที่่�ผูู้้ใหเ้ช่า่สามูารัถย์กเลิกสญัญาเช่า่ 
  แก่กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้โดย์ที่ันที่่ แมู้วั่ากองที่รััสต์์  
  CPNREIT จิะมูิได้กรัะที่ำผู้ิดเง่�อนไข้ใด ๆ ในสัญญา

 3. มูเ่ง่�อนไข้ที่่�ให้สทิี่ธัแิกก่องที่รัสัต์ ์CPNREIT ในการับอกเลิก 
  สัญญาเช่่ากับผูู้้ให้เช่่าได้ที่ันที่่ ในกรัณ่ที่่�ผูู้้ให้เช่่ากรัะที่ำาผู้ิด 
  เง่�อนไข้ข้องสัญญาเช่่า 

 4. มูก่ารักำาหนดรัาย์ละเอย่์ด เง่�อนไข้ และสิที่ธัขิ้องกองที่รัสัต์์  
  CPNREIT ในการัต์่ออาย์ุสัญญาเช่่า 

 5. มู่การักำหนดเง่�อนไข้และสิที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
  ที่่�จิะซี่�ออสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�เช่า่นั�นไดก้อ่นบคุคลอ่�น ในรัาคา 
  ไมู่สูงไปีกว่ัารัาคาที่่�มู่บุคคลอ่�นเสนอซี่�อ หากผูู้้ให้เช่่า 
  ปีรัะสงค์จิะจิำหน่าย์อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์นั�น

 6. มู่การักำาหนดเง่�อนไข้และสิที่ธิัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT 
   ในการัจิำหน่าย์สิที่ธิัการัเช่่า (เช่่น หากในรัะย์ะต์่อมูา  
  อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์นั�นมู่รัาคาเพื่ิ�มูข้ึ�น และกองที่รััสต์์  
  CPNREIT จิะได้กำาไรัจิากการัจิำหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินสูงกว่ัา 
  กำาไรัจิากการัปีลอ่ย์เช่า่ กองที่รัสัต์ ์CPNREIT กม็ูท่ี่างเล่อก 
  ในการัจิำหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินได้ เปี็นต์้น)

2.2) ต์รัวัจิสอบภูารัะภูาษั่หรั่อค่าใช่้จิ่าย์ต์่าง ๆ บนอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
 นั�น โดย์จิะกำหนดให้ช่ัดเจินว่ัาเป็ีนควัามูรัับผิู้ดช่อบข้อง 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT หรั่อผูู้้สนับสนุน (Sponsor)

2.3) พิื่จิารัณากำหนดมูาต์รัการัปี้องกันควัามูข้ัดแย์้ งที่าง 
 ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ที่่�อาจิเกดิข้ึ�น เช่่น ผูู้ส้นบัสนนุ (Sponsor) มูธ่ัรุักจิิ 
 ที่่�แข้่งข้ันกับกองที่รััสต์์ CPNREIT ในบรัิเวัณพื่่�นที่่�ใกล้เค่ย์งกัน  
 เปี็นต์้น

2.4) กรัณ่ที่่�กองที่รััสต์์  CPNREIT จิะลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่า 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในลักษัณะที่่�เปี็นการัเช่่าช่่วัง จิะจิัดให้มู่ 
 มูาต์รัการัป้ีองกันควัามูเส่�ย์งหรั่อการัเย์่ย์วัย์าควัามูเส่ย์หาย์ 
 ที่่�อาจิเกิดข้ึ�นจิากการัผู้ิดสัญญาเช่่าหรั่อการัไมู่สามูารัถบังคับ 
 ต์ามูสิที่ธัิในสัญญาเช่่า 

2.5) ก่อนกองที่รััสต์์ CPNREIT จิะจิ่าย์เงินเพ่ื่�อซี่�อหร่ัอเช่่า 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะต์รัวัจิสอบให้มูั�นใจิว่ัา 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้รัับโอนกรัรัมูสิที่ธัิ�ในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
 (กรัณ่การัลงทีุ่นในกรัรัมูสิที่ธัิ�ในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (Freehold))  
 หรัอ่ไดจ้ิดที่ะเบย่์นสทิี่ธักิารัเช่า่ (กรัณก่ารัลงที่นุในสทิี่ธักิารัเช่า่ 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ (Leasehold)) และ/หรั่อได้มูาซีึ�งที่รััพื่ย์สิที่ธัิ 
 อ่�นใดในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�ลงทีุ่น รัวัมูที่ั�งได้รัับมูอบที่รััพื่ย์์สิน 
 ที่่�วัางเป็ีนหลักปีรัะกันแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT หนังส่อ 
 ค�ำปีรัะกัน และ/หรั่อสัญญาค�ำปีรัะกัน ต์ลอดจินการั 
 จิดที่ะเบ่ย์นภูารัะจิำย์อมูต์่าง ๆ บนอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ เพื่่�อ 
 ปีรัะโย์ช่น์ในการัจิัดหาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT  
 โดย์ครับถว้ันถกูต์อ้งต์ามูกฎหมูาย์ และต์รังต์ามูข้อ้มูลูที่่�เปีดิเผู้ย์ 
 ต่์อผูู้้ลงทุี่นแล้วั และในกรัณ่ที่่�อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์  
 CPNREIT ได้รัับมูอบนั�น มู่ส่วันที่่�เปี็นอาคารัสิ�งปีลูกสร้ัาง  
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 เฟอรั์นิเจิอรั์ และ/หรั่ออุปีกรัณ์เครั่�องใช่้ต์่าง ๆ ผูู้้จัิดการั 
 กองที่รัสัต์ต้์์องจิดัใหมู้ก่ารัจิดัที่ำที่ะเบย่์นที่รัพัื่ย์สิ์นโดย์ละเอย่์ด  
 เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัต์รัวัจิสอบควัามูถูกต้์องครับถ้วันและ 
 ควัามูมู่อย์ู่จิรัิงข้องที่รััพื่ย์์สินแต์่ละรัาย์การัที่่�กองที่รััสต์์  
 CPNREIT จิะได้รับัมูอบ รัวัมูที่ั�งจัิดส่งที่ะเบย่์นที่รัพัื่ย์สิ์นดังกล่าวั 
 ใหแ้กท่ี่รัสัต์ ่เพื่่�อใช่ใ้นการัสอบที่านการัปีฏิบิตั์งิานข้องผูู้จั้ิดการั 
 กองที่รััสต์์

ที่ั�งน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะบันที่ึกและจิัดเก็บข้้อมููล รัวัมูที่ั�งเอกสารั
หลักฐ์านเก่�ย์วักับการัคัดเล่อก การัต์รัวัจิสอบและการัตั์ดสินใจิที่่�จิะ
ลงทีุ่นหรั่อไมู่ลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินใดที่รััพื่ย์์สินหนึ�งข้องกองที่รััสต์์ 
CPNREIT ไวั้ด้วัย์

3.3 การัได้มัาซึ�งทรััพย์สินหลััก 

เมู่�อผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์พิื่จิารัณาคัดเล่อกที่รััพื่ย์์สินหลักที่่�จิะลงทุี่น 
รัวัมูถงึการัต์รัวัจิสอบที่รัพัื่ย์ส์นิเสรัจ็ิสิ�นแลว้ั และเหน็สมูควัรัใหด้ำเนนิ
การัลงทุี่นในอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์นั�น ในการัดำเนินการัเพ่ื่�อให้ได้มูาซีึ�ง
ที่รััพื่ย์์สินหลักจิะต์้องเปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต์่อไปีน่�

1) การัลงทีุ่นหรั่อได้มูาซึี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสิที่ธัิการัเช่่า 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ เพื่่�อการัจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
 หรั่อสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
 จิะมู่การัดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

1.1) จัิดให้มูก่ารัปีรัะเมิูนมูลูคา่ที่รัพัื่ย์สิ์นโดย์ผูู้้ปีรัะเมิูนมูลูคา่
ที่รััพื่ย์์สิน รัวัมูที่ั�งดำเนินการัให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์
การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินต์ามูปีรัะกาศสำนักงาน ก.ล.ต์. 
โดย์ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จิะส่งรัาย์การัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�
ได้รัับการัคัดเล่อกในเบ่�องต้์นให้ผูู้้ปีรัะเมิูนมููลค่า
ที่รััพื่ย์์สิน เพื่่�อปีรัะเมิูนมููลค่าที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ 
CPNREIT จิะลงทีุ่น โดย์มู่หลักเกณฑ์์ดังต์่อไปีน่�

1. ผูู้้ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สินต์้องเปี็นบุคคลที่่�ได้รัับ
ควัามูเห็นช่อบจิากสำนักงาน ก.ล.ต์. ต์ามูปีรัะกาศ
สำนักงาน ก.ล.ต์. เก่�ย์วักับการัให้ควัามูเห็นช่อบ
บรัิษััที่ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สินและผูู้้ปีรัะเมูินหลัก

2. เปี็นการัปีรัะเมิูนมููลค่าอย่์างเต็์มูรูัปีแบบท่ี่�มู่การั 
ต์รัวัจิสอบเอกสารัสิที่ธัแิละเป็ีนไปีเพื่่�อวัตั์ถุปีรัะสงค์
สาธัารัณะในการัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููลต่์อผูู้้ลงทีุ่น โดย์ 
ผูู้้ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สินอย์่างน้อย์ 2 รัาย์

 
 1.2) พิื่จิารัณาโครังสรัา้งเงนิที่นุ (Capital Structure) ในการั 
   ลงทุี่น หร่ัอได้มูาซึี�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่า 
   อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

 1.3) พื่ิจิารัณาในด้านสารัะสำคัญข้องรัาย์การัดังต์่อไปีน่�

   1. เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั� งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
    ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

   2. เปี็นไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้องกองที่รััสต์์  
    CPNREIT

   3. มู่ควัามูสมูเหต์ุสมูผู้ลและใช่้รัาคาที่่�เปี็นธัรัรัมู

   4. ผูู้้ที่่�มู่ส่วันได้เส่ย์เปี็นพื่ิเศษัในการัเข้้าที่ำธัุรักรัรัมู 
    จิะไมู่มู่ส่วันรั่วัมูในการัต์ัดสินใจิเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูนั�น

   5. ค่าใช้่จิ่าย์ในการัเข้้าที่ำธุัรักรัรัมูที่่�เรั่ย์กเก็บจิาก 
    กองที่รััสต์์ CPNREIT (ถ้ามู่) อย์ู่ในอัต์รัาที่่�เปี็นธัรัรัมู 
    และมู่ควัามูเหมูาะสมู

 1.4) ดำเนินการัอ่�นใดให้เปี็นไปีต์ามูที่่�มู่การัปีรัะกาศไวั้ 
   ต์ามูหลักเกณฑ์์การัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินต์ามูปีรัะกาศ 
   สำนักงาน ก.ล.ต์. และที่่�จิะได้แก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู

2) ในการัลงทีุ่นหร่ัอได้มูาซีึ�งอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์หรั่อสิที่ธัิการัเช่่า 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์เพื่ิ�มูเต์ิมู (Ongoing) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะมู่ 
 การัดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

 2.1) ในด้านสารัะข้องรัาย์การั พื่ิจิารัณาวั่าเปี็นธัุรักรัรัมูท่ี่� 
   เข้้าลักษัณะดังต์่อไปีน่�

   1. เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั� งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
    ที่่�เก่�ย์วัข้้อง

   2. เปี็นไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้องกองที่รััสต์์  
    CPNREIT

   3. มู่ควัามูสมูเหต์ุสมูผู้ลและใช่้รัาคาที่่�เปี็นธัรัรัมู

   4. ค่าใช้่จิ่าย์ในการัเข้้าที่ำธุัรักรัรัมูที่่�เรั่ย์กเก็บจิาก 
    กองที่รััสต์์ CPNREIT (ถ้ามู่) อย์ู่ในอัต์รัาที่่�เปี็นธัรัรัมู 
    และเหมูาะสมู

   5. ผูู้้ที่่�มู่ส่วันได้เส่ย์เปี็นพื่ิเศษัในการัเข้้าที่ำธัุรักรัรัมู 
    จิะไมู่มู่ส่วันรั่วัมูในการัต์ัดสินใจิเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูนั�น
 
 2.2)  ในด้านรัะบบในการัอนมุูตั์กิารัที่ำรัาย์การั ต้์องดำเนนิการั 
   ดังต์่อไปีน่�

   1. กรัณ่เจิ้าข้อง ผูู้้ให้เช่่า หรั่อผูู้้โอนสิที่ธัิการัเช่่ามูิได้ 
    เปีน็ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์หรัอ่บคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกนักบั 
    ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

    ก) ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต์่ว่ัาเป็ีนธัุรักรัรัมู 
     ที่่�เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
     ที่่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั
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    ข้) ในกรัณ่ที่่�เป็ีนการัได้มูาซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลักที่่�เป็ีน 
     รัาย์การัที่่�มู่นัย์สำคัญ จิะต์้องปีฏิิบัต์ิให้เปี็นไปี 
     ต์ามูหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับการัที่ำรัาย์การัที่่�มู่ 
     นัย์สำคัญด้วัย์

   2. กรัณ่เจิ้าข้อง ผูู้้ให้เช่่า หร่ัอผูู้้โอนสิที่ธัิการัเช่่าเป็ีน 
    ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับ 
    ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ที่างผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะ 
    ดำเนนิการัใหก้ารัเข้า้ที่ำธัรุักรัรัมูไดร้ับัควัามูเหน็ช่อบ 
    จิากที่รัสัต์ว่่ัาเป็ีนธุัรักรัรัมูที่่�เป็ีนไปีต์ามูสัญญาก่อต์ั�ง 
    ที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง โดย์กรัะบวันการั 
    และข้ั�นต์อนการัพิื่จิารัณาและอนุมูตั์กิารัที่ำรัาย์การั 
    ใหมู้ก่ารัดำเนินการัให้เป็ีนต์ามูหลักเกณฑ์ท์ี่่�เก่�ย์วัข้อ้ง

    ก) ได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต์่ว่ัาเป็ีนธัุรักรัรัมู 
     ที่่�เปี็นไปีต์ามูสัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ 
     ที่่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั 

    ข้) ในกรัณท่ี่่�เป็ีนธุัรักรัรัมูที่่�มูมู่ลูค่าเกินกว่ัา 1 (หนึ�ง)  
     ล้านบาที่ หรั่อต์ั�งแต์่รั้อย์ละ 0.03 (ศูนย์์จิุด 
     ศูนย์์สามู) ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์ สินสุที่ธัิข้อง 
     กองที่รัสัต์ข์้ึ�นไปี แล้วัแต่์มูลูค่าใดจิะสูงกว่ัา หรัอ่ 
     ต์ามูเกณฑ์์ข้องปีรัะกาศที่่�จิะแก้ไข้ในอนาคต์   
     ต้์องได้รัับอนุมูัต์ิจิากคณะกรัรัมูการับรัิษััที่ฯ 
     หรั่อให้เปี็นไปีต์ามูอำนาจิอนุมูัต์ิที่่�ปีรัะกาศ 
     ที่่�เก่�ย์วัข้้องกำหนดด้วัย์

    ค) ในกรัณท่ี่่�เปีน็ธัรุักรัรัมูที่่�มูมู่ลูค่าต์ั�งแต์ ่20 (ย์่�สบิ)  
     ล้านบาที่ข้ึ�นไปี หร่ัอเกินรั้อย์ละ 3 (สามู)  
     ข้องมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิสทุี่ธัขิ้องกองที่รัสัต์ ์แลว้ัแต์่ 
     มูลูคา่ใดจิะสงูกวัา่ หรัอ่ ต์ามูเกณฑ์ข์้องปีรัะกาศ 
     ที่่�จิะแก้ไข้ในอนาคต์ ต์อ้งได้รับัมูติ์ข้องที่่�ปีรัะชุ่มู 
     ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กวั่า  
     3 ใน 4 (สามูในส่�) ข้องจิำนวันเส่ย์งที่ั�งหมูด 
     ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธิั 
     ออกเส่ย์ง หรั่อให้เป็ีนไปีต์ามูอำนาจิอนุมัูติ์ 
     ที่่�ปีรัะกาศที่่� เก่�ย์วัข้้องกำหนด นอกจิากน่�   
     ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะต้์องจัิดให้มู่ที่่�ปีรึักษัา 
     ที่างการัเงินให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับการัวัิเครัาะห์ 
     ข้้อมููลเก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัข้้างต์้น เพื่่�อ 
     ปีรัะกอบการัตั์ดสินใจิลงทุี่นและการัเปีิดเผู้ย์ 
     ข้้อมููลที่่�ถูกต์้อง

3) ในกรัณ่ท่ี่�ต์้องข้อมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หนังส่อเช่ิญ 
 ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์้องมู่ควัามูเห็นข้องที่่�ปีรัึกษัาที่าง 
 การัเงินเพื่่�อปีรัะกอบการัข้อมูติ์ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์  
 โดย์จิะนำส่งหนังส่อเช่ิญปีรัะชุ่มูล่วังหน้าต์ามูส่วันที่่�วั่าด้วัย์ 
 การัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลต์ามูปีรัะกาศ บจิ/รั 29-00 เรั่�องการัรัับ  
 การัเปีดิเผู้ย์สารัสนเที่ศ และการัเพื่กิถอนหนว่ัย์ที่รัสัต์ข์้องที่รัสัต์ ์

 เพื่่�อการัลงทุี่น พื่.ศ. 2558 และปีรัะกาศสำนักงาน ก.ล.ต์.  
 ที่่� สรั. 26/2555 เรั่�องข้อ้กำหนดเก่�ย์วักบัรัาย์การัและข้อ้ควัามู 
 ในสญัญาก่อต์ั�งที่รัสัต์์ข้องที่รัสัต์์เพื่่�อการัลงทุี่นในอสังหารัมิูที่รัพัื่ย์์  
 และที่่�จิะมู่การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู

3.4 การัจัำหน่ายไปิซึ�งทรััพย์สินหลััก 

เมู่�อผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์พ์ื่จิิารัณาคดัเลอ่กที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัที่่�จิะจิำหนา่ย์
ไปีเสรัจ็ิสิ�นแลว้ั และเหน็สมูควัรัใหด้ำเนนิการัจิำหนา่ย์ไปีซีึ�งที่รัพัื่ย์ส์นิ
หลักนั�น ในการัดำเนินการัเพื่่�อจิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลัก จิะต์้อง
เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ดังต์่อไปีน่�
1) ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จิะจิัดให้มู่การัปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สินหลัก 
 ต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
2) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะมูก่ารัดำเนินการัจิำหน่าย์ไปีโดย์เปีิดเผู้ย์  
 และมู่สารัะข้องรัาย์การัต์ามูข้้อ 3.3 2) 2.1) การัได้มูาซึี�ง 
 ที่รััพื่ย์์ สินหลักเพื่ิ�มูเติ์มู และมู่รัะบบการัอนุมูัต์ิต์ามูข้้อ 
 3.3 2) 2.2) การัได้มูาซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลักเพื่ิ�มูเต์ิมูโดย์อนุโลมู
3) การัจิำหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักที่่�เข้้าลักษัณะดังต์่อไปีน่� นอกจิาก 
 จิะต์้องเปี็นไปีต์ามูข้้อกำหนดในข้้อ 2) แล้วั จิะต์้องเปี็นกรัณ ่
 ที่่� เ ปี็ น เห ตุ์จิำ เ ป็ีนและสมูควัรั  โดย์ไ ด้ รัับอ นุมูั ต์ิ จิ าก 
 คณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ด้วัย์

 3.1) การัจิำหน่าย์ที่รััพื่ย์์สินหลักก่อนครับ 1 ปีีนับแต์่วัันท่ี่� 
   กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้มูาซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น

 3.2) การัจิำหนา่ย์ที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัที่่�กองที่รัสัต์ ์CPNREIT ไดมู้า 
   ซีึ�งกรัรัมูสิที่ธัิ�ให้แก่เจิ้าข้องเดิมู

4.  การัคััดเล่อกผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์ และ/ 
หรัือผู้เช่าช่วงทรััพย์สินหลัก

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัพิื่จิารัณาและคัดเล่อกผูู้้บริัหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก โดย์ในการั
พื่ิจิารัณาที่ำสัญญากับผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วัง
ที่รััพื่ย์์สินหลักนั�น บรัิษััที่ฯ มู่ข้ั�นต์อนในการัดำเนินงานดังน่�

1) ปีรัะเมูินและวัิเครัาะห์คุณสมูบัต์ิข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
 และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก แต์่ละรัาย์ ซีึ�งมู่หลักเกณฑ์์ 
 การัพื่ิจิารัณาเป็ีนไปีต์ามูรัะบบงานข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์ ์
 กำหนด

2) ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์จิะพิื่จิารัณาคัดเลอ่กผูู้้บรัหิารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์  
และ/หรัอ่ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั ที่่�ไดค้ะแนนรัวัมูถว่ังน�ำหนกั 
สูงสุด และสรุัปีผู้ลการัคัดเล่อกพื่ร้ัอมูที่ั�งเหตุ์ผู้ลในการัเล่อก 
ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก 
เสนอต์่อคณะกรัรัมูการับริัษััที่เพื่่�ออนุมูัต์ิ หากผูู้้บรัิหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�ได้คะแนนรัวัมูถ่วังน�ำหนักสูงสุดมู่คะแนน 
ไมู่ถึงเกณฑ์์ หรั่อได้คะแนนในด้านควัามูรัู้ ควัามูสามูารัถ และ
ปีรัะสบการัณ์ในอด่ต์ และด้านรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในท่ี่�มู่
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 ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่/การัรัักษัาที่รััพื่ย์์สิน น้อย์กวั่าครึั�งหนึ�งจิะ 
ถ่อวั่าไมู่ผู้่าน และจิะต์้องจิัดกรัะบวันการัสรัรัหาผูู้้บรัิหารั 
อสังหา-รัิมูที่รััพื่ย์์ใหมู่ สำหรัับผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ถ้ามู่
คะแนนรัวัมูน้อย์กวั่าครัึ�งหนึ�งถ่อวั่าไมู่ผู้่าน

อย์่างไรัก็ด่ กรัะบวันการัคัดเล่อกผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ต์ามูที่่� 
กล่าวัมูาด้านบนนั�น ไมู่ใช่้สำหรัับการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินหลักครัั�งแรัก

3) ในการัเข้้าที่ำสัญญากับผูู้้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อ  
 ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่เง่�อนไข้ 
 ในสัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก อย์่างน้อย์ดังต์่อไปีน่�

 3.1  กำหนดให้กองที่รัสัต์ส์ามูารัถเลิกสัญญาและปีรัับเปีล่�ย์น 
   ผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน 
   หลัก ในกรัณ่ที่่�ผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอ  
   ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก ไมู่ปีฏิิบัต์ิต์ามูเง่�อนไข้ หร่ัอ 
   มู่การักรัะที่ำการัหร่ัอละเวั้นกรัะที่ำการัอันเปี็นเหตุ์ให้ 
   ข้าดควัามูนา่เช่่�อถอ่ในการัปีฏิบิตั์หินา้ที่่�ต์ามูสญัญา หรัอ่ 
   ไมู่บำรุังรัักษัาที่รััพื่ย์์สินให้อย์ู่ในสภูาพื่ด่ หรั่อผูู้้เช่่า 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักที่ำที่รััพื่ย์์สินข้องกองที่รััสต์์เส่ย์หาย์ หรั่อ 
   ไมู่บำรัุงรัักษัาให้อย์ู่ในสภูาพื่ที่่�ด่และเหมูาะสมูแก่การั 
   ใช่้งานต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์ดังที่่�รัะบุไวั้ในสัญญา
 3.2  กำหนดใหผูู้้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และ/หรัอ่ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักมู่หน้าที่่�ในการัดูแลและซ่ีอมูบำรุังรัักษัา 
   ที่รััพื่ย์์ สินข้องกองที่รััสต์์ เพื่่�อให้สามูารัถใช้่จิัดหา 
   ปีรัะโย์ช่น์ได้อย์่างต์่อเน่�องในรัะย์ะย์าวั 
 3.3  กำหนดวั่าหากบรัิษััที่ฯ พื่บวั่าผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
   และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก มู่การักรัะที่ำหร่ัอ 
   การัละเว้ันการักรัะที่ำการัอันเป็ีนเหตุ์ให้ไมู่สามูารัถ 
   ปีฏิิบตั์หิน้าที่่�ต์ามูสญัญาแต์ง่ต์ั�งผูู้้บรัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์  
   และ/หรั่อสัญญาเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก หร่ัอผูู้้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักไมู่ดูแลรัักษัาที่รััพื่ย์์สินที่่�เช่่าช่่วังให้อย์ู่ใน 
   สภูาพื่ท่ี่�ด่และเหมูาะสมูแก่การัใช้่งานต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์ 
   ดังท่ี่�รัะบุไว้ัในสัญญา บริัษััที่ฯ ต์้องดำเนินการัให้มู่ 
   การับอกเลิกสัญญาแต่์งต์ั�งผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
   และ/หรั่อสัญญาเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก (แล้วัแต์่กรัณ่)  
   เพื่่�อท่ี่�บริัษััที่ฯ จิะสามูารัถเข้้าไปีดำเนินงานแที่น หรั่อ 
   คัดเล่อกผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผูู้้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลัก รัาย์ใหมู่เพื่่�อที่ดแที่นรัาย์เดิมู
 3.4  กำหนดใหผูู้้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และ/หรัอ่ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักต์้องแสดงให้บรัิษััที่ฯ มูั�นใจิวั่าได้ผูู้้บรัิหารั 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก 
   มู่รัะบบควับคุมูภูาย์ในอย์่างน้อย์ ดังต์่อไปีน่�

   1) มูก่ารัจิดัที่ำาคูมู่อ่และข้ั�นต์อนการัปีฏิบิตั์งิาน รัวัมูที่ั�ง 
    จิัดฝึั่กอบรัมูพื่นักงานให้เข้้าใจิและปีฏิิบัติ์หน้าท่ี่� 
    ได้อย์่างเหมูาะสมู
   2) มู่การัแบ่งแย์กหน่วัย์งานและบุคลากรัที่่�มู่หน้าท่ี่� 
    ในการับรัิหารัจิัดการัที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ลงทีุ่น  
    เช่่น ฝั่่าย์ข้าย์ เปี็นต์้น แย์กต์่างหากจิากหน่วัย์งาน 
    และบุคลากรัอ่�นข้องผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
    และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก และ/หรั่อ  
    ผูู้บ้รัหิารัโรังแรัมู (ถา้มู)่ ที่่�ดแูลที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�มูป่ีรัะเภูที่ 
    ธัุรักิจิเด่ย์วักันกับกองที่รััสต์์อย์่างช่ัดเจิน หรั่อมู่ 
    มูาต์รัการัและรัะบบการัที่ำงานอ่�นใดที่่�สามูารัถ 
    ปี้องกันควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ ปี้องกัน 
    การัล่วังรัู้และการัใช้่ปีรัะโย์ช่น์จิากข้้อมููลข้อง 
    กองที่รััสต์์
   3) มู่การัแบ่งแย์กหน้าที่่�งานโดย์ไมู่ให้บุคคลเด่ย์วั 
    ที่ำงานสำคัญต์ั�งแต่์ต์้นจินจิบ โดย์งานสำคัญที่่�ต้์อง 
    มู่การัแบ่งแย์กหน้าที่่� เช่่น งานจิัดซี่�อ งานรัับมูอบ 
    สินค้าหรั่อบริัการั งานบัญช่่ งานควับคุมูจิัดเก็บ 
    ที่รััพื่ย์์สิน และงานต์รัวัจินับที่รััพื่ย์์สิน เปี็นต์้น  
    โดย์ต์้องมูอบหมูาย์ให้บุคคลหนึ�งเปี็นผูู้้จิัดที่ำและ 
     อ่กบุคคลเป็ีนผูู้้สอบที่าน นอกจิากน่�  ต์้องมู่ 
    บุคคลอ่�นเป็ีนผูู้้สุมู่ต์รัวัจิสอบการัที่ำงานข้องผูู้้จิดัที่ำ 
    และผูู้้สอบที่านด้วัย์ เพื่่�อให้เปี็นรัะบบท่ี่�มู่การั 
    ต์รัวัจิสอบและถ่วังดุลซึี�งจิะช่่วัย์ป้ีองกันมิูให้เกิด 
    ข้้อผู้ิดพื่ลาดหรั่อทีุ่จิรัิต์ได้รัะดับหนึ�ง
   4) มู่การัต์ิดต์ามูควับคุมูและต์รัวัจิสอบการัปีฏิิบัต์ิงาน 
    ข้องพื่นักงานเพื่่�อปี้องกันการัปีฏิิบัต์ิงานผู้ิดพื่ลาด 
    หรั่อไมู่เปี็นไปีต์ามูรัะบบการัควับคุมูที่่�วัางไวั้
   5) มู่การับันที่ึกรัาย์การัและธัุรักรัรัมูต์่าง ๆ รัวัมูทัี่�ง 
    จิัดเก็บเอกสารัปีรัะกอบการัที่ำารัาย์การัไวั้โดย์ 
    ครับถ้วันเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัต์รัวัจิสอบภูาย์หลัง  
    และปีอ้งกนัข้อ้ผู้ดิพื่ลาดหรัอ่การัที่จุิรัติ์ที่่�อาจิเกดิข้ึ�น
   6) มูร่ัะบบในการัควับคมุูดแูลการัรับัจิา่ย์เงนิที่่�รัอบคอบ 
    รััดกุมู สามูารัถปี้องกันการัรัั�วัไหล หรั่อการักรัะที่ำา 
    ทีุ่จิรัิต์ได้อย์่างมู่ปีรัะสิที่ธัิผู้ล
   7) ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์มู่รัะบบการัจิัดเก็บรัาย์ได้ 
    จิากผูู้้เช่่าข้องกองที่รััสต์์ให้ครับถ้วัน และมู่รัะบบ 
    การัควับคุมูเพื่่�อปี้องกันการัเบิกค่าใช่้จิ่าย์ซี�ำซี้อน  
    และการัเบิกจิ่าย์ในลักษัณะทีุ่จิรัิต์ รัวัมูที่ั�งพื่ิจิารัณา 
    เอกสารัหลักฐ์านและควัามูสมูเหต์ุสมูผู้ลในการั 
    เบกิจิา่ย์คา่ใช่จ้ิา่ย์ใหเ้ปีน็ไปีต์ามูที่่�สัญญากอ่ต์ั�งที่รัสัต์์  
    แบบแสดงรัาย์การัข้อ้มูลู หนงัสอ่ช่่�ช่วัน และสัญญา 
    ต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกำหนด
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   8)  มู่รัะบบการัออกเลข้ที่่�ล่วังหน้า (Pre-Number  
     Document) สำาหรัับการัที่ำารัาย์การัต์่าง ๆ  
     ที่่� เ ก่�ย์วักับที่รััพื่ย์์สินหร่ัอรัาย์รัับรัาย์จ่ิาย์ เช่่น  
     ใบสั�งซี่�อ ใบเสรัจ็ิรับัเงนิ ใบแจิง้หน่� ใบรับัสนิคา้หรัอ่ 
     บรัิการั เปี็นต์้น เพื่่�อปี้องกันการัที่ำารัาย์การัที่่�เล่�ย์ง 
     ข้ั�นต์อนการัต์รัวัจิสอบและควับคุมูที่่�กำาหนดไวั้  
     (เช่่น รัับเงินแต์่ไมู่ออกใบเสร็ัจิรัับเงิน หร่ัอออก 
     ใบเสรั็จิรัับเงินปีลอมูให้ลูกค้า เปี็นต์้น)
   9)  มูร่ัะบบควับคมุูและรักัษัาควัามูปีลอดภูยั์ข้องข้อ้มูลู 
     ในรัะบบคอมูพิื่วัเต์อร์ัที่่�จัิดเก็บข้้อมููลรัาย์ได้และ 
     รัาย์จิ่าย์ข้องกองที่รััสต์์ โดย์สามูารัถต์รัวัจิสอบ 
     ย์้อนหลังได้วั่ามู่บุคคลใดเข้้าถึงข้้อมููลดังกล่าวั
   10) ที่รััพื่ย์์สินที่่�มู่มููลค่าสูง ต์้องจิัดเก็บในพื่่�นที่่�ปีลอดภูัย์  
    และจิำากัดผูู้้ เข้้าไปีในพื่่�นที่่�นั�น โดย์การัเข้้าไปี 
    ในพื่่�นที่่�นั�นต้์องได้รัับอนุญาต์จิากผูู้้บริัหารั และ 
    อาจิใช้่รัะบบกล้องวังจิรัปิีดในการัเฝ้ั่ารัะวังัที่รัพัื่ย์์สนิ
   11) มู่การัควับคุมูดูแลที่รััพื่ย์์สิน โดย์มู่การัจิัดที่ำ 
    ที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์สิน ปีรัับปีรุังที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์สิน 
    ให้ เปี็ นปีั จิจิุ บั น เ มู่� อมู่ ก ารัซี่� อที่รััพื่ย์์ สิน ให มู่  
    ส่งที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์ สินที่่�ปี รัับปีรุังใ ห้ผูู้้ จิัดการั 
    กองที่รััสต์์เพ่ื่�อต์รัวัจิสอบกับเงินสดจิ่าย์ ต์รัวัจินับ 
    ที่รััพื่ย์์สินอย์่างสมู�ำเสมูอ รัวัมูถึงจิัดที่ำบันที่ึก 
    การัต์รัวัจินับ โดย์ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์จิะเก็บรัักษัา 
    ที่ะเบ่ย์นที่รััพื่ย์์สินไวั้อ่กหนึ�งชุ่ด
 ที่ั�งน่� ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ อาจิพิื่จิารัณากำหนดให้ผูู้้บริัหารั

อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักต์้องรัับผู้ิด
ช่อบในควัามูเส่ย์หาย์ที่่�เกิดข้ึ�นกับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์
อนัเน่�องจิากควัามูปีรัะมูาที่เลนิเล่อข้องผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ 
และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักในรัะบบการัควับคุมูที่่�ที่ำให้
เกิดการัทีุ่จิรัิต์ได้ง่าย์

 3.5  ในการัเข้า้ที่ำสญัญากบัผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์ส์นิหลกั ผูู้จ้ิดัการั 
   กองที่รััสต์์ และที่รััสต์่อาจิพื่ิจิารัณากำหนดให้มู่เง่�อนไข้ 
   เพื่ิ�มูเต์มิูเบ่�องต์น้ (แล้วัแต์ก่รัณ)่ เพื่่�อบรัรัเที่าหรัอ่ป้ีองกนั 
   ควัามูเส่�ย์งแก่กองที่รััสต์์ ดังต์่อไปีน่� 

   1) กำหนดให้กองที่รัสัต์ส์ามูารัถบอกเลิกสญัญาเช่า่กับ 
    ผูู้้ เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลักได้ ในกรัณ่ที่่�ผูู้้ เช่่าช่่วัง 
    ที่รััพื่ย์์สินหลักไมู่ปีฏิิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้ข้องสัญญา 
    เช่า่ที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัโดย์เคร่ังครัดั โดย์เฉพื่าะการัช่ำรัะ 
    ค่าเช่่าให้เปี็นไปีต์ามูสัญญาเช่่าที่รััพื่ย์์สินหลัก

   2) กำหนดหน้าที่่�ที่่�ผูู้้เช่่าช่่วังต์้องปีฏิิบัต์ิ อาที่ิ เรั่�องการั 
    ก่อภูารัะผูู้กพื่ัน การัเปีล่�ย์นวััต์ถุปีรัะสงค์บรัิษััที่ 
    เปี็นต์้น 

 3.6.  กำหนดให้บรัิษััที่ฯ มู่สิที่ธัิในการัต์รัวัจิสอบการัที่ำงาน 
   ข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลักว่ัาเป็ีนไปีต์ามูคู่มู่อฉบับน่� สัญญาแต่์งต์ั�ง 
   ผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สัญญาเช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก  
   สัญญาต์กลงกรัะที่ำการั และสัญญาอ่�นใดที่่�เก่�ย์วัข้้อง 
 3.7.  กำหนดใหผูู้้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และ/หรัอ่ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ัง 
   ที่รััพื่ย์์สินหลัก มู่รัะบบในการัต์ิดต์ามูควับคุมู รัวัมูทัี่�ง 
   มู่การัสุ่ มูต์รัวัจิสอบเพื่่� อ ใ ห้ มัู�น ใจิไ ด้ ว่ั า ผูู้้บรัิหารั 
   อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/หร่ัอผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก  
   มู่การัจัิดเก็บรัาย์ได้และนำส่งกองที่รััสต์์โดย์ครับถ้วัน  
   และไมู่มู่การัเรั่ย์กเก็บค่าใช่้จิ่าย์จิากกองที่รััสต์์มูาก 
   เกินควัามูจิำเป็ีนและต้์องอย์ู่ภูาย์ใต้์กรัอบท่ี่�เป็ีนไปี 
   ต์ามูที่่�สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล  
   หนังส่อช่่�ช่วัน และสัญญาต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้องกำหนดให้ 
   เรั่ย์กเก็บได้

4) ในการัแต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์์สินหลัก ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ จิะจิัดให้มู่รัะบบในการั 
 ควับคุมู กำกับ ต์รัวัจิสอบ และปีรัะเมูินผู้ลการัดำเนินงานข้อง 
 บุคคลดังกล่าวัต์ามูที่่�กำหนดในรัะบบงานข้องผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ เพื่่�อให้มูั�นใจิได้วั่าผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และ/ 
 หรั่อ ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก มู่การัจัิดเก็บรัาย์ได้และนำส่ง 
 ค่าเช่่าให้แก่กองที่รััสต์์โดย์ครับถ้วันและถูกต้์องต์ามูข้้อต์กลง 
 ในสัญญาแต่์งตั์�งผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ สัญญาเช่่าช่่วัง 
 ที่รััพื่ย์ส์นิหลกั และเพื่่�อใหมู้ั�นใจิวัา่รัะบบควับคมุูภูาย์ในย์งัคงมู่ 
 ปีรัะสิที่ธัภิูาพื่และสามูารัถป้ีองกนัการัที่จุิรัติ์หรัอ่ที่ำใหต้์รัวัจิพื่บ 
 การัทีุ่จิรัิต์หรั่อการัปีฏิิบัต์ิที่่�ไมู่เปี็นไปีต์ามูรัะบบได้โดย์ง่าย์

5.  การัต์ดิต์ามดแูลและปรัะเมินผลการัปฏิบัิต์งิาน 
ข้องผู้บรัิหารัอสังหารัิมทรััพย์

5.1 การัต์ดิต์ามัดแ้ลัการัปิฏิบิตั์งิานของผู้้บ้รัหิารัอสงัหารัมิัทรัพัย์

บรัิษััที่ฯ ในฐ์านะผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักที่่�จิะให้ผูู้้ถ่อ
หนว่ัย์ข้องกองที่รัสัต์ ์ไดร้ับัผู้ลปีรัะโย์ช่นจ์ิากการัลงที่นุอย์า่งสมู�ำเสมูอ 
โดย์จิะคำนึงถึงผู้ลปีรัะโย์ช่น์ที่่�ได้รัับข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์
เข้้าไปีลงทีุ่น ซีึ�งบรัิษััที่ฯ มู่รัะบบการัควับคุมู กำกับ และปีรัะเมูินผู้ล
การัปีฏิิบัติ์งานข้องผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ โดย์บริัษััที่ฯ และ 
ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิะที่ำงานรั่วัมูกันอย์่างใกล้ชิ่ดเพื่่�อเพื่ิ�มู
ศกัย์ภูาพื่ใหก้บัอสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ท์ี่่�กองที่รัสัต์เ์ข้า้ลงทุี่น โดย์ฝ่ั่าย์พื่ฒันา
ธัุรักิจิ จิะเป็ีนผูู้้ควับคุมู กำกับและปีรัะเมิูนผู้ลการัปีฏิิบัต์ิงานข้อง 
ผูู้บ้รัหิารัอสังหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์วัา่ไดด้ำเนนิงานต์ามูสัญญาแต่์งต์ั�งผูู้บ้รัหิารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ โดย์ดำเนินการัดังน่�
1) ฝ่ั่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิรั่วัมูกับผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ จิัดที่ำแผู้น 
 งบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีีข้องกองที่รััสต์์ฯ ที่่�แสดงรัาย์ละเอ่ย์ดข้อง 
 รัาย์รัับและรัาย์จิ่าย์ โดย์ที่ำการักำหนดเปี้าหมูาย์ในการัจิัดหา 
 รัาย์ได้ และติ์ดต์ามูควับคุมูดูแลให้รัาย์รัับและรัาย์จ่ิาย์ข้อง 
 กองที่รััสต์์ฯ เปี็นไปีต์ามูเปี้าหมูาย์หรั่อที่่�คาดการัณ์ไวั้



รายงานประจำาปี 2564118

2) ฝ่ั่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิรั่วัมูกับผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ จิะที่ำการั
พื่ิจิารัณาหรั่อที่บที่วันการัวัางแผู้นกลย์ุที่ธั์ข้องผูู้้บรัิหารั 
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ เพื่่�อให้สามูารัถเพื่ิ�มูรัาย์ได้และลดควัามูเส่�ย์ง
จิากควัามูผู้ันผู้วันข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าให้แก่กองที่รััสต์์ CPNREIT 
รัวัมูที่ั�งที่ำการัติ์ดต์ามูผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดำเนินการัให้
เปี็นไปีต์ามูแผู้นและกลย์ุที่ธั์ที่่�วัางไวั้

3) บรัิษััที่ฯ ดำเนินการัต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์์สินรั่วัมูกับผูู้้บรัิหารั 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และที่รััสต์่  เพื่่�อให้ เกิดควัามูมูั�นใจิว่ัา 
 ที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์มู่อย์ู่ครับถ้วัน อย์ู่ในสภูาพื่ปีกต์ิ  
 พื่ร้ัอมูใช้่งาน ไมู่มู่การัต่์อเติ์มูหร่ัอสูญหาย์ เกินไปีกว่ัาที่่�ได้รัับ 
 อนุญาต์จิากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
4) ฝ่ั่าย์พัื่ฒนาธุัรักิจิรั่วัมูกับผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ ดำเนินการั 
 ติ์ดต์ามูให้มู่การัดูแลและรัักษัาสภูาพื่อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้อง 
 กองที่รัสัต์ฯ์ รัะบบงานและอปุีกรัณท์ี่่�สำคญัในที่รัพัื่ย์ส์นิดงักลา่วั 
 ใหอ้ย์ูใ่นสภูาพื่ดแ่ละใช่จ้ิดัหาปีรัะโย์ช่นไ์ดอ้ย์า่งต์อ่เน่�อง รัวัมูถงึ 
 ให้มูลั่กษัณะหรัอ่คุณสมูบัต์เิป็ีนไปีต์ามูที่่�กฏิหมูาย์กำหนด อาทิี่ 
 เช่่น รัะบบการัรัักษัาควัามูปีลอดภัูย์ การัรัักษัาคุณภูาพื่ 
 สิ�งแวัดล้อมู การัอนุรัักษั์พื่ลังงาน ต์ลอดจินสัญญาที่่�เก่�ย์วัข้้อง 
 โดย์ครับถ้วัน ภูาย์ในงบปีรัะมูาณที่่�กำหนดและพิื่จิารัณา 
 ร่ัวัมูกันรัะหว่ัางผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
 และได้รัับควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต์่  
5) ทีุ่กฝั่่าย์งานข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ จิัดให้มู่การัปีรัะชุ่มูรั่วัมูกัน 
 กับผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์อย์่างสมู�ำเสมูอ เพ่ื่�อร่ัวัมูกัน 
 ปีรัะเมิูนผู้ลการัดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ฯ และร่ัวัมูกันหา 
 แนวัที่างที่่�เหมูาะสมูในการัปี้องกันการัเกิดปีัญหาจิากการั 
 ดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
6) ฝ่ั่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิ ดำเนินการัจิัดที่ำแบบปีรัะเมูินผู้ลการั 
 ปีฏิิบัต์ิงานข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ โดย์มู่การักำหนด 
 เกณฑ์์การัปีรัะเมูินผู้ล แบ่งเปี็นสองส่วัน ค่อ

 1. ส่วันท่ี่�เปี็นหน้าที่่�ข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ต์ามูสัญญา 
  แต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 

 2. ส่วันท่ี่�เปีน็ผู้ลการัดำเนนิงานดา้นการับรัหิาอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์ 
  ข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์
7) ฝ่ั่าย์พื่ัฒนาธัุรักิจิ จิะดำเนินการัควับคุมูและกำกับการัที่ำงาน 
 ดังน่�

 1. สอบที่านควัามูสัมูพื่ันธั์รัาย์ได้และค่าใช่้จิ่าย์ในแต์่ละเด่อน 
  วั่าผู้ิดปีกต์ิไปีจิากเดิมูหรั่อไมู่

 2. ดำเนินการัสุ่มูตั์วัอย่์างเพื่่�อต์รัวัจิสอบหลักฐ์านปีรัะกอบ 
  รัาย์การั เพื่่�อย์่นย์ันควัามูมู่อย์ู่จิรัิง ควัามูถูกต์้องครับถ้วัน 
  ข้องรัาย์การั ในการับันที่ึกข้้อมููลการัรัับช่ำรัะเข้้าบัญช่่ 
  ข้องกองที่รััสต์์ กับรัาย์งานค่าเช่่าที่่�ลูกค้าต์้องช่ำรัะใน 
  แต์่ละเด่อน

 3. สอบที่านอาย์ุลูกหน่�ที่่�ค้างช่ำรัะวั่าอย์ู่ ในเกณฑ์์ปีกต์ิ  
  ไมู่เพื่ิ�มูข้ึ�นอย์่างเปี็นสารัะสำคัญ

 4. สุ่มูต์รัวัจิสอบวั่าผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์มู่การัปีฏิิบัต์ิ 
  หน้าที่่�อย์่างเปี็นกลางและโปีรั่งใส ไมู่มู่การัเอ่�อปีรัะโย์ช่น์ 
  ต์่อผูู้้เช่่ารัาย์ใดรัาย์หนึ�งเปี็นกรัณ่พื่ิเศษั

 5. สอบที่านการัเพื่ิ�มูข้ึ�นหรัอ่ลดลงข้องที่รัพัื่ย์ส์นิถาวัรั วัา่มูก่ารั 
  ข้ออนุมูัต์ิต์ามูข้ั�นต์อนที่่�ถูกต์้อง

 6. สอบที่านธุัรักรัรัมูที่่�เป็ีนรัาย์การัพิื่เศษั เกิดไมู่บ่อย์ หรั่อ 
  รัาย์การัที่่�มูลูคา่สงูอ่�น ๆ  เพื่่�อใหมู้ั�นใจิว่ัาการัที่ำธัรุักรัรัมูนั�น 
  เปี็นไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

 7. สอบที่านรัาย์การัค่าใช่้จิ่าย์ที่่�ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
  เร่ัย์กเก็บจิากกองที่รััสต์์ว่ัาไมู่มู่การัเรั่ย์กเก็บค่าใช้่จิ่าย์ 
  จิากกองที่รัสัต์ม์ูากเกนิควัามูจิำเปีน็หรัอ่มูค่วัามูซี�ำซีอ้นและ 
  อย์ู่ในข้อบเข้ต์ที่่�ต์กลงรั่วัมูกัน

 8. จัิดให้มู่รัะบบการัปีรัะเมูินรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้อง 
  ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์อย์่างสมู�ำเสมูอ โดย์บรัิษััที่ฯ  
  อาจิกำหนดให้ผูู้้สอบบัญช่่ข้องผูู้้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์ ์
  หร่ัอบรัิษััที่ที่่�ปีรัึกษัาจิากภูาย์นอกรัาย์งานจิุดอ่อนหรั่อ 
  ข้้อบกพื่ร่ัองในรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในให้บริัษััที่ฯ ที่รัาบ 
  อย์่างสมู�ำเสมูอ พื่รั้อมูแนวัที่างในการัแก้ไข้และปีรัับปีรัุง

5.2 การัปิรัะเมัินผู้ลัการัปิฏิิบัต์ิงานของผู้้้บรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์

บรัษิัทัี่ฯ ได้มูก่ารัปีรัะเมูนิผู้ลการัปีฏิบิตั์งิานข้องผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์
ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 โดย์ผูู้้บรัิหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ถูกต้์องและครับถ้วันต์ามูสัญญา 
แต์่งต์ั�งผูู้้บรัิหารัสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่� ได้รัับมูอบหมูาย์ และไมู่พื่บ 
ข้้อผิู้ดพื่ลาดที่่�กรัะที่บต่์อผู้ลการัดำเนินการัข้องกองที่รััสต์์อย่์างมู ่
นัย์สำคัญ

6.  รัะบบในการัต์ิดต์ามดูแลผลปรัะโยชน์ข้อง 
กองทรััสต์์ CPNREIT

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่วััต์ถุปีรัะสงค์หลักท่ี่�จิะที่ำให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
ได้รัับผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากการัลงทีุ่นในกองที่รััสต์์  CPNREIT  
อย์่างสมู�ำเสมูอและต์่อเน่�องในรัะย์ะย์าวั โดย์คำนึงถึงปีรัะโย์ช่น์ท่ี่� 
ไดร้ับัจิากการัพื่ฒันาและเพื่ิ�มูคณุภูาพื่ข้องที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัอย์า่งต์อ่เน่�อง 
โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่แนวัที่างและรัะบบในการัติ์ดต์ามูและดูแล
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินหลักข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ดังต์่อไปีน่�
1) สำหรัับที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันที่่� เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารั 
 สำนักงาน กองที่รัสัต์ ์CPNREIT มูน่โย์บาย์จิดัหาปีรัะโย์ช่น์จิาก 
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 ที่รััพื่ย์์สินหลักปีรัะเภูที่น่� โดย์การันำพื่่�นที่่�ข้องที่รััพื่ย์์สิน 
 ออกให้เช่่า รัวัมูถึงการัให้บรัิการัที่่�เก่�ย์วัเน่�องกับการัเช่่าพ่ื่�นที่่�  
 แก่ผูู้้เช่่าซีึ�งเปี็นผูู้้ปีรัะกอบการัในธุัรักิจิปีรัะเภูที่ต่์าง ๆ และ 
 สำหรัับที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันที่่�เปี็นโรังแรัมู กองที่รััสต์์ CPNREIT 
 จิะมู่การัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์โดย์การันำอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ดังกล่าวั 
 ออกให้เช่่าช่่วังและนำสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วัข้้องออกให้เช่่า 
 แก่ผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน
2) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และที่รััสต์่จิะติ์ดต์ามูผู้ลการัดำเนินงาน 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในแต์่ละปีี โดย์การัเปีรั่ย์บเที่่ย์บกับ 
 งบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีขี้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT รัวัมูถึงพื่จิิารัณา 
 ผู้ลปีรัะกอบการัข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT ในปีปัีีจิจิบุนัเมู่�อเที่ย่์บ 
 กับปีีที่่�ผู่้านมูา และในกรัณ่ที่่�ผู้ลปีรัะกอบการัข้องอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์
 ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT  เข้้าลงทีุ่นไมู่เปี็นไปีต์ามูเปี้าหมูาย์  
 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ ที่รััสต่์ และผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์  
 (สำหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันที่่�เป็ีนศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน)  
 หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (สำหรัับที่รััพื่ย์์สินส่วันที่่�เป็ีนโรังแรัมู 
 ฮิลตั์น พื่ัที่ย์า) จิะดำเนินการัวิัเครัาะห์เพื่่�อหาสาเหตุ์ โดย์ 
 ผูู้จ้ิดัการักองที่รััสต์์ จิะดำเนินการัร่ัวัมูกับผูู้บ้ริัหารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์  
 หร่ัอผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สิน (แล้วัแต์่กรัณ่) อย์่างใกล้ช่ิด ในการั 
 พื่ัฒนาแผู้นการัดำเนินงานเพื่่�อปีรัับปีรัุงผู้ลการัดำเนินงานข้อง 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทีุ่น ให้เปี็นไปี 
 ต์ามูเปี้าหมูาย์ที่่�กำหนด
3) ผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์แ์ละผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์จ์ิะร่ัวัมูกันสร้ัาง 
 ควัามูเจิริัญเติ์บโต์ที่างธุัรักิจิและพัื่ฒนาควัามูสัมูพื่ันธั์ที่่�ด่ 
 กับลูกค้าผูู้้เช่่าพื่่�นที่่� พื่ร้ัอมูที่ั�งบรัิหารัจิัดการัให้อัต์รัาการั 
 เช่่าพื่่�นที่่�และอัต์รัาค่าเช่่าพ่ื่�นที่่�ให้อย์ู่ในรัะดับที่่�ก่อให้เกิด 
 ปีรัะโย์ช่น์สูงสุดแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT ในข้ณะเด่ย์วักัน  
 ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์และผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิะรั่วัมูกัน 
 ควับคมุูและบรัหิารัต์น้ที่นุการัดำเนนิงาน รัวัมูถงึควัามูเส่�ย์งและ 
 ปัีจิจัิย์ลบที่่�อาจิมู่ผู้ลต์่อการัดำเนินการัศูนย์์การัค้าและอาคารั 
 สำนักงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
4) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะรั่วัมูมู่อและปีรัะสานงานกับผูู้้บรัิหารั 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในการัเพื่ิ�มูปีรัะสิที่ธัิภูาพื่ในการับรัิหารัจิัดการั 
 และจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์ CPNREIT 
 เข้้าลงทีุ่น ในส่วันที่่�เปี็นศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน  
 โดย์การักำหนดกลุ่มูลูกค้าเปี้าหมูาย์ข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  
 การัให้เช่่าพื่่�นที่่�และให้บริัการัที่่�เหมูาะสมู การักำหนดรัาคา 
 ค่าเช่า่พื่่�นที่่�และค่าบริัการัใหมู้ค่วัามูเหมูาะสมูกับควัามูต้์องการั 
 ข้องลูกค้ากลุ่มูเป้ีาหมูาย์ พื่รั้อมูที่ั�งมู่การัควับคุมูและบริัหารั 
 ค่าใช่้จ่ิาย์ในการัดำเนินงาน โดย์จิะไมู่ก่อให้เกิดผู้ลกรัะที่บต์่อ 
 คุณภูาพื่ข้องการัให้เช่่าพื่่�นที่่�และการัให้บรัิการั นอกจิากน่�  
 จิะมู่การัดูแลและบำรัุงรัักษัาพ่ื่�นที่่�ข้องที่รััพื่ย์์สินท่ี่�กองที่รััสต์์  
 CPNREIT เข้า้ลงทุี่น เช่น่ การัปีรับัปีรุังพื่่�นที่่�ส่วันกลางและพื่่�นที่่� 

 เฉพื่าะส่วันให้มู่ควัามูเหมูาะสมูกับการัใช่้งาน รัวัมูถึงจิะมู่การั 
 ปีรับัปีรุังภูาพื่ลักษัณ์ข้องที่รัพัื่ย์ส์นิและการับำรังุรักัษัาที่รัพัื่ย์ส์นิ 
 ดังกล่าวัให้ได้มูาต์รัฐ์านและมู่ควัามูเหมูาะสมูกับการัใช้่งาน  
 เพื่่�อสรั้างควัามูพื่ึงพื่อใจิให้แก่ลูกค้า
5) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะรั่วัมูกันสรั้าง 
 ควัามูเจิริัญเติ์บโต์ที่างธุัรักิจิและพัื่ฒนาควัามูสัมูพื่ันธั์ท่ี่�ด่ 
 กับลูกค้าที่่�มูาใช้่บรัิการัข้องโรังแรัมู รัวัมูถึงบรัิหารัจัิดการัให้ 
 อัต์รัาการัเข้้าพัื่กและอัต์รัาค่าห้องพัื่กข้องที่รััพื่ย์์สินหลักส่วันที่่� 
 เปี็นโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า ให้อย์ู่ในรัะดับที่่�ก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์ 
 สูงสุดแก่กองที่รััสต์์ CPNREIT
6) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินจิะที่ำงานรั่วัมูกัน 
 อย์่างใกล้ช่ิด เพื่่�อเพื่ิ�มูศักย์ภูาพื่ที่รััพื่ย์์สินหลักในส่วันท่ี่�เปี็น 
 โรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า โดย์การัดำเนินการัดังกล่าวัจิะรัวัมูถึง 
 การัดูแลและบำรุังรัักษัาที่รััพื่ย์์สินหลักให้ได้มูาต์รัฐ์านและ 
 มูค่วัามูเหมูาะสมูกับการัใช้่งาน รัวัมูถึงการัปีรับัปีรุังภูาพื่ลักษัณ์ 
 ข้องที่รััพื่ย์์สินหลักเพื่่�อสรั้างควัามูพื่ึงพื่อใจิให้แก่ลูกค้า
7) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะจิัดให้มู่การัปีรัะกันภูัย์สำหรัับที่รััพื่ย์์สิน 
 ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ให้เปี็นไปีต์ามูแนวัปีฏิิบัต์ิที่างธัุรักิจิ 
 และข้้อกำหนดข้องกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง ต์ามูหลกัการัดงัต่์อไปีน่�

 7.1)  การัจัิดให้มู่ปีรัะกันภูัย์อย่์างเพื่่ย์งพื่อและเหมูาะสมูกับ 
   ส่วันได้เสย่์ข้องกองที่รัสัต์์ CPNREIT ที่่�มูต่่์อที่รัพัื่ย์์สนิที่่� 
   เข้้าลงทีุ่น เพื่่�อคุ้มูครัองควัามูเส่ย์หาย์ที่่�จิะเกิดข้ึ�นกับ 
   กองที่รัสัต์์ CPNREIT โดย์กำหนดให้กองที่รัสัต์์ CPNREIT  
   เป็ีนผูู้้รัับผู้ลปีรัะโย์ช่น์หรั่อผูู้้รัับผู้ลปีรัะโย์ช่น์ร่ัวัมู ทัี่�งน่� 
    โดย์ได้รับัควัามูเหน็ช่อบจิากที่รััสต์่

 7.2)  การัปีรัะกนัภูยั์ควัามูรับัผู้ดิต่์อบคุคลภูาย์นอกที่่�อาจิได้รับั 
   ควัามูเส่ย์หาย์จิากควัามูช่ำรุัดบกพื่ร่ัองข้องอาคารั  
   โรังเรัอ่น หรัอ่สิ�งปีลกูสร้ัาง ที่ั�งน่� ในกรัณท่ี่่�ผูู้้ให้เช่่าหรัอ่ 
   ผูู้ใ้ห้สทิี่ธัใินอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์แก่กองที่รัสัต์์ CPNREIT หรัอ่ 
   ผูู้เ้ช่่าช่่วังที่รัพัื่ย์์สนิได้ที่ำปีรัะกนัภูยั์นั�นไว้ัแล้วั ให้กองที่รัสัต์์  
   CPNREIT ที่ำปีรัะกันภูัย์ควัามูรัับผู้ิดเฉพื่าะกรัณ่ที่่� 
   กองที่รัสัต์์ CPNREIT อาจิถกูไล่เบ่�ย์ให้ต้์องรับัผู้ดิ

 7.3)  การัที่ำปีรัะกนัภูยั์ปีรัะเภูที่ต่์าง ๆ  ข้องกองที่รัสัต์์ CPNREIT  
   ให้มู่การัเอาปีรัะกันภูัย์ต์ลอดรัะย์ะเวัลาที่่�กองที่รััสต์์  
   CPNREIT มู่การัลงที่นุในอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์์นั�น ๆ 
8) การัที่ำธัุรักรัรัมูกับบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน จิะมู่การัดำเนินการั 
 ให้เป็ีนไปีต์ามูหลกัเกณฑ์์ดงัต่์อไปีน่�

 8.1 ) ในการัที่ำธัรุักรัรัมูกับผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์์ และ/หรัอ่ บคุคล 
   ที่่�เก่�ย์วัโย์งกนักบัผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ จิะดำเนนิการัให้เป็ีน 
   ไปีต์ามูสญัญาก่อต์ั�งที่รัสัต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง และ 
   เป็ีนไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ดท่ี่่�สดุข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT
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 8.2)  ธุัรักรัรัมูกับบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันจิะต้์องเป็ีนธัุรักรัรัมูที่่�มู่ 
   ควัามูสมูเหต์สุมูผู้ลและเป็ีนธัรัรัมู

 8.3)  บุคคลที่่�มูส่่วันได้เสย่์ในการัที่ำธัรุักรัรัมูไมู่ว่ัาที่างต์รังหรัอ่ 
   ที่างอ้อมู จิะต้์องไมู่เข้้ามูามูส่่วันร่ัวัมูในการัตั์ดสินใจิเข้้าที่ำ 
   ธัรุักรัรัมู

 8.4)  การัคิดค่าใช้่จ่ิาย์ที่่�เกิดจิากการัเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูกับบุคคล 
   ที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน ต้์องใช้่รัาคาและอัต์รัาที่่�เป็ีนธัรัรัมูและ 
   มูค่วัามูสมูเหต์สุมูผู้ล

7.  คั่าต์อบแทนผู้จัดการักองทรััสต์์

กองที่รััสต์์ต์กลงช่ำรัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช่้จิ่าย์ให้แก่ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ในการัที่ำหน้าที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูข้้อกำหนดและ
เง่�อนไข้แห่งสัญญาฉบบัน่�โดย์คำนวัณเป็ีนรัาย์เดอ่น ที่ั�งน่� คา่ต์อบแที่น
ดังกล่าวัย์ังไมู่รัวัมูถึงค่าภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู ภูาษั่ธัุรักิจิเฉพื่าะ หรั่อภูาษั่ 
อ่�นใดในที่ำนองเด่ย์วักัน ซีึ�งมู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังต์่อไปีน่�

1) ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูสำหรัับการัที่ำหน้าที่่�ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
 ต์ามูข้้อกำหนดและเง่�อนไข้แห่งสัญญาฉบับน่� จิะคิดอัต์รัา 
 ไมู่เกินรั้อย์ละ 1.00 (หนึ�งจิุดศูนย์์ศูนย์์) ต์่อปีีข้องมููลค่า 
 ที่รััพื่ย์์สินรัวัมู (Total Asset Value) ที่ั�งน่� อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ท์ี่่�คำนวัณได้ในข้อ้น่�ในแต่์ละปี ี(ที่ั�งน่� ไมูร่ัวัมู 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูเน่� องจิากการัได้มูาหร่ัอจิำหน่าย์ไปีซีึ� ง 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ที่่�เกิดขึ้�นในปีีนั�นๆ (ถ้ามู่)  
 ในข้้อ 2) ข้้างล่างน่�) หากคำนวัณได้ต์�ำกวั่า 15 ล้านบาที่  
 (สิบห้าล้านบาที่) ณ เด่อนสุดที่้าย์ข้องปีีบัญช่่ใดๆ ที่รััสต์่จิะคิด 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ในอัต์รัาข้ั�นต์�ำ 15 ล้านบาที่  
 (สิบห้าล้านบาที่) ต์่อปีี โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการั 
 ปีรัับปีรุังย์อดการัคำนวัณค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
 ดังกล่าวัในเด่อนสุดที่้าย์ข้องรัอบปีีบัญช่่นั�นเพ่ื่�อให้อัต์รัา 
 ค่าธัรัรัมูเนย่์มูผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์์ที่่�คำนวัณได้ในแต่์ละปีเีท่ี่ากบั  
 15 ล้านบาที่ (สิบห้าล้านบาที่) ต์่อปีี ในกรัณ่ที่่�ผูู้้จิัดการั 
 กองที่รััสต์์ปีฏิิบัต์ิหน้าที่่�ในรัอบปีีบัญช่่ใดไมู่ครับรัะย์ะเวัลา 
 ข้องปีีบัญช่่ข้องกองที่รััสต์์ซีึ� งที่ำให้ ไมู่สามูารัถคำนวัณ 
 ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เป็ีนรัาย์ปีีข้องปีีบัญช่่นั�นได้  
 ผูู้จั้ิดการักองที่รัสัต์จ์ิะดำเนนิการัคำนวัณคา่ธัรัรัมูเนย่์มูผูู้จ้ิดัการั 
 กองที่รััสต์์ในรัอบปีีบัญช่่ดังกล่าวัต์ามูสัดส่วันรัะย์ะเวัลาที่่�ได้ 
 ปีฏิิบติั์หนา้ท่ี่�จิรังิในปีบีญัช่น่ั�น (Pro Rata Basis) โดย์จิะกำหนด 
 ให้อัต์รัาค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้ั�นต์�ำเที่่ากับ 15  
 ล้านบาที่ (สิบห้าล้านบาที่) ต์่อปีี และกำหนดให้รัะย์ะเวัลา  
 1 (หนึ�ง) ปีี เที่่ากับ 365 (สามูรั้อย์หกสิบห้า) วััน

2) ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูเน่� องจิากการัได้มูาหรั่อจิำหน่าย์ไปีซีึ� ง 
 อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ โดย์จิะได้รัับค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 เน่�องจิากการัได้มูาซีึ�งอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์ในอัต์รัา 
 ร้ัอย์ละ 1.50 ข้องมููลค่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์ได้มูา  
 และจิะได้รัับค่าธัรัรัมูเน่ย์มูเน่�องจิากการัจิำหน่าย์ไปีซีึ�ง 
 อสงัหาริัมูที่รัพัื่ย์ข์้องกองที่รัสัต์ใ์นอัต์รัาร้ัอย์ละ 0.75 ข้องมูลูค่า 
 อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�กองที่รััสต์์จิำหน่าย์ไปี ที่ั�งน่� ค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
 ในส่วันน่�จิะจิ่าย์ให้แก่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เฉพื่าะในกรัณ่ที่่�การั 
 ไดมู้าหรัอ่จิำหนา่ย์ไปีซีึ�งอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้องกองที่รัสัต์ด์งักลา่วั 
 เกิดข้ึ�นเน่�องจิากการัที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เปี็นผูู้้ดำเนินการั 
 เพื่่�อให้ได้มูาหร่ัอจิำหน่าย์ไปี หรั่อเป็ีนผูู้้เสนอการัได้มูาหร่ัอ 
 จิำหน่าย์ไปีดังกล่าวัให้แก่กองที่รััสต์์พิื่จิารัณา โดย์กองที่รััสต์์ 
 จิะจิ่าย์ค่าต์อบแที่นดังกล่าวัน่�เมู่�อการัได้มูาหรั่อจิำหน่าย์ไปี 
 ซีึ�งอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ข้องกองที่รััสต์์แล้วัเสรั็จิ

3) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์สามูารัถเบิกค่าใช่้จิ่าย์อ่�น ๆ ในการัไปี 
 ต์รัวัจิสอบที่รััพื่ย์์สินจิากกองที่รััสต์์ได้ เช่่น ค่าใช้่จิ่าย์ในการั 
 เดินที่าง ค่าที่่�พื่ัก และค่าใช้่จิ่าย์อ่�นใดที่่�เกิดข้ึ�นรัะหว่ัางการั 
 ต์รัวัจิสอบที่รัพัื่ย์สิ์น ต์ามูสมูควัรั ต์ามูที่่�จ่ิาย์จิริัง ในอัต์รัาไมู่เกนิ  
 30,000 (สามูหมู่�น) บาที่ต์่อครัั�ง ที่ั�งน่� หากค่าใช่้จิ่าย์ดังกล่าวั 
 มู่อัต์รัามูากกวั่าที่่�รัะบุไวั้ คู่สัญญาจิะมู่การัต์กลงรั่วัมูกัน 
 เปี็นกรัณ่ไปี

ในรัอบรัะย์ะเวัลาบัญช่่สิ�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 กองที่รััสต์์ 
ต์กลงช่ำรัะค่าธัรัรัมูเน่ย์มูและค่าใช่้จิ่าย์ให้แก่ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
ในการัที่ำหน้าที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์ามูข้้อกำหนดและเง่�อนไข้ 
แห่งสัญญาฉบับน่� จิำนวัน 162.47 ล้านบาที่

8.  การัเป่ดเผยข้้อมูลสารัสนเทศต์่อผู้ถื่อหน่วย
ทรััสต์์

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ต์รัะหนักถึงควัามูสำคัญข้องการัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููล
สารัสนเที่ศต่์อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย่์างเพ่ื่ย์งพื่อ ถูกต์้อง ครับถ้วัน 
ช่ัดเจิน รัวัดเร็ัวั และโปีร่ังใส ซีึ�งผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ทุี่กรัาย์มู่สิที่ธิัท่ี่� 
เที่่าเที่่ย์มูกันในการัรัับรัู้ข้้อมููลสารัสนเที่ศ โดย์การัเปิีดเผู้ย์ข้้อมููล
ข้องกองที่รััสต์์จิะต้์องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์์และข้้อกำหนด 
เก่�ย์วักบัการัเปีดิเผู้ย์ข้อ้มูลูข้องสำนักคณะกรัรัมูการักำกับหลกัที่รัพัื่ย์์
และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย์
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เปีิดเผู้ย์ที่ันที่่  - ข้้อมููลที่่�กรัะที่บต์่อรัาคา การัต์ัดสินใจิลงทีุ่น สิที่ธัิปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ 
    - ข้้อมููลเก่�ย์วักับการัดำเนินงาน เช่่น การัจิ่าย์เงินปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 
    - รัาย์งานเมู่�อเกิดเหต์ุการัณ์ที่่�อาจิส่งผู้ลกรัะที่บให้ต์้องเลิกกองที่รััสต์์ 
    - รัาย์งานเมู่�อเกิดเหต์ุการัณ์ที่่�สัญญาก่อต์ั�งกองที่รััสต์์กำหนดให้เปี็นเหต์ุแห่งการัเลิกกองที่รััสต์์หรั่อเหต์ุการัณ์

อ่�นที่่�ที่ำให้ที่รัาบกำหนดการัเลิกกองที่รััสต์์ล่วังหน้า 
    - รัาย์งานเมู่�อเกิดเหต์ุการัณ์การัได้มูาหรั่อจิำหน่าย์ไปีซีึ�งอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์หรั่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ลงทีุ่นเกินสัดส่วันที่่�

กำหนด
ภูาย์ใน 3 วัันที่ำการั - ข้้อมููลที่่�ไมู่ส่งผู้ลกรัะที่บโดย์ต์รังแต์่ควัรัเผู้ย์แพื่รั่ให้ผูู้้ลงทีุ่นรัับที่รัาบ เช่่น การัแจิ้งการัเปีล่�ย์นแปีลงกรัรัมูการั 

การัเปีล่�ย์นแปีลงผูู้้สอบบัญช่่
ภูาย์ใน 14 วััน - ข้้อมููลที่่�ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์้องรัวับรัวัมูเป็ีนหลกัฐ์านอ้างองิ เช่่น สำเนารัาย์งานการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

รัาย์งานการัจิัดสรัรัหน่วัย์ที่รััสต์์เพื่ิ�มูทีุ่น
ภูาย์ใน 15 วััน - รัาย์งานการัลดทีุ่นช่ำรัะแล้วัข้องที่รััสต์์
    - รัาย์งานการัได้มูาหรั่อจิำหน่าย์ไปีซีึ�งอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์         
ภูาย์ใน 30 วััน - รัาย์งานควัามูค่บหน้าการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ที่่�ก่อสรั้างไมู่เสรั็จิ     
เปีิดเผู้ย์ต์ามูรัอบรัะย์ะเวัลา - งบการัเงินรัาย์ไต์รัมูาส 45 วัันหลังสิ�นรัอบบัญช่่ 
    - งบการัเงินปีรัะจิำปีี 2 เด่อนหลังวัันสิ�นรัอบบัญช่่ (ในกรัณ่ไมู่ที่ำงบไต์รัมูาส 4)
    - การัวัิเครัาะห์และคำอธัิบาย์ข้องฝั่่าย์จิัดการั
    - แบบสำเนารัาย์งานข้้อมููลปีรัะจิำปีี ภูาย์ใน 3 เด่อนหลังสิ�นรัอบบัญช่่ 
    - รัาย์งานปีรัะจิำปีี พื่รั้อมูหนังส่อเช่ิญปีรัะชุ่มูสามูัญปีรัะจิำปีี ภูาย์ใน 4 เด่อน  นับแต์่วัันสิ�นสุดรัอบรัะย์ะเวัลา

บัญช่่ 
    - ต์ัวัเลข้มููลค่าสินที่รััพื่ย์์สุที่ธัิต์่อหน่วัย์ (“NAV”) ภูาย์ใน 45 วัันหลังสิ�นรัอบบัญช่่

9.  การัข้อมต์ิและการัปรัะชุมผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์

ผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ต์้องจิัดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต์ามูที่่�
กำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ ดังน่�

1. ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ส์ามูารัถข้อมูติ์จิากผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รััสต์ด์ว้ัย์การั
จิัดปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เที่่านั�น 

2. เหต์ุในการัข้อมูต์ิและการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต์้องเปี็นไปี
ต์ามูที่่�กำหนดไวั้ดังต์่อไปีน่� และผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ต์้องจิัดให้มู่
การัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ดังต์่อไปีน่�

 1. การัปีรัะชุ่มูสามูัญปีรัะจิำปีี ซีึ�งต์้องจิัดให้มู่ข้ึ�นภูาย์ใน 4 (ส่�)  
  เด่อนนับแต์่วัันสิ�นรัอบปีีบัญช่่ข้องกองที่รััสต์์

 2. การัปีรัะชุ่มูวัิสามูัญในกรัณ่ดังต์่อไปีน่�

  (1) เมู่�อผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เห็นสมูควัรัให้เรั่ย์กปีรัะชุ่มู 
    ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัจัิดการั 
    กองที่รััสต์์

  (2) เมู่�อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซีึ�งถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัวัมูกัน 
    ไมู่น้อย์กวั่ารั้อย์ละ 10 (สิบ) ข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    ที่่�จิำหน่าย์ได้แล้วัที่ั�งหมูด เข้้าช่่�อกันที่ำหนังส่อข้อให้ 
    ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์เรั่ย์กปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  
    โดย์รัะบเุหตุ์ผู้ลในการัข้อเรัย่์กปีรัะชุ่มูไวัอ้ย์า่งช่ดัเจิน 
    ในหนังส่อนั�น ที่ั�งน่� ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะต์้องดำเนิน 
    การัจิัดให้มู่การัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ภูาย์ใน  
    1 (หนึ� ง )  เ ด่อนนับแต์่ ไ ด้ รัับหนังส่อจิากผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์

    อนึ�ง หากผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ไมู่ได้ดำเนินการัจิัดให้มู่ 
    การัปีรัะช่มุูผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ภ์ูาย์ในรัะย์ะเวัลาดงักลา่วั 
    ในวัรัรัคหนึ�ง ที่รััสต์่จิะดำเนินการัจิัดให้มู่การัปีรัะชุ่มู 
    ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์เองก็ได้

 3. การัเรั่ย์กปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์
  ให้ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิัดที่ำหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ โดย์รัะบุสถานที่่� วััน เวัลา รัะเบ่ย์บวัารัะ 
  การัปีรัะชุ่มู และเรั่�องที่่�จิะเสนอต์่อที่่�ปีรัะชุ่มูพื่รั้อมูด้วัย์ 
  รัาย์ละเอ่ย์ดต์ามูสมูควัรั และรัะบุให้ช่ัดเจินว่ัาเป็ีนเร่ั�อง 
  ที่่�จิะเสนอเพื่่�อที่รัาบ เพื่่�ออนุมูตั์ ิหรัอ่เพื่่�อพิื่จิารัณา แล้วัแต์่ 
  กรัณ่ รัวัมูที่ั�งควัามูเห็นข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ในเรั่�อง 
  ดังกล่าวั ซีึ�งรัวัมูถึงผู้ลกรัะที่บที่่�ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อาจิได้รัับ 
  จิากการัลงมูต์ิในเรั่�องนั�น โดย์การัจิัดส่งหนังส่อนัดปีรัะชุ่มู 
  ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ จิะดำเนินการัดังต์่อไปีน่�

  3.1  กรัณท่ี่ั�วัไปี ใหจ้ิดัสง่ใหผูู้้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ท์ี่รัาบลว่ังหน้า 
    ไมู่น้อย์กวั่า 7 (เจิ็ด) วัันก่อนวัันปีรัะชุ่มู 

  3.2  กรัณ่ที่่�มู่ปีรัะกาศกำหนดหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับรัะย์ะ 
    เวัลาการัจิัดส่งหนังส่อนัดปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    ไวั้เปี็นการัเฉพื่าะ ให้จิัดส่งให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์ ์
    ในเรั่�องนั�น ๆ

  ที่ั�งน่� ให้ปีรัะกาศการันัดปีรัะชุ่มูในหนังส่อพื่ิมูพื่์รัาย์วััน 
  แห่งที่้องถิ�นอย์่างน้อย์ 1 (หนึ�ง) ฉบับไมู่น้อย์กวั่า 3 (สามู)  
  วัันก่อนวัันปีรัะชุ่มูด้วัย์
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 4. การัมูอบฉันที่ะ

  4.1 ในการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    อาจิมูอบฉันที่ะให้บคุคลอ่�นเข้า้ปีรัะชุ่มู และออกเสย่์ง 
    แที่นต์นในการัปีรัะชุ่มูกไ็ด ้หนงัสอ่มูอบฉันที่ะจิะต์อ้ง 
    ลงวัันที่่�และลาย์มู่อช่่�อข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�มูอบ 
    ฉันที่ะ

  4.2 หนังส่อมูอบฉันที่ะน่�จิะต้์องมูอบให้แก่ผูู้้จิัดการั 
    กองที่รััสต์์ หรั่อผูู้้ที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์กำหนด ณ  
    ที่่�ปีรัะชุ่มู ก่อนผูู้้รัับมูอบฉันที่ะเข้้าปีรัะชุ่มู

 5. องค์ปีรัะชุ่มู

  5.1 การัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ต้์องมู่ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์ ์
    และผูู้้รัับมูอบฉันที่ะจิากผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ (ถ้ามู่)  
    มูาปีรัะชุ่มูไมู่น้อย์กวั่า 25 (ย์่�สิบห้า) คน หรั่อไมู่น้อย์ 
    กวัา่กึ�งหนึ�งข้องจิำนวันผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ท์ี่ั�งหมูด และ 
    ต์้องมู่หน่วัย์ที่รััสต์์นับรัวัมูกันไมู่น้อย์กวั่า 1/3  
    (หนึ�งในสามู) ข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�จิำหน่าย์ 
    ได้แล้วัที่ั�งหมูด จิึงจิะเปี็นองค์ปีรัะชุ่มู

  5.2 ในกรัณ่ที่่�ปีรัากฏิวั่าการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 
    ครัั�งใด เมู่�อลว่ังเวัลานดัไปีแลว้ัถงึ 1 (หนึ�ง) ช่ั�วัโมูงและ 
    จิำนวันผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ซีึ�งมูาเข้้าร่ัวัมูการัปีรัะชุ่มู 
    ไมู่ครับเป็ีนองค์ปีรัะชุ่มูต์ามูที่่�กำหนดไว้ัในข้้อ 5.1  
    หากวั่าการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์นั�นได้เรั่ย์กนัด 
    เพื่รัาะผูู้้ถอ่หน่วัย์ที่รัสัต์ร้์ัองข้อต์ามูข้อ้ 2) 2. (2) ให้การั 
    ปีรัะชุ่มูเป็ีนอันรัะงับไปี หากการัปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์นั�นมิูได้ถูกเรั่ย์กปีรัะชุ่มูเพื่รัาะผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ร้ัองข้อต์ามูข้้อ 2) 2. (2) ให้ผูู้้จัิดการั 
    กองที่รััสต์์เรั่ย์กนัดปีรัะชุ่มูใหมู่และให้ส่งหนังส่อ 
    เช่ิญปีรัะชุ่มูไปีย์ังผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ก่อนวัันปีรัะชุ่มู 
    ไมู่น้อย์กวั่ารัะย์ะเวัลาจิัดส่งหนังส่อเช่ิญปีรัะชุ่มู 
    ครัั�งก่อน ที่ั�งน่� ในการัปีรัะชุ่มูครัั�งหลังน่�ไมู่บังคับวั่า 
    จิะต์้องครับองค์ปีรัะชุ่มู 

 6. ปีรัะธัานที่่�ปีรัะชุ่มู

 ให้ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์แต์่งต์ั�งกรัรัมูการัรัาย์ใดรัาย์หนึ�งซีึ�งเปี็น 
 ตั์วัแที่นข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ที่ำหน้าที่่� เปี็นปีรัะธัาน 
 ในที่่�ปีรัะชุ่มู ปีรัะธัานในที่่�ปีรัะชุ่มูมู่อำนาจิและหน้าที่่�ในการั 
 ดำเนินการัปีรัะชุ่มูให้เปี็นไปีโดย์เร่ัย์บรั้อย์ และถูกต์้องต์ามูที่่� 
 กำหนดไวั้ในข้้อ 5 น่� อย์่างไรัก็ด่ ในกรัณ่ที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
 มู่ส่วันได้เส่ย์ในเรั่�องที่่�พิื่จิารัณา ให้ที่รััสต์่หรั่อต์ัวัแที่นข้อง 
 ที่รััสต์่แต่์งต์ั�งบุคคลหนึ�งเพื่่�อให้ที่ำหน้าที่่�เป็ีนปีรัะธัานในที่่� 
 ปีรัะชุ่มูสำหรัับวัารัะนั�น ๆ แที่น

 7. วัิธั่การันับคะแนนเส่ย์ง 

 ให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์มู่คะแนนเส่ย์ง 1 (หนึ�ง) เส่ย์งต์่อ 1 (หนึ�ง)  
 หน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�ต์นถ่อ โดย์ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�มู่สิที่ธิัออกเส่ย์ง 
 ลงคะแนนต้์องไมู่เปี็นผูู้้ที่่�มู่ส่วันได้เส่ย์เป็ีนพื่ิเศษัในเร่ั�องท่ี่� 
 พื่ิจิารัณา

 8.  มูต์ิข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

  8.1 ในกรัณ่ที่ั�วัไปี ให้ถ่อคะแนนเส่ย์งข้้างมูากข้องผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธัิออกเส่ย์ง 
    ลงคะแนน

  8.2 ในกรัณด่งัต์อ่ไปีน่� ใหถ้อ่คะแนนเสย่์งไมูน่อ้ย์กว่ัา 3/4  
    (สามูในส่� )  ข้องจิำนวันเส่ย์งที่ั� งหมูดข้องผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธัิออกเส่ย์ง 
    ลงคะแนน ที่ั�งน่� เวั้นแต์่เปี็นการัข้อมูต์ิและการั 
    ออกเส่ย์งลงคะแนนข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ที่่�มู่ 
    การัแบ่งหน่วัย์ที่รััสต์์ออกเปี็นหลาย์ช่นิดต์ามูข้้อ 9

    (1) การัได้มูาหรั่อจิำหน่าย์ไปีซีึ�งที่รััพื่ย์์สินหลักท่ี่�มู ่
     มููลค่าตั์�งแต่์ร้ัอย์ละ 30 (สามูสิบ) ข้องมููลค่า 
     ที่รััพื่ย์์สินรัวัมูข้องกองที่รััสต์์

    (2) การัเพื่ิ�มู ทุี่นหรั่อการัลดทีุ่นช่ำรัะแล้วัข้อง 
     กองที่รัสัต์ท์ี่่�มูไิดร้ัะบไุวัเ้ปีน็การัลว่ังหนา้ในสญัญา 
     ก่อต์ั�งที่รััสต์์ฉบับน่�

    (3) การัเพื่ิ�มูที่นุแบบมูอบอำนาจิที่ั�วัไปีข้องกองที่รัสัต์์

    (4) การัที่ำธัรุักรัรัมูกบัผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ห์รัอ่บคุคล 
     ที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ซีึ�งมู่ข้นาด 
     รัาย์การัต์ั�งแต์ ่20,000,000 (ย์่�สบิลา้น) บาที่ หรัอ่ 
     เกนิกวัา่รัอ้ย์ละ 3 (สามู) ข้องมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิสทุี่ธัิ 
     ข้องกองที่รััสต์์ แล้วัแต์่มููลค่าใดจิะสูงกวั่า

    (5) การัเปีล่�ย์นแปีลงผู้ลปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นและ 
     การัค่นเงินทีุ่นให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์

    (6) การัถอดถอนหรัอ่การัแต่์งต์ั�งที่รัสัต์ต่์ามูข้อ้กำหนด 
     ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลงที่รััสต์่ ต์ามูที่่�ได้ 
     กำหนดไวั้ในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ฉบับน่�

    (7) การัถอดถอนหรั่อการัแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
     ต์ามูข้้อกำหนดที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัเปีล่�ย์นแปีลง 
     ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ต์ามูที่่�ได้กำหนดไวั้ในสัญญา 
     ก่อต์ั�งที่รััสต์์ฉบับน่� และสัญญาแต่์งต์ั�งผูู้้จิัดการั 
     กองที่รััสต์์

    (8) การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเติ์มูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ฉบับน่� 
     ในเรั่�องที่่�กรัะที่บสิที่ธัิข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์อย์่าง 
     มู่นัย์สำคัญ

    (9) การัเลิกกองที่รััสต์์
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  8.3 มูติ์ข้องผูู้ถ้อ่หน่วัย์ที่รัสัต์ท์ี่่�จิะเป็ีนผู้ลใหก้องที่รัสัต์ห์รัอ่ 
    การัจิัดการักองที่รััสต์์มู่ลักษัณะที่่�ข้ัดหรั่อแย์้งกับ 
    สัญญาก่อตั์�งที่รััสต์์ฉบับน่� หรั่อหลักเกณฑ์์อ่�นต์ามู  
    พื่.รั.บ. หลักที่รััพื่ย์์ หรั่อพื่.รั.บ. ที่รััสต์์ ให้ถ่อวั่ามูต์ินั�น 
    ไมู่มู่ผู้ลบังคับ

  8.4 กรัณ่ที่่�มู่ปีรัะกาศกำหนดหลักเกณฑ์์เก่�ย์วักับการัข้อ 
    มูต์แิละการัปีรัะช่มุูผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ไ์วัเ้ปีน็การัเฉพื่าะ  
    ให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในเรั่�องนั�น

 9.  การัข้อมูติ์และการัออกเส่ย์งลงคะแนนข้อง ผูู้้ถ่อ 
  หน่วัย์ที่รััสต์์ในกรัณ่ที่่�มู่การัแบ่งหน่วัย์ที่รััสต์์ออกเปี็น 
  หลาย์ช่นิด

  9.1 การัข้อมูต์ิในเรั่�องที่่�มู่ผู้ลกรัะที่บต์่อสิที่ธัิข้องผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ทีุ่กช่นิด เช่่น การัเลิกกองที่รััสต์์ เปี็นต์้น  
    ต์อ้งได้รับัคะแนนเสย่์งข้องผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์แ์ต์ล่ะช่นดิ 
    เกินกึ� งหนึ� งข้องจิำนวันเส่ย์งที่ั� งหมูดข้องผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์แต์่ละช่นิดที่่�มูาปีรัะชุ่มูและมู่สิที่ธัิ 
    ออกเส่ย์งด้วัย์

  9.2  การัข้อมูต์ิในเรั่�องที่่�มู่ผู้ลกรัะที่บต์่อสิที่ธัิข้องผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ช่นดิหนึ�งช่นดิใด เช่่น การัคิดค่าธัรัรัมูเนย่์มู
    และค่าใช่้จิ่าย์ข้องหน่วัย์ที่รััสต์์แต์่ละช่นิดเพิื่�มูเต์ิมู  
    เปี็นต์้น ให้ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้อมูต์ิเฉพื่าะจิากผูู้้ถ่อ 
    หน่วัย์ที่รััสต์์ช่นิดนั�น
ที่ั�งน่� ในปีี 2564 สถานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดข้องโรัคต์ิดเช่่�อไวัรััส 
COVID-19 ย์งัไมูค่ล่�คลาย์และสง่ผู้ลต์อ่การัดำเนนิงานข้องกองที่รัสัต์์ 
ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ไ์ด้ที่ำการัจิดัส่งหนังสอ่ข้อมูติ์และเอกสารัแที่นการั
จิดัปีรัะช่มุูสามูญัผูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์ป์ีรัะจิำปี ี2564 แที่นการัจิดัปีรัะช่มุู 
ซีึ�งเปีน็ไปีต์ามูปีรัะกาศข้องสำนกังานคณะกรัรัมูการักำกบัหลกัที่รัพัื่ย์์
และต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ที่่� สรั.7/2564 ฉบับลงวัันที่่� 21 มูกรัาคมู 2564 
เรั่�องการัดำเนินการัจัิดปีรัะชุ่มูสามูัญปีรัะจิำปีี และการัผู่้อนผู้ัน 
ข้้อกำหนดในสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ ข้องที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทุี่นใน
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ในปีี พื่.ศ. 2564 เน่�องจิากสถานการัณ์การัรัะบาด
ข้องโรัคต์ิดเช่่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (โควัิด 19)  

10. การัสรัรัหาและแต์่งต์ั�งกรัรัมการัและผู้บรัิหารั
รัะดับสูงสุด

บรัิษััที่ฯ มู่คณะกรัรัมูการัจิำนวัน 1 (หนึ�ง) ชุ่ด ซีึ�งปีรัะกอบด้วัย์ผูู้้ที่รัง
คุณวัุฒิ จิำนวันไมู่น้อย์กวั่า 3 (สามู) ที่่าน โดย์มู่กรัรัมูการั อย์่างน้อย์ 
1 ใน 3 (หนึ�งในสามู) ข้องจิำนวันกรัรัมูการัที่ั�งหมูดข้องบริัษัทัี่ฯ ดำรัง
ต์ำแหน่งกรัรัมูการัอิสรัะ โดย์กรัรัมูการัอิสรัะดังกล่าวัมู่คุณสมูบัต์ิ 
เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ในปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำกับต์ลาดทุี่น 
วั่าด้วัย์การัข้ออนุญาต์และการัอนุญาต์ให้เสนอข้าย์หุ้นที่่�ออกใหมู่ 
นอกจิากน่� กรัรัมูการั และบุคคลผูู้้มู่อำนาจิในการัจิัดการัต้์องไมู่มู่
ลักษัณะต์้องห้ามูต์ามูปีรัะกาศคณะกรัรัมูการักำกับต์ลาดทีุ่นวั่าด้วัย์
ลักษัณะต์้องห้ามูข้องบุคลากรัในธุัรักิจิต์ลาดทีุ่นโดย์อนุโลมู ต์ามูข้้อ 
12(4) ข้องปีรัะกาศสำนักงาน ก.ล.ต์. ที่่� สช่. 29/2555 เร่ั�อง  
หลักเกณฑ์์ เง่�อนไข้ และวัิธั่การัในการัให้ควัามูเห็นช่อบผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์ ์และมูาต์รัฐ์านการัปีฏิบิตั์งิาน และที่่�จิะมูก่ารัแกไ้ข้เพื่ิ�มูเต์มิู

หร่ัอต์ามูกฎเกณฑ์์อ่�น ๆ ที่่�สำนักงาน ก.ล.ต์. อาจิเปีล่�ย์นแปีลง 
ในอนาคต์

กรัรัมูการัผูู้้มู่อำนาจิลงลาย์มู่อช่่�อแที่นบรัิษััที่ฯ ในฐ์านะผูู้้จิัดการั 
กองที่รัสัต์ ์ต์อ้งมูก่รัรัมูการั 2 ที่า่น (โดย์ไมูใ่ช่ก่รัรัมูการัอสิรัะ) ลงนามู
รั่วัมูกันและปีรัะที่ับต์รัาบรัิษััที่ฯ  โดย์คณะกรัรัมูการับรัิษััที่  
อาจิมูอบหมูาย์ให้กรัรัมูการัคนหนึ�งหรั่อหลาย์คนหรั่อบุคคลอ่�นใด
ปีฏิิบัติ์การัอย่์างหนึ�งอย่์างใดแที่นคณะกรัรัมูการับริัษััที่ได้ ทัี่�งน่�  
การัมูอบอำนาจิดังกล่าวัจิะไมู่รัวัมูถึงการัมูอบอำนาจิ หรั่อการั 
มูอบอำนาจิช่ว่ังที่่�ที่ำใหก้รัรัมูการัหรั่อผูู้ร้ับัมูอบอำนาจิจิากกรัรัมูการั
สามูารัถอนุมูัต์ิรัาย์การัที่่�ต์นเองหรั่อบุคคลที่่�อาจิมู่ควัามูข้ัดแย์้ง  
มู่ส่วันได้เส่ย์หรั่อมู่ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ในลักษัณะอ่�นใดขั้ดแย์้งกับ 
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์

บรัษิัทัี่ฯ ไดก้ำหนดใหก้รัรัมูการัอสิรัะเปีน็ปีรัะธัานกรัรัมูการั เพื่่�อดแูล
ใหมู้ั�นใจิวัา่ องคป์ีรัะกอบและการัดำเนนิงานข้องคณะกรัรัมูการับรัษิัทัี่
เอ่�อต์อ่การัใช่ด้ลุย์พื่นิจิิในการัในการัต์ดัสนิใจิ โดย์ปีรัะธัานกรัรัมูการั
มู่หน้าที่่�
1) กำกับ ต์ิดต์ามู และดูแลให้มัู�นใจิได้ว่ัา การัปีฏิิบัติ์หน้าท่ี่�ข้อง 
 คณะกรัรัมูการับริัษััที่เป็ีนไปีอย่์างมู่ปีรัะสิที่ธิัภูาพื่ และบรัรัลุ 
 ต์ามูวััต์ถุปีรัะสงค์และเปี้าหมูาย์
2) ร่ัวัมูกำหนดวัารัะการัปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการับรัิษััที่โดย์หารั่อ 
 ร่ัวัมูกับปีรัะธัานเจ้ิาหน้าที่่�บริัหารั และมู่มูาต์รัการัท่ี่�ดูแลให้ 
 เรั่�องสำคัญได้ถูกบรัรัจิุเปี็นวัารัะการัปีรัะชุ่มู
3) ดูแลการัจัิดสรัรัเวัลาไว้ัอย์่างเพื่่ย์งพื่อที่่�ฝ่ั่าย์จัิดการัจิะเสนอเร่ั�อง 
 และเพื่่ย์งพื่อที่่�กรัรัมูการัจิะอภิูปีรัาย์ปีรัะเด็นสำคัญกัน 
 อย์า่งรัอบคอบ สง่เสรัมิูใหก้รัรัมูการัมูก่ารัใช่ด้ลุย์พื่นิจิิที่่�รัอบคอบ  
 ให้ควัามูเห็นได้อย์่างอิสรัะ

คณะกรัรัมูการับรัิษััที่อาจิแต์่งตั์�งบุคคลที่่�มู่ควัามูรู้ัควัามูสามูารัถ 
เข้า้เปีน็ที่่�ปีรักึษัาข้องคณะกรัรัมูการับรัษิัทัี่ได ้โดย์ใหก้รัรัมูการับรัษิัทัี่
สองในสามูคนอนมุูตั์แิต์ง่ต์ั�ง และมูค่า่ต์อบแที่นข้องที่่�ปีรักึษัากรัรัมูการั
เปี็นไปีต์ามูที่่�ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหุ้นข้องบรัิษััที่ฯ อนุมัูติ์ ท่ี่�ปีรัึกษัาข้อง 
คณะกรัรัมูการับริัษัทัี่มูห่น้าที่่�เข้า้ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการั ให้คำปีรึักษัา 
คำแนะนำ หรั่อควัามูเห็นที่่�เปี็นปีรัะโย์ช่น์ต์่อการัต์ัดสินใจิข้อง 
คณะกรัรัมูการับรัษิัทัี่ สามูารัถซีกัถามูฝั่า่ย์จิดัการัใหเ้กดิการัพื่จิิารัณา
ในปีรัะเด็นต์่าง ๆ อย์่างรัอบคอบ อย์่างไรัก็ด่ ที่่�ปีรึักษัาข้อง 
คณะกรัรัมูการับรัษิัทัี่จิะต์อ้งไมู่มูส่่วันรัว่ัมูในการัตั์ดสนิใจิ และในกรัณ่
ที่่�มูก่ารัพิื่จิารัณาวัารัะที่่�อาจิมูค่วัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ ที่่�ปีรึักษัา
จิะต์อ้งไมูเ่ข้า้รัว่ัมูการัปีรัะช่มุูในวัารัะนั�น ๆ  โดย์ฝั่า่ย์บรัหิารัควัามูเส่�ย์ง
และกำกับควับคุมูและกรัรัมูการัอิสรัะ จิะรั่วัมูกันพื่ิจิารัณาปีรัะเด็น 
ที่่�อาจิมู่ควัามูขั้ดแย้์งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์และแจ้ิงต่์อที่่�ปีรึักษัาข้อง 
คณะกรัรัมูการับรัิษััที่

11.  คั่าต์อบแทนข้องผู้สอบบัญช่

ในรัอบรัะย์ะเวัลาบญัช่ส่ิ�นสดุวันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 2564 กองที่รััสต์ต์์กลง
ช่ำรัะค่าต์อบแที่นข้องผูู้้สอบบัญช่่โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

1. ค่าต์อบแที่นข้องผูู้้สอบบัญช่่จิำนวัน 1.23 ล้านบาที่

2. ค่าบรัิการัอ่�น 0.05 ล้านบาที่
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บรัิษััที่ฯ ในฐ์านะผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ได้คำนึงถึงแนวัที่างควัามู 
รับัผิู้ดช่อบต่์อสังคมูที่ั�งที่่�เก่�ย์วัข้อ้งโดย์ต์รังและโดย์อ้อมูกับกองที่รัสัต์์ 
CPNREIT และได้พื่ิจิารัณาถึงควัามูรัับผู้ิดช่อบต์่อสังคมูในภูาพื่กวั้าง 
โดย์มูุ่งเน้นการัปีรัะกอบกิจิการัด้วัย์ควัามูเปี็นธัรัรัมู การัต์่อต์้านการั
ที่จุิริัต์คอร์ัรัปัีช่ั�น การัเคารัพื่สิที่ธิัมูนุษัย์ช่น การัปีฏิบัิต์ติ์อ่ผูู้้ใช้่แรังงาน 
อย์่างเป็ีนธัรัรัมู การัรัักษัาไว้ัซึี�งมูาต์รัฐ์านคุณภูาพื่ช่่วิัต์ให้กับบุคคล 
พื่นักงาน หน่วัย์งานทีุ่กภูาคส่วันหรั่อสังคมูโดย์รัวัมู ควัามูรัับผู้ิดช่อบ
ต์่อผูู้้บรัิโภูค การัดูแลรัักษัาสิ�งแวัดล้อมู การัรั่วัมูพื่ัฒนาชุ่มูช่นหรั่อ
สังคมู การัเผู้ย์แพื่รั่นวััต์กรัรัมูซีึ�งได้จิากการัดำเนินงานที่่�มู่ควัามู 
รัับผู้ิดช่อบต์่อสังคมู สิ�งแวัดล้อมู และผูู้้มู่ส่วันได้เส่ย์

1. การัปรัะกอบกิจการัด้วยคัวามเป็นธุุรัรัม

การัปีรัะกอบกิจิการัด้วัย์ควัามูเปี็นธัรัรัมู เปี็นจิรัรัย์าบรัรัณในการั
ปีรัะกอบธัุรักิจิที่่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ให้ควัามูสำคัญเปี็นอย์่างย์ิ�งและ
พื่ึงปีฏิิบัต์ิในการับรัิหารัจิัดการักองที่รััสต์์ โดย์ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ 
ได้ดำเนินการับริัหารักองที่รััสต์์ภูาย์ใต้์กฎหมูาย์ที่่� เ ก่�ย์วัข้้อง 
อย์่างเครั่งครััด ได้แก่ พื่รัะรัาช่บัญญัต์ิ CPNREIT หลักที่รััพื่ย์์และ
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ พื่.ศ. 2535 (รัวัมูที่ั�งที่่�มู่การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู)  
พื่รัะรัาช่บัญญัต์ิที่รััสต์์เพื่่�อธัุรักรัรัมูในต์ลาดทีุ่น พื่.ศ.2550 (รัวัมูที่ั�งที่่�
มู่การัแก้ไข้เพื่ิ�มูเต์ิมู) กฎเกณฑ์์ข้องหน่วัย์งานกำกับดูแล และสัญญา
ก่อต์ั�งที่รััสต์์ ต์ลอดจินการัย์ึดหลักธัรัรัมูาภูิบาล หล่กเล่�ย์งการัดำเนิน
การัที่่�อาจิกอ่ใหเ้กดิควัามูข้ดัแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น ์สง่เสรัมิูการัแข้ง่ข้นั
ที่างการัค้าอย่์างเสรั่และเป็ีนธัรัรัมู ปีฏิิบัต์ิต์่อผูู้้เช่่าทุี่กรัาย์อย่์าง 
เปี็นธัรัรัมู ไมู่โฆษัณาช่วันเช่่�อหรั่อข้้อควัามูอันเปี็นเที่็จิ อันอาจิก่อให้
เกิดควัามูเข้้าใจิผิู้ดและเส่ย์หาย์ต่์อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ และนักลงทีุ่น
ที่ั�วัไปี 

ที่ั�งน่� เพื่่�อให้เกิดควัามูเปี็นธัรัรัมูต์่อผูู้้ปีรัะกอบธัุรักิจิรัาย์อ่�น ผูู้้บรัิหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ต์้องเคารัพื่และปีฏิิบัติ์ต์ามูเง่�อนไข้และสัญญาที่าง 
การัค้าท่ี่�เกิดข้ึ�นอย่์างเคร่ังครััดเพื่่�อให้เกิดการัแข่้งขั้นอย่์างเป็ีนธัรัรัมู
และเที่่าเที่่ย์มู

2. การัเคัารัพสิทธุุิมนุษัยชนและการัปฏิิบัต์ิ 
ต์่อแรังงานอย่างเป็นธุุรัรัม

ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ได้ให้ควัามูสำคัญต์่อสิที่ธิัข้ั�นพื่่�นฐ์านข้องบุคคล 
และต์รัะหนักด่วั่าการัเคารัพื่สิที่ธัิมูนุษัย์ช่นเปี็นรัากฐ์านข้อง 
การัพัื่ฒนาบุคคล โดย์ผูู้้บรัิหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์มู่การัสนับสนุนและ
เคารัพื่ในเร่ั�องที่่�จิะไมู่ให้พื่นักงานและองค์กรัเข้้าไปีมู่ส่วันรั่วัมูหรั่อ
เก่�ย์วัข้้องกับการัล่วังละเมูิดสิที่ธัิมูนุษัย์ช่น โดย์มู่การักำหนดสิที่ธัิ 
ในช่่วิัต์ เสรั่ภูาพื่ในการัแสดงออก ควัามูเสมูอภูาคในกฎหมูาย์  
ต์ลอดจินสิที่ธัิในการัที่ำงานต์ามูข้้อกฎหมูาย์ สิที่ธัิในสุข้ภูาพื่ 
ต์ามูมูาต์รัฐ์าน สิที่ธัิด้านสวััสดิการัสังคมู และการัคัดเล่อกพื่นักงาน
เข้้าปีฏิิบัติ์งานไมู่มู่การัจิำกัดเช่่�อช่าติ์ ศาสนา และเพื่ศ โดย์ให้ 
ควัามูเที่่าเที่่ย์มูกัน 

3. คัวามรัับผิดชอบต์่อผู้บรัิโภคั

ด้วัย์กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้ลงทุี่นในที่รััพื่ย์์สิน ซีึ�งได้แก่ โครังการั
เซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2  โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 โครังการัเซี็นที่รััล 
ปีิ�นเกล้าและอาคารัสำนักงานปีิ�นเกล้า  โครังการัเซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ 
แอรั์พื่อรั์ต์ โครังการัเซ็ีนที่รััล พื่ัที่ย์า โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า  
โครังการัเซีน็ที่รัลั มูารัน่า และโครังการัเซีน็ที่รัลั ลำปีาง โดย์ผูู้จ้ิดัการั
กองที่รัสัต์ไ์ดด้ำเนนิการัแต์ง่ต์ั�งบรัษิัทัี่ เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา จิำกดั (มูหาช่น) 
เปี็นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ ซีึ�งในการับรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์นั�น  
ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ได้ให้ควัามูสำคัญกับการัปีฏิิบัต์ิที่่�เป็ีนธัรัรัมู
และมู่ควัามูรัับผิู้ดช่อบต่์อผูู้้เช่่า โดย์คำนึงถึงควัามูปีลอดภัูย์และ 
สุข้อนามูัย์ข้องผูู้้เช่่า มู่การัมุู่งเน้นการัดำเนินการัด้านบรัิหารัอาคารั 
รัักษัามูาต์รัฐ์านในการับริัการั และส่งมูอบงานบริัการัที่่�มู่คุณภูาพื่ 
ปีลอดภูัย์ ไมู่เปี็นอันต์รัาย์ต์่อผูู้้เช่่าและผูู้้ใช่้บรัิการั

4. การัดูแลรัักษัาสิ�งแวดล้อม

กองที่รััสต์์ CPNREIT มูุ่งให้ควัามูสำคัญในการัดำเนินงานด้าน 
สิ�งแวัดลอ้มู การัอนรุักัษัท์ี่รัพัื่ย์ากรัธัรัรัมูช่าต์ ิและลดผู้ลกรัะที่บต์อ่สิ�ง
แวัดล้อมูที่ั�งภูาย์ในพื่่�นที่่�ศูนย์์ฯ และพื่่�นที่่�นอกรัอบ โดย์การัเล่อกใช้่
อุปีกรัณ์ที่่�คำนึงถึงการัปีรัะหย์ัดพื่ลังงาน และง่าย์ต์่อการับำรัุงรัักษัา
ในรัะย์ะย์าวั เช่่น เพื่ิ�มูการัใช่้พื่ลังงานที่างเล่อก โดย์เฉพื่าะพื่ลังงาน 
แสงอาทิี่ต์ย์์ เป็ีนต้์น การัรัณรังค์กรัะบวันการัรั่ไซีเคิลและรัณรังค์ 
การัใช้่พื่ลังงานอย่์างปีรัะหยั์ด เช่่นการันำน�ำกลับมูาใช้่ซี�ำ เป็ีนต้์น 
และมูุ่งเน้นให้ปีฏิิบัต์ิต์ามูกฎหมูาย์ด้านสิ�งแวัดล้อมูอย์่างเครั่งครััด

ผูู้้ลงทีุ่นสามูารัถศึกษัาข้้อมููลเพื่่�อเต์ิมูได้ที่่� www.cpnreit.com  

คัวามรัับผิดชอบต์่อสังคัม
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1. การัคัวบคัุมภายใน

เพื่่�อให้การัปีฏิิบัต์ิงานข้องบรัิษััที่ฯ ในฐ์านะผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์  
เปี็นไปีอย่์างมู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่และบรัรัลุวััต์ถุปีรัะสงค์บรัิษััที่ฯ จิัดให้มู่
รัะบบการัต์รัวัจิสอบและควับคุมูภูาย์ในที่่�สำคัญ เพื่่�อต์รัวัจิสอบและ
ควับคุมูให้การัดำเนินงานข้องฝั่่าย์งานต์่างๆ เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์ 
ข้องบรัิษััที่ฯ สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งตั์�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์  
มูต์ิข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููลหนังส่อช่่�ช่วัน  
กฏิ รัะเบ่ย์บ กฏิหมูาย์ต์่าง ๆ  ที่่�เก่�ย์วัข้้อง และย์ังจิัดให้มู่รัะบบในการั
ต์ดิต์ามู ต์รัวัจิสอบและปีรัะเมิูนรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้องผูู้บ้รัหิารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ/หรั่อผูู้้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินหลัก อย์่างสมู�ำเสมูอ 
เพื่่�อให้มูั�นใจิว่ัารัะบบควับคุมูภูาย์ในย์ังคงมู่ปีรัะสิที่ธัิผู้ลและสามูารัถ
ปี้องกันการัทุี่จิริัต์หรั่อที่ำให้ต์รัวัจิพื่บการัทุี่จิริัต์หรั่อการัปีฏิิบัต์ิ 
ที่่�ไมู่เปี็นไปีต์ามูรัะบบได้โดย์ง่าย์ เช่่น กำหนดให้ผูู้้ต์รัวัจิสอบภูาย์ใน
ต้์องปีรัะเมิูนรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้องที่างผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์  
และ/หรัอ่ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์สิ์นหลกั อย์า่งน้อย์ปีลีะครัั�ง และใหร้ัาย์งาน
จิุดอ่อนหรั่อข้้อบกพื่รั่องข้องรัะบบควับคุมูภูาย์ในให้บรัิษััที่ฯ ที่รัาบ 
เปี็นต์้น โดย์บรัิษััที่ฯ จิะพื่ิจิารัณารัะบบที่่�สำคัญดังต์่อไปีน่�

1) รัะบบการัจิัดที่ำงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีีข้องกองที่รััสต์์

กองที่รััสต์์ CPNREIT ดำเนินงานโดย์อาศัย์การัวัางแผู้นการั
ดำเนินงานปีรัะจิำปีี เพื่่�อให้บรัรัลุเปี้าหมูาย์ที่่�ต์ั�งไวั้ โดย์แผู้นการั
ดำเนินงานจิะต์้องสอดคล้องกับการัวัางแผู้นกลย์ุที่ธั์ในการั
บรัิหารัจิัดการักองที่รััสต์์ CPNREIT ที่่�วัางไวั้

2) รัะบบการัพื่ิจิารัณาและอนุมูัต์ิรัาย์จิ่าย์พื่ิเศษั และ/หรั่อ  
 งบปีรัะมูาณการัลงทีุ่นที่่�อย์ู่นอกงบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีี

หากบรัิษััที่ฯ เห็นวั่ากองที่รััสต์์ CPNREIT มู่ควัามูจิำเปี็นต์้องมู่
รัาย์จิ่าย์พื่ิเศษั และ/หรั่อรัาย์การัที่่�เกินงบปีรัะมูาณ และ/หรั่อ 
งบปีรัะมูาณการัลงทีุ่นใด ๆ ที่่�จิำเปี็นเพิื่�มูเต์ิมู นอกเหน่อจิาก 
งบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีีที่่� ได้รัับการัพื่ิจิารัณาและอนุมูัต์ิโดย์ 
ที่รััสต์่แล้วั บริัษััที่ฯ มู่รัะบบงานในการัพิื่จิารัณาและอนุมัูติ์ 
รัาย์จิ่าย์พื่ิเศษัที่่�สามูารัถต์รัวัจิสอบได้

3) รัะบบการัต์ิดต์ามูการัจิัดเก็บค่าเช่่า

บรัิษััที่ฯ จิะจิัดให้มู่รัะบบการัต์ิดต์ามูการัจิัดเก็บค่าเช่่าเพ่ื่�อ 
ให้มูั�นใจิวัา่รัาย์ไดค้า่เช่า่ที่่�จิดัเกบ็โดย์ผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ไ์ด้
ถูกนำส่งให้แก่กองที่รััสต์์ CPNREIT อย์่างครับถ้วัน ลูกหน่�ที่่�ค้าง
ช่ำรัะมู่การัต์ิดต์ามูที่วังถามูอย์่างสมู�ำเสมูอ และการัต์ัดหน่�สูญ
ออกจิากบัญช่่เปี็นไปีต์ามูข้ั�นต์อนข้องผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

 ในกรัณท่ี่่�บริัษัทัี่ฯ ให้เช่า่ที่รัพัื่ย์สิ์นหลักข้องกองที่รัสัต์แ์ก่ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ัง 
 ที่รัพัื่ย์สิ์นหลัก บริัษัทัี่ฯ จิะควับคุมูดูแลให้ผูู้เ้ช่า่ช่ว่ังที่รัพัื่ย์สิ์นหลัก 
 ดำเนินการัช่ำรัะค่าเช่่าต์ามูรัะย์ะเวัลาที่่�กำหนดในสัญญาเช่่า  
 โดย์จิะมู่การัสอบถามูและต์ิดต์ามูการัช่ำรัะค่าเช่่าล่วังหน้า 
 ก่อนครับกำหนดช่ำรัะค่าเช่่าต์ามูสัญญาเช่่าเพ่ื่�อปี้องกันมูิให้ 
 เกิดการัช่ำรัะค่าเช่่าล่าช่้า หรั่อผู้ิดสัญญาเช่่า

4) รัะบบการัจิัดซี่�อจิัดจิ้างข้องกองที่รััสต์์

 บรัิษััที่ฯ กำหนดให้มู่กรัะบวันการัและการัดำเนินการัในการั 
 จัิดซ่ี�อจัิดจ้ิาง รัวัมูถึงให้มู่การัต์รัวัจิสอบการัจัิดซ่ี�อจัิดจ้ิางข้อง 
 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ว่ัามู่ควัามูถูกต้์องเหมูาะสมูต์ามูแผู้น  
 กฎรัะเบ่ย์บข้้อบังคับและโปีรั่งใสเปี็นธัรัรัมู และเปี็นไปี 
 เพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT จิรัิง

บรัิษััที่ฯ จิะปีรัะเมูินควัามูเหมูาะสมูข้องรัะบบการัควับคุมู 
เก่�ย์วักบัการัจิดัซี่�อจิดัจิา้งข้องผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์ โดย์การั
ต์รัวัจิสอบควัามูมูอ่ย์ูจ่ิริัง (Validity) ข้องที่รัพัื่ย์สิ์นหรัอ่การับริัการั  
แบบวัิธั่การัสอบย์ันกลับไปีย์ังกรัะบวันการัได้มูาข้อง เครั่�องมู่อ 
เครั่�องใช่้ และอุปีกรัณ์รัวัมูถึงการัจิัดจิ้างงานบรัิการั รัวัมูทัี่�ง 
ต์รัวัจิสอบกบังบปีรัะมูาณปีรัะจิำปีทีี่่�ไดร้ับัการัอนมุูตั์ ิเพื่่�อให้มูั�นใจิ
วั่าสินค้าและบริัการัที่่�ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ จิัดซี่�อ จิัดจิ้าง 
สอดคล้องต์รังต์ามูนโย์บาย์ มูก่ารัลงนามูอนุมูตั์ ิ(Authorization) 
ต์ามูกฎรัะเบ่ย์บข้อ้บังคบั การัปีฏิบัิต์ติ์ามูสญัญา การัปีรัะเมิูนและ
คัดเล่อกผูู้้ข้าย์/ผูู้้รัับจิ้างที่่�เหมูาะสมู เพื่่�อให้กองที่รััสต์์ CPNREIT 
ได้รัับสินค้าหร่ัอบริัการัที่่�คุ้มูค่ากับเงินที่่�จิ่าย์ไปี โดย์บรัิษััที่ฯ  
จิะกำหนดการัสุ่มูต์รัวัจิสอบรัะบบการัจัิดซ่ี�อจิัดจิ้างข้องกอง
ที่รัสัต์ ์พื่รัอ้มูกบัการัต์รัวัจิสอบคา่ใช่จ้ิา่ย์ข้องกองที่รัสัต์ ์CPNREIT

5) รัะบบการัควับคุมูการัช่ำรัะค่าใช่้จิ่าย์

 บรัิษััที่ฯ กำหนดให้มู่การัจิัดที่ำรัะบบควับคุมูการัช่ำรัะค่าใช่้จิ่าย์  
 เพื่่�อให้ผูู้้ปีฏิิบัติ์ได้ที่รัาบถึงข้ั�นต์อนการัที่ำจ่ิาย์ท่ี่�เป็ีนมูาต์รัฐ์าน 
 เดย่์วักัน และเปีน็ไปีอย์า่งถกูต์อ้งต์ามูรัะเบย่์บ ข้อ้บังคบั โปีรัง่ใส  
 และเปี็นธัรัรัมู โดย์แบ่งรัะบบงานออกเปี็น

 1. การัช่ำรัะค่าใช่้จิ่าย์ข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT

 2. การัต์รัวัจิสอบการัช่ำรัะค่าใช้่จ่ิาย์ข้องผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์

 นอกจิากน่� บรัิษััที่ฯ จิะต์รัวัจิสอบการัปีันส่วันค่าใช่้จิ่าย์รัะหวั่าง 
 เจิ้าข้องที่รััพื่ย์์สินและกองที่รััสต์์ให้เปี็นไปีต์ามูสัญญาแต์่งต์ั�ง 
 ผูู้้บริัหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และไมู่มู่ค่าใช่้จิ่าย์เกินกว่ัาส่วันท่ี่� 
 กองที่รััสต์์ CPNREIT ได้รัับปีรัะโย์ช่น์

การัคัวบคัุมภายในและการับรัิหารัจัดการัคัวามเส่�ยง
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6) รัะบบการัติ์ดต์ามูและปีรัะเมิูนค่าใช้่จ่ิาย์ที่่�เรัย่์กเกบ็จิากกองที่รััสต์์  
 CPNREIT โดย์ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

ค่าใช้่จ่ิาย์ที่่� ผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สามูารัถเรั่ย์กเก็บจิาก 
กองที่รััสต์์ CPNREIT ปีรัะกอบด้วัย์ ค่าใช่้จิ่าย์ในการับรัิหารัและ
ปีรัะกอบกิจิการัข้องอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ หรั่อบัญช่่ดำเนินงาน  
คา่ธัรัรัมูเนย่์มูการับรัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์และควัามูรับัผู้ดิช่ดใช่้
ในกรัณมู่ข้่้อพื่พิื่าที่ ซีึ�งแต์ล่ะปีรัะเภูที่ข้องค่าใช่จ้ิา่ย์ที่่�เรัย่์กเกบ็จิาก
กองที่รัสัต์ ์บรัษิัทัี่ฯ มูร่ัะบบการัต์ดิต์ามูและปีรัะเมูนิเพื่่�อใหมู้ั�นใจิ
วั่าค่าใช้่จ่ิาย์นั�นเป็ีนค่าใช้่จิ่าย์ข้องกองที่รััสต์์จิริังและมู่จิำนวัน 
สมูเหต์ุสมูผู้ล แบ่งออกเปี็น

 1. ค่าใช้่จิา่ย์ในการับริัหารัและปีรัะกอบกิจิการัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์  
  หรั่อบัญช่่ดำเนินงาน

 2. ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการับรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

 3. ควัามูรัับผู้ิดช่ดใช่้ในกรัณ่มู่ข้้อพื่ิพื่าที่

7) รัะบบการัจิัดเก็บข้้อมููลเอกสารัและหลักฐ์านเก่�ย์วักับกองที่รััสต์์  
 CPNREIT

 บรัิษััที่ฯ กำหนดให้มู่รัะบบการัจัิดเก็บข้้อมููลเอกสารัอย่์างมู่ 
 ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่ สะดวัก รัวัดเรั็วั และถูกต์้อง โดย์จิะต์้องสามูารัถ 
 จิำแนก จิัดเก็บ ค้นหาง่าย์ และใช่้เวัลาน้อย์ที่่�สุด

8) รัะบบการัต์รัวัจิสอบภูาย์ใน

ในกรัณ่ที่่�กรัรัมูการัอิสรัะเห็นสมูควัรั กรัรัมูการัอิสรัะจิะดำเนิน 
การัพื่จิิารัณาและคดัเลอ่กบคุคลภูาย์นอกเปีน็ผูู้ต้์รัวัจิสอบภูาย์ใน  
โดย์มู่หลักเกณฑ์์การัพื่ิจิารัณาคัดเล่อกต์ามูที่่�กำหนด รัะบบการั
คัดเล่อกบุคลากรัข้องบรัิษััที่ฯ และผูู้้รัับมูอบหมูาย์ในงาน 
ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับการัดำเนินการัข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT และข้ั�น
ต์อนการัพื่ิจิารัณาและคัดเล่อกที่่�ปีรัึกษัาด้านต์่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วัข้้อง
กบัการับริัหารัจัิดการักองที่รัสัต์ ์CPNREIT โดย์ในการัต์รัวัจิสอบ
ภูาย์ในข้องผูู้้ต์รัวัจิสอบภูาย์ในนั�นจิะต์้องมู่การัต์รัวัจิสอบ และ
สอบที่านรัะบบการัควับคุมูภูาย์ในข้องบริัษััที่ฯ รัวัมูที่ั�งปีรัะเมิูน
ควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิส่งผู้ลกรัะที่บต์่อกองที่รััสต์์ CPNREIT

 ทัี่�งน่� บริัษััที่ฯ จิะเป็ีนผูู้้จิัดเก็บรัาย์งานผู้ลการัต์รัวัจิสอบภูาย์ใน  
 และรัาย์งานการัต์ิดต์ามูแก้ไข้ เพ่ื่�อปีรัะโย์ช่น์ในการัเรั่ย์ก 
 ต์รัวัจิสอบข้องหน่วัย์งานกำกับดูแล

2.  การับรัิหารัจัดการัคัวามเส่�ยง

บรัิษััที่ฯ ให้ควัามูสำคัญกับการับริัหารัและจัิดการัควัามูเส่�ย์งเพื่่�อ
รักัษัาผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้องผูู้้ถอ่หน่วัย์ที่รัสัต์แ์ละที่รัพัื่ย์สิ์นข้องกองที่รัสัต์์ 
คณะกรัรัมูการับริัษััที่มู่หน้าท่ี่�กำหนดนโย์บาย์การับริัหารัควัามูเส่�ย์ง
ให้ครัอบคลุมูการัดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ CPNREIT ในทีุ่กด้าน  
รัวัมูที่ั�งกำกับดูแลให้มู่กรัะบวันการับริัหารัควัามูเส่�ย์งที่่�สามูารัถ
ปี้องกันและจิัดการัควัามูเส่�ย์งได้อย์่างมู่ปีรัะสิที่ธัิภูาพื่ บรัิษััที่ฯ  
โดย์ฝั่่าย์บรัิหารัควัามูเส่�ย์งและกำกับควับคุมู ได้นำรัะบบการับรัิหารั
จิัดการัควัามูเส่�ย์งรัะดับองค์กรั (Enterprise Risk Management 
Framework) มูาใช่้ในคาดการัณ์ถึงเหต์ุการัณ์ หรั่อควัามูเส่�ย์งที่่�อาจิ
จิะเกิดข้ึ�น รัวัมูที่ั�งรัะบุแนวัที่างในการัจิัดการักับควัามูเส่�ย์งดังกล่าวั
ให้อย์ู่ในรัะดับที่่�ย์อมูรัับได้ เพื่่�อช่่วัย์ให้บรัิษััที่ฯ บรัรัลุวััต์ถุปีรัะสงค์ที่่�
ต์้องการัในการับรัิหารัจิัดการักองที่รััสต์์

การับรัิหารัจิัดการัควัามูเส่�ย์งข้องบรัิษััที่ฯ ปีรัะกอบด้วัย์ข้ั�นต์อน 
ดังต์่อไปีน่�

1. กำหนดวััต์ถุปีรัะสงค์ในการับรัิหารัควัามูเส่�ย์ง

2. การัรัะบุเหต์ุการัณ์

3. การัปีรัะเมูินควัามูเส่�ย์งและการัต์อบสนองต์่อควัามูเส่�ย์ง

4. กำหนดกิจิกรัรัมูการัควับคุมู (Control Activities)

5. การัต์ิดต์ามูผู้ล (Monitoring)

6. การัรัาย์งาน (Reporting)

บรัิษััที่ฯ มู่เกณฑ์์ในการัพื่ิจิารัณารัะดับควัามูสำคัญข้องควัามูเส่�ย์ง 
และผู้ลกรัะที่บดังต์่อไปีน่�

1) รัะดับโอกาสที่่�จิะเกิดข้ึ�น (Likelihood)

2) รัะดับผู้ลกรัะที่บ (Impact)
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รัายการัรัะหว่างกันในรัอบรัะยะเวลาบัญช่ท่�ผ่านมา
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์มู่หน้าที่่�และควัามูรัับผู้ิดช่อบหลักในการัดูแลและจิัดการั CPNREIT ซีึ�งรัวัมูถึงการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT และดูแล
ผู้ลปีรัะโย์ช่น์ข้อง CPNREIT แมู้วั่า CPNREIT จิะมู่นโย์บาย์หล่กเล่�ย์งการัที่ำรัาย์การัเก่�ย์วัโย์งกันซีึ�งอาจิก่อให้เกิดควัามูข้ัดแย์้งที่างผู้ลปีรัะโย์ช่น์ 
แต์่ CPNREIT จิะย์ังมู่การัที่ำรัาย์การักับบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน ที่ั�งน่� ในกรัณ่ที่่� CPNREIT มู่การัที่ำธุัรักรัรัมูกับบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน ผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์จิะพื่ิจิารัณาเหต์ุผู้ลและควัามูจิำเปี็นในการัที่่� CPNREIT จิะเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูดังกล่าวั รัวัมูที่ั�งปีฏิิบัต์ิให้เปี็นไปีต์ามูนโย์บาย์ข้องผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ สัญญาแต์่งต์ั�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ แบบแสดงรัาย์การัข้้อมููล หนังส่อช่่�ช่วัน รัะเบ่ย์บ และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องกับ
การัดูแลจิัดการั CPNREIT  ที่ั�งน่� รัาย์การัรัะหวั่าง CPNREIT และเซี็นที่รััลพื่ัฒนา รัวัมูที่ั�งบรัิษััที่ย์่อย์ข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา ซีึ�งเปี็นบุคคลท่ี่� 
เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จัิดการักองที่รััสต์์ จิากการัที่่�เซี็นที่รััลพื่ัฒนาเปี็นผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่และผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และบรัิษััที่ย์่อย์ 
ดงักลา่วั รัาย์การัรัะหว่ัาง CPNREIT และผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์ ์รัวัมูถงึบคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกบัผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์ ์รัวัมูที่ั�งรัาย์การัรัะหว่ัาง CPNREIT 
และที่รััสต์่ รัวัมูถึงบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับที่รััสต์่ มู่รัาย์ละเอ่ย์ดข้องการัที่ำธัุรักรัรัมูดังกล่าวัดังต์่อไปีน่�

1. นิต์ิบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับ CPNREIT

นิต์ิบุค่ค่ลัท่�เก่�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ค่วัามัสัมัพันธ์กับ CPNREIT

เซี็นที่รััลพื่ัฒนา • เปี็นผูู้้ถ่อหุ้นรัาย์ใหญ่ข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ โดย์เซ็ีนที่รััลพัื่ฒนาถ่อหุ้นคิดเป็ีนร้ัอย์ละ 100.0  
ข้องจิำนวันหุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

• เปี็นผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
• เปี็นผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์ใหญ่ข้อง CPNREIT โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์คิดเปี็น 

รั้อย์ละ 25.81/ ข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ที่ั�งหมูดข้อง CPNREIT
• เปีน็เจิา้ข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�และมูสิ่ที่ธิัการัเช่า่ในพื่่�นที่่�อาคารับางสว่ันในโครังการัเซีน็ที่รัลั มูารัน่า และ

จิะเป็ีนผูู้้ให้เช่่าและเช่่าช่่วังอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ และผูู้้ข้าย์สังหาริัมูที่รััพื่ย์์ให้แก่ 
CPNREIT 

• เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา ได้รับัการัแต์ง่ต์ั�งให้เป็ีนผูู้้บรัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้องที่รัพัื่ย์ส์นิที่่�กองที่รัสัต์ล์ลงทุี่น

ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ • เปี็นผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ข้อง CPNREIT 
• เปีน็บริัษัทัี่ย่์อย์ข้องเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา  โดย์เซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนาถอ่หุน้คิดเป็ีนร้ัอย์ละ 100.0 ข้องจิำนวัน

หุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์

เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 • เปีน็บริัษัทัี่ย่์อย์ข้องเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา โดย์เซีน็ที่รัลัพัื่ฒนาถอ่หุน้คิดเป็ีนรัอ้ย์ละ 100.0  ข้องจิำนวัน
หุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2

• เปี็นเจิ้าข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) และจิะเปี็นผูู้้ให้เช่่า
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบแก่ CPNREIT

เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3 • เปี็นบรัิษััที่ย์่อย์ข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นคิดเปี็นรั้อย์ละ 100.0 ข้องจิำนวัน
หุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 3

• เปีน็เจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�ในโครังการัเซ็ีนที่รัลั พื่รัะรัามู 3 และเป็ีนผูู้้ให้เช่า่อสังหาริัมูที่รัพัื่ย์แ์ละงาน
รัะบบแก่ CPNREIT

เซี็นที่รััลพื่ัฒนา เช่่ย์งใหมู่ • - เปีน็บรัษิัทัี่ย์อ่ย์ข้องเซีน็ที่รัลัพื่ฒันา โดย์เซีน็ที่รัลัพื่ฒันาถอ่หุน้คดิเปีน็รัอ้ย์ละ 100.0 ข้องจิำนวัน
หุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา เช่่ย์งใหมู่

• - เปีน็เจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�ในโครังการัเซ็ีนที่รัลั เช่ย่์งใหมู่ แอร์ัพื่อรัต์์ และเป็ีนผูู้้ใหเ้ช่า่อสังหาริัมูที่รัพัื่ย์์
และงานรัะบบแก่ CPNREIT ช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา เช่่ย์งใหมู่

การัป้องกันคัวามข้ัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ 
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นิต์ิบุค่ค่ลัท่�เก่�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ค่วัามัสัมัพันธ์กับ CPNREIT

ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า • เปีน็บรัษิัทัี่ย่์อย์ข้องเซ็ีนที่รัลัพัื่ฒนา  โดย์เซ็ีนที่รัลัพื่ฒันาถอ่หุน้คิดเป็ีนร้ัอย์ละ 100.0 ข้องจิำนวัน
หุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องซี่พื่่เอ็นพื่ัที่ย์า

• เปี็นเจิ้าข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในโครังการัเซี็นที่รััล พื่ัที่ย์าและโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า เปี็นผูู้้ให้เช่่า
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ และผูู้้ข้าย์สังหารัิมูที่รััพื่ย์์แก่ CPNREIT

ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล • เปี็นบรัิษััที่ย์่อย์ข้องเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา โดย์เซ็ีนที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นร้ัอย์ละ 100.0  ข้องจิำนวันหุ้น 
ที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล 

เซี็นที่รััลพื่ัฒนา ด่เวัลลอปีเมู้นที่์ • เปี็นบรัิษััที่ย์่อย์ข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนา โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหุ้นรั้อย์ละ 100.0 ข้องจิำนวันหุ้นที่่�
ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องเซี็นที่รััลพื่ัฒนาด่เวัลลอปีเมู้นที่์

• เปี็นผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์รัาย์ใหญ่ข้อง CPNREIT โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนาถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์คิดเปี็นรั้อย์ละ 
4.5/1 ข้องจิำนวันหน่วัย์ที่รััสต์์ที่ั�งหมูดข้อง CPNREIT

• เปี็นเจ้ิาข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�ในโครังการัเซ็ีนที่รััล ลำปีาง เป็ีนผูู้้ให้เช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ 
และผูู้้ข้าย์สังหารัิมูที่รััพื่ย์์ให้แก่ CPNREIT

กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล  • เปี็นนิต์ิบุคคลที่่�มู่กรัรัมูการั ผูู้้บรัิหารั หรั่อผูู้้มู่อำนาจิควับคุมูบางที่่านรั่วัมูกับเซ็ีนที่รััลพื่ัฒนา  
โดย์นิติ์บุคคลดังกล่าวัเป็ีนผูู้้เช่่าพื่่�นที่่�ในที่รััพื่ย์์สินที่่�กองที่รััสต์์ CPNREIT เข้้าลงทีุ่น เพื่่�อดำเนิน
ธัุรักิจิ ได้แก่ กลุ่มูบรัิษััที่ Central Department Store Group (CDG) , กลุ่มูบรัิษััที่ Central 
Marketing Group (CMG), กลุ่มูบรัิษััที่ Central Food Retail Group (CFG), กลุ่มูบรัิษััที่ 
Central Hardlines Group (CHG), กลุ่มูบรัิษััที่ Central Online Group (COL), กลุ่มูบรัิษััที่ 
Central Hotels & Resorts (CHR) และกลุ่มูบรัิษััที่ Central Restaurants Group (CRG)  
(ดูรัาย์ละเอ่ย์ดได้ที่่� www.centralgroup.com)

GLAND • เปี็นบรัิษััที่ย่์อย์ข้องกลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา โดย์กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา ถ่อหุ้นคิดเปี็นรั้อย์ละ 67.5/2 
ข้องจิำนวันหุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้อง GLAND

• เปี็นเจิ้าข้องกรัรัมูสิที่ธิั�ในโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และเปี็นผูู้้ให้เช่่า
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ ให้แก่ CPNREIT

• เปี็นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ สำหรัับโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส

สเต์อรั์ลิง • เปี็นบรัิษััที่ย์่อย์ข้องกลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา โดย์กลุ่มูเซี็นที่รััลพื่ัฒนา (โดย์ GLAND) ถ่อหุ้นคิดเปี็น
รั้อย์ละ 100.0 ข้องจิำนวันหุ้นที่่�ออกและเรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องสเต์อรั์ลิง

• เปี็นเจิ้าข้องกรัรัมูสิที่ธัิ�ในโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ และเปี็นผูู้้ให้เช่่า
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์และงานรัะบบ ให้แก่ CPNREIT

• เปี็นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ สำหรัับโครังการัอาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์

ธันาคารัไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำกัด (มูหาช่น)
(“SCB”)

• เปีน็ผูู้ถ้อ่หุน้รัาย์ใหญข่้องที่รัสัต์ ่โดย์ SCB ถอ่หุน้คดิเปีน็รัอ้ย์ละ 100.0 ข้องจิำนวันหุน้ที่่�ออกและ
เรั่ย์กช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้องที่รััสต์่

บรัิษััที่หลักที่รััพื่ย์์จิัดการักองทีุ่น  
ไที่ย์พื่าณิช่ย์์ จิำกัด (“SCBAM”)

• เปี็นที่รััสต์่ข้อง CPNREIT
• เปี็นบรัิษััที่ย์่อย์ข้อง SCB โดย์ SCB ถ่อหุ้นคิดเปี็นรั้อย์ละ 100.0 ข้องจิำนวันหุ้นที่่�ออกและเรั่ย์ก

ช่ำรัะแล้วัที่ั�งหมูดข้อง SCBAM
หมูาย์เหต์ุ
/1 ข้้อมููลจิากต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ณ วัันที่่� 3 มู่นาคมู 2565
/2 ข้้อมููลจิากต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ฯ ณ วัันที่่� 23 กุมูภูาพื่ันธั์ 2565
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เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา และบรัษิัทัี่ย่์อย์ ได้แก่  
ซีพ่ื่เ่อน็ รัท่ี่ แมูเนจิเมูนท์ี่ เซีน็ที่รััลพื่ฒันา 
พื่รัะรัามู 2 เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา พื่รัะรัามู 3 
เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา เช่ย่์งใหมู่ และซีพ่ื่เ่อน็ 
พื่ทัี่ย์า

เซี็นที่รััลพัื่ฒนา และบริัษััที่ย่์อย์ดังกล่าวัได้เช่่า
พื่่�นที่่�และบรัิการัจิาก CPNREIT โดย์ค่าเช่่าพื่่�นที่่�
และบรัิการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�งข้ึ�นอย์ู่กับ
ที่ำเล จิำนวันพ่ื่�นที่่� รัูปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะ
เวัลาที่่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เป็ีนการัดำเนินการัเพื่่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รัพัื่ย์์สิน 
ข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ
ค่าบรัิการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�งข้ึ�นอย์ู่กับที่ำเล 
จิำนวันพื่่�นที่่� รัูปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่า 
และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล CPNREIT จิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากโรังแรัมูฮิลต์ัน 
พื่ัที่ย์า โดย์การัให้เช่่าช่่วังที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวั  
(โดย์มูล่กัษัณะเปีน็การัเช่า่ช่ว่ังอาคารั งานรัะบบ 
และเช่า่สังหาริัมูที่รัพัื่ย์)์ แก่ซีพ่ื่เ่อ็น พื่ทัี่ย์า โฮเที่ล 
โดย์ CPNREIT ได้รับัปีรัะโย์ช่น์จิากการัปีล่อย์เช่า่
ช่่วังที่รััพื่ย์์สินในรัูปีข้องค่าเช่่าคงที่่� (fixed rent) 
และค่าเช่่าแปีรัผู้ัน (variable rent) จิากซี่พื่่เอ็น 
พื่ัที่ย์า โฮเที่ล ต์ามูเง่�อนไข้ที่่�รัะบุไวั้ในสัญญา  
โดย์รัาย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วักับค่าเช่่าคงที่่�และค่าเช่่า
แปีรัผู้ันต์ามูที่่�ปีรัากฏิในหัวัข้้อการัจิัดหา
ปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

เน่�องจิาก CPNREIT ไมู่สามูารัถดำเนินการับรัิหารั
ที่รััพื่ย์์สินปีรัะเภูที่โรังแรัมูได้ต์ามูปีรัะกาศที่่�  
ที่จิ. 49/2555 CPNREIT จิึงจิำเปี็นต์้องให้เช่่าช่่วัง
โรังแรัมูฮิลตั์น พื่ัที่ย์า แก่ซี่พื่่เอ็น พื่ัที่ย์า โฮเที่ล  
อันก่อให้เกิดปีรัะโย์ช่น์แก่ CPNREIT จิากการัท่ี่� 
CPNREIT มูแ่หลง่รัาย์ไดเ้พื่ิ�มูเต์มิู (นอกเหนอ่ไปีจิาก
รัาย์ได้ค่าเช่่า / ค่าบริัการัจิากการัให้เช่่าพื่่�นที่่�ข้อง
ที่รัพัื่ย์ส์นิปีรัะเภูที่ศนูย์ก์ารัค้าและอาคารัสำนกังาน) 
ในรัปูีข้องค่าเช่่าคงที่่�และค่าเช่่าแปีรัผู้นัจิากที่รัพัื่ย์์สนิ
ปีรัะเภูที่โรังแรัมูที่่�มู่ที่ำเลที่่�ต์ั�งในเข้ต์เมู่องพื่ัที่ย์าซีึ�ง
เปี็นเมู่องที่่องเที่่�ย์วัที่่�สำคัญข้องปีรัะเที่ศไที่ย์ 

กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล ได้เช่่าพื่่�นที่่�และบรัิการัจิาก 
CPNREIT โดย์ค่าเช่่าพ่ื่�นที่่�และบรัิการัเปี็นไปี 
ต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�งข้ึ�นอย์ู่กับที่ำเล จิำนวันพื่่�นที่่�  
รัูปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่า และ
ปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เปี็นการัดำเนินการัเพื่่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบรัิการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�ง 
ข้ึ�นอย์ู่กับที่ำเล จิำนวันพื่่�นที่่� รัูปีแบบข้องการัเช่่า 
รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า
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เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 ให้เช่่ารัะบบบำบัด 
น�ำเสย่์แก่ CPNREIT ซีึ�งการัเช่า่ดงักลา่วัเปีน็สว่ัน
หนึ�งข้องการัเช่่าอาคารัศูนย์์การัค้าเซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 โดย์มู่รัะย์ะเวัลาการัเช่่า 20 ปีี ต์ั�งแต์่
วันัที่่� 15 สงิหาคมู 2548 ถงึวันัที่่� 15 สงิหาคมู 2568

เปี็นการัดำเนินการัเพื่่�อสนับสนุนการัใช้่และ 
จิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT

เมู่�อวัันที่่� 31 มู่นาคมู 2563 CPNREIT ได้ 
จิดที่ะเบ่ย์นสิที่ธิัการัเช่่าอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ใน
โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) จิาก
เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 

การัดำเนินการัดังกล่าวัมู่ควัามูสมูเหตุ์สมูผู้ล
เน่�องจิาก
1) ที่ำให ้CPNREIT ไดมู้าซีึ�งสทิี่ธักิารัเช่า่ในโครังการั

เซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต่์ออายุ์) ต่์อเน่�องหลังจิาก
ที่่�สัญญาเช่่าปีัจิจุิบันหมูดอาย์ุ โดย์โครังการั
เซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 (ช่ว่ังต์อ่อายุ์) เปีน็ที่รัพัื่ย์ส์นิ
หลักปีรัะเภูที่ศูนย์์การัค้าที่่�มู่ที่ำเลที่่�ต์ั�งที่่�ด่และ 
มูศั่กย์ภูาพื่ในเช่งิพื่าณชิ่ย์ ์อนัจิะช่ว่ัย์สรัา้งมูลูคา่
เพื่ิ�มูให้แก่ CPNREIT และผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ 

2) ช่่วัย์กรัะจิาย์ควัามูเส่�ย์งในการัดำเนินงานข้อง 
CPNREIT โดย์ที่ำให้รัาย์ได้ข้อง CPNREIT ใน
รัะย์ะย์าวั มูค่วัามูมูั�นคงเพื่ิ�มูข้ึ�น ผู้า่นการักรัะจิาย์
ควัามูเ ส่�ย์งข้องการัจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และช่่วัย์ลดการัพื่ึ�งพื่าแหล่ง
รัาย์ได้ (Asset Diversification) เน่�องจิาก
ที่รััพื่ย์์ สินในปัีจิจิุบันข้อง CPNREIT และ
โครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ)  มู่
ที่ำเลที่่�ต์ั�งที่่�แต์กต์่างกัน 

3) การัลงทีุ่นในโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วัง
ต์อ่อาย์)ุ จิะช่ว่ัย์ลดผู้ลกรัะที่บจิากควัามูผัู้นผู้วัน
ข้องกรัะแสรัาย์ไดข้้อง CPNREIT ในกรัณท่ี่่�สทิี่ธัิ
การัเช่่า / เช่่าช่่วังข้องที่รัพัื่ย์์สนิบางแห่งสิ�นสดุลง

ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ ซีพ่ื่เ่อน็ รัท่ี่ แมูเนจิเมูนที่ ์เปีน็ผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์
ข้อง CPNREIT

กรัรัมูการัและผูู้้บรัหิารัข้องซ่ีพื่เ่อ็น รัท่ี่ แมูเนจิเมูนท์ี่ 
เปี็นผูู้้ที่่�มู่ปีรัะสบการัณ์ในการับรัิหารัจัิดการัลงทุี่น
และจิัดหาปีรัะโย์ช่น์จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ และ 
มูค่วัามูรัูค้วัามูเข้า้ใจิในที่รัพัื่ย์ส์นิหลกัข้อง CPNREIT 
เปี็นอย์่างด่ ดังนั�น ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ จิึงมู่
ควัามูเหมูาะสมูที่่�จิะที่ำหน้าท่ี่�ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์
ข้อง CPNREIT
ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนท์ี่ เป็ีนบริัษััที่ย่์อย์ร้ัอย์ละ 
100.0 ข้องเซี็นที่รััลพัื่ฒนา โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนา  
มู่ปีรัะสบการัณ์และควัามูเช่่�ย์วัช่าญในการัพื่ัฒนา
และบริัหารัโครังการัศูนย์์การัค้าและอาคารัสำนักงาน 
มูานานกว่ัา 40 ปี ีซีึ�งจิะช่ว่ัย์สนับสนุนการัที่ำหน้าที่่�
ข้องซ่ีพื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ ในฐ์านะผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ข้อง CPNREIT ได้เปี็นอย์่างด่
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เซ็นทรััลัพัฒนา เซ็ีนที่รัลัพื่ฒันาเปีน็ผูู้บ้รัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ข์้อง 
CPNREIT สำหรัับที่รััพื่ย์์ สินในส่วันที่่� เ ป็ีน
ศูนย์์การัค้าที่ั�งหมูดข้อง CPNREIT ในปีัจิจิุบัน 
และปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั เอ และ ปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั บ ่
โดย์เซี็นที่รััลพื่ัฒนาเรั่ย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มู 
การับรัหิารัอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ ์จิาก CPNREIT ต์ามู
อัต์รัาและเง่�อนไข้ที่่�รัะบุไวั้ในสัญญาแต่์งต์ั�ง 
ผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

เซีน็ที่รัลัพื่ฒันา มูป่ีรัะสบการัณแ์ละควัามูเช่่�ย์วัช่าญ
ในการัพื่ัฒนาและบริัหารัโครังการัศูนย์์การัค้าและ
อาคารัสำนักงานในปีรัะเที่ศไที่ย์ มูานานกวั่า 40 ปีี 
รัวัมูถึงเซี็นที่รััลพื่ัฒนาที่ำหน้าที่่� เปี็นผูู้้บรัิหารั
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ข้องที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT ใน
ส่วันที่่�เป็ีนศนูย์์การัค้าและปิี�นเกล้า ที่าวัเวัอร์ั เอ และ 
ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์ บ่ ซีึ�งเซี็นที่รััลพื่ัฒนาได้บรัิหารั
จิดัการัที่รัพัื่ย์สิ์นดังกล่าวัมูาต์ั�งแต่์การัจัิดต์ั�งกองทุี่น
รัวัมู CPNRF ในปี ี2548 นอกจิากน่� เซีน็ที่รัลัพัื่ฒนา
ย์ังมู่บที่บาที่สำคัญในการัพื่ัฒนาและบริัหารั
ที่รััพื่ย์์สินที่่�จิะลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมู ในส่วันข้องโครังการั
ศูนย์์การัค้ามูาต์ั�งแต์่เรัิ�มูการัพัื่ฒนาแต์่ละโครังการั 
ที่ำให้เซี็นที่รััลพื่ัฒนา มู่ควัามูรัู้ควัามูเข้้าใจิ รัวัมูถึง
ปีรัะสบการัณใ์นการับรัหิารัแต์ล่ะที่รัพัื่ย์ส์นิดงักลา่วั
เปี็นอย์่างด่

GLAND GLAND เปี็นผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สำหรัับ
โครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส 
โดย์ GLAND เรั่ย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการับรัิหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิาก CPNREIT ต์ามูอัต์รัาและ
เ ง่� อนไข้ที่่� รั ะบุ ในสัญญาแต่์งต์ั� ง ผูู้้บ ริัหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

GLAND เปี็นผูู้้พื่ัฒนาและบรัิหารัโครังการัอาคารั
สำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส มูาก่อน และ 
GLAND มู่ควัามูรัู้ควัามูเข้้าใจิและปีรัะสบการัณ์ 
ในการับริัหารัโครังการัอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ 
ที่าวัเวัอรั์ส เปี็นอย์่างด่

GLAND ได้เช่่าพื่่�นที่่�และบรัิการัจิาก CPNREIT 
โดย์ค่าเช่่าพื่่�นที่่�และบริัการัเป็ีนไปีต์ามูรัาคา
ต์ลาดซีึ�งข้ึ�นอย์ูก่บัที่ำเล จิำนวันพื่่�นที่่� รัปูีแบบข้อง 
การัเช่่า รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการั
เช่่า ที่ั�งน่� การัเช่่าพื่่�นที่่�และบริัการัดังกล่าวัข้อง 
GLAND ไดส้ิ�นสุดลงเมู่�อวันัท่ี่� 18 เมูษัาย์น 2563

เปี็นการัดำเนินการัเพื่่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิาก
ที่รััพื่ย์์สินข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำหนดอัต์รัา 
ค่าเช่่าและค่าบรัิการัเปี็นไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�ง 
ข้ึ�นอย์ู่กับที่ำเล จิำนวันพื่่�นที่่� รัูปีแบบข้องการัเช่่า 
รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่า และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

สเต์อรั์ลัิง สเต์อรั์ลิงเปี็นผูู้้บริัหารัอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์สำหรัับ
โครังการัอาคารัสำนักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้าส์ โดย์  
สเต์อรั์ลิงเรั่ย์กเก็บค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการับรัิหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์จิาก CPNREIT ต์ามูอัต์รัาและ
เ ง่� อนไข้ที่่� รั ะบุ ในสัญญาแต่์งต์ั� ง ผูู้้บ ริัหารั
อสังหารัิมูที่รััพื่ย์์

สเต์อรั์ลิงที่ำหน้าที่่�เปี็นผูู้้บรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 
สำหรัับโครังการัอาคารัสำนักงานยู์นิล่เวัอร์ั เฮ้าส์  
มูาก่อน และสเต์อรั์ลิงมู่ควัามูรู้ัควัามูเข้้าใจิและ
ปีรัะสบการัณ์ในการับรัิหารัโครังการัอาคารั
สำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ เปี็นอย์่างด่ 
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มูลคั่าข้องรัายการัรัะหว่างกันรัะหว่าง CPNREIT กับผู้จัดการักองทรััสต์์และบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับ 
ผู้จัดการักองทรััสต์์ ในช่วงท่�ผ่านมา

รัายการั  
(หน่วัย:  พันบาท)

สำาหรัับปิีสิ�นสุด 
วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2562

สำาหรัับปิีสิ�นสุด 
วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2563

สำาหรัับปิีสิ�นสุด 
วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564

รัายได้

รัายได้ค่่าเชื่่าแลัะค่่าบรัิการั

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 456,431 309,871 142,632

 GLAND - 3,326 1,618

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 615,155 387,356 220,045

รัายได้อ่�น

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ - 735 1,258

 GLAND - - 5

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 253 117 134

ค่่าใชื่้จั่าย

ต์้นทุนเชื่่าแลัะบรัิการั

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 12,441 17,149 75,199

 GLAND - 46,321 41,940

 สเต์อรั์ลิง - 8,503 8,671

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 3,589 3,046 288

ค่่าธรัรัมัเน่ยมัการัจััดการั

 ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ 134,656 150,348 162,465

ค่่าธรัรัมัเน่ยมับรัิหารัอสังหารัิมัทรััพย์

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 471,722 376,822 378,326

 GLAND - 18,733 22,006

 สเต์อรั์ลิง - 9,225 12,463

ค่่าใชื่้จั่ายในการับรัิหารั

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 14,502 11,257 7,897

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 1,937 420 338
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ยอดคังคั้างรัะหว่าง CPNREIT และผู้จัดการักองทรััสต์์หรัือบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับผู้จัดการักองทรััสต์์

รัายการั (หน่วัย:  พันบาท) ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2562 ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2563 ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564

ลั้กหน่�ค่่าเชื่่าแลัะบรัิการั

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 87,547 222,287 190,751

 GLAND - 443 472

 สเต์อรั์ลิง - 336 181

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 37,936 73,124 94,228

เจั้าหน่�การัค่้า

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 107,331 108,715 95,615

 ซี่พื่่เอ็น รั่ที่ แมูเนจิเมูนที่์ 23,159 26,116 27,940

 GLAND - 10,455 9,975

 สเต์อรั์ลิง - 3,899 3,019

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 563 110 56

เจั้าหน่�อ่�น

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 11 274 11

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 5,716 7,334 57

เงินมััดจัำรัับลั่วังหน้า

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 18,263 18,456 21,568

 GLAND - 3,049 -

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 151,280 138,517 78,030

หน่�สินต์ามัสัญญาเชื่่า

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนา พื่รัะรัามู 2 - 17,727,116 19,314,708

หน่�สินอ่�น

 เซี็นที่รััลพื่ัฒนาและบรัิษััที่ย์่อย์ 1,261 6,262 7,789

 GLAND - 77 28

 สเต์อรั์ลิง - 29 11

 กลุ่มูบรัิษััที่เซี็นที่รััล 14,137 17,656 12,068
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รัายการัรัะหว่าง CPNREIT กับทรััสต์่และบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับทรััสต์่
นิต์ิบุค่ค่ลัท่�เก่�ยวัโยงกันกับ CPNREIT ลัักษณะของรัายการัรัะหวั่างกัน ค่วัามัจัำาเปิ็นแลัะค่วัามัสมัเหต์ุสมัผู้ลัของรัายการั

SCB และบรัิษััที่ย์่อย์ SCB และบรัษิัทัี่ย์อ่ย์ไดเ้ช่า่พื่่�นที่่�และบรักิารัจิาก 
CPNREIT โดย์ค่าเช่่าพื่่�นที่่�และบริัการัเป็ีนไปี
ต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�งข้ึ�นอย์ู่กับที่ำเล จิำนวันพื่่�นที่่� 
รัูปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาที่่�เช่่า และ
ปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

เปีน็การัดำเนินการัเพื่่�อจัิดหาปีรัะโย์ช่น์จิากที่รัพัื่ย์สิ์น
ข้อง CPNREIT โดย์มู่การักำหนดอัต์รัาค่าเช่่าและ 
ค่าบริัการัเป็ีนไปีต์ามูรัาคาต์ลาดซีึ�งข้ึ�นอย์ู่กับที่ำเล 
จิำนวันพื่่�นที่่� รัูปีแบบข้องการัเช่่า รัะย์ะเวัลาท่ี่�เช่่า 
และปีรัะเภูที่ข้องการัเช่่า

SCBAM SCBAM เปี็นที่รััสต์่ข้อง CPNREIT SCBAM มู่เปี็นผูู้้ที่่�มู่ปีรัะสบการัณ์ในการัเปี็นที่รััสต์่
ข้องที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทีุ่นในอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูถึง
การับรัิหารัจิัดการักองทีุ่นรัวัมูอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ใน
หลาย์ปีรัะเภูที่ธุัรักจิิ จิงึมูค่วัามูรัู ้ควัามูเข้า้ใจิในธุัรักจิิ
การัจิัดการักองทุี่นรัวัมูและที่รััสต์์เพื่่�อการัลงทีุ่นใน
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ รัวัมูถึงกฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้องเปี็น
อย์่างด่ SCBAM จิึงมู่ควัามูเหมูาะสมูเปี็นที่รััสต์่

SCB CPNREIT มู่บัญช่่เงินฝั่ากกับ SCB เปี็นการัดำเนินการัต์ามูธัุรักิจิปีกต์ิข้องกองที่รััสต์์

มลูคัา่ข้องรัายการัรัะหวา่งกนัรัะหว่าง CPNREIT กบัทรัสัต่์และบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกนักับทรัสัต่์ในชว่งท่�ผา่นมา

รัายการั (หน่วัย:  พันบาท)
สำาหรัับปิีสิ�นสุด 

วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2562
สำาหรัับปิีสิ�นสุด 

วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2563
สำาหรัับปิีสิ�นสุด 

วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564

รัายได้
รัายได้ค่่าเชื่่าแลัะค่่าบรัิการั
SCB และบรัิษััที่ย์่อย์ 55,017 51,025 46,625
รัายได้ดอกเบ่�ย
SCB 1,318 565 918
ค่่าใชื่้จั่าย
ค่่าธรัรัมัเน่ยมัทรััสต์่
SCBAM 36,725 40,930 43,940
ต์้นทุนทางการัเงิน
SCB 2,368 503 258
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ยอดคังคั้างรัะหว่าง CPNREIT และทรััสต์่และบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับทรััสต์่

รัายการั (หน่วัย:  พันบาท) ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2562 ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2563 ณ วัันท่� 31 ธันวัาค่มั 2564

รัายการัเท่ยบเท่าเงินสด

SCB 88,466 580,840 682,950

ลั้กหน่�รัายได้ค่่าเชื่่าแลัะบรัิการัค่้างรัับ

SCB 74 5,917 121

เจั้าหน่�อ่�น

SCBAM 6,316 7,091 7,559

SCB 62 130 5,501

เงินมััดจัำรัับจัากผู้้้เชื่่า

SCB 26,866 26,866 31,493

หน่�สินอ่�น

SCB และบรัิษััที่ย์่อย์ 1,924 1,910 1,500

นโยบายการัทำาธุุุรักรัรัมรัะหว่าง CPNREIT กับผู้จัดการักองทรััสต์์หรัือบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับผู้จัดการั
กองทรััสต์์ 
ในกรัณ่ที่่�จิะมู่การัที่ำธัุรักรัรัมูรัะหวั่าง CPNREIT กับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ (นอกเหน่อจิากที่่�ได้เปีิด
เผู้ย์ข้้างต์้น) ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะมู่การัดำเนินการัต์ามูกฎหมูาย์หลักที่รััพื่ย์์ดังน่�

1. บุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์

บุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ ให้หมูาย์ควัามูต์ามูที่่�กำหนดในปีรัะกาศที่่�เก่�ย์วัข้้องกับหลักเกณฑ์์การัที่ำรัาย์การัที่่�เก่�ย์วัโย์งกัน

2. เง่�อนไข้และข้้อกำหนดที่ั�วัไปีข้อง CPNREIT ในการัเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ มู่
ดังต์่อไปีน่�

- ในการัที่ำธัุรักรัรัมูข้อง CPNREIT กับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์หรั่อบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ จิะดำเนินการัให้เปี็นไปีต์ามู
สัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง และเปี็นไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์ที่่�ด่ที่่�สุดข้อง CPNREIT 

- ธุัรักรัรัมูท่ี่� CPNREIT ที่ำกับผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์หรัอ่บคุคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกนักบัผูู้จ้ิดัการักองที่รัสัต์์ จิะต้์องเป็ีนธัรุักรัรัมูที่่�มู่ควัามูสมูเหต์สุมูผู้ล
และใช่้รัาคาที่่�เปี็นธัรัรัมู รัวัมูที่ั�งค่าใช่้จิ่าย์ในการัเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูที่่�เรั่ย์กเก็บจิาก CPNREIT (ถ้ามู่) อย์ู่ในอัต์รัาที่่�เปี็นธัรัรัมูและเหมูาะสมู

- บุคคลที่่�มู่ส่วันได้เส่ย์กับการัที่ำธัุรักรัรัมูไมู่วั่าที่างต์รังหรั่อที่างอ้อมู จิะต์้องไมู่เข้้าไปีมู่ส่วันรั่วัมูในการัต์ัดสินใจิ

- ในกรัณ่ที่่�กฎหมูาย์กำหนดให้การัเข้้าที่ำรัาย์การัโดย์ CPNREIT ไมู่วั่ารัาย์การัใด ต์้องได้รัับอนุมัูต์ิจิากที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้อง 
ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และ/หรั่อ ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ก่อนการัเข้้าที่ำรัาย์การั ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะดำเนินการัให้กรัรัมูการัอิสรัะ
ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับรัาย์การัดังกล่าวั และควัามูเห็นข้องกรัรัมูการัอิสรัะจิะถูกนำเสนอต่์อที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์ และ/หรั่อผูู้้หน่วัย์ที่รััสต์์ เพื่่�อให้มูั�นใจิวั่าการัเข้้าที่ำรัาย์การัต์ามูที่่�เสนอนั�นเปี็นไปีเพื่่�อปีรัะโย์ช่น์สูงสุดข้อง CPNREIT และ 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ หากกรัรัมูการัอิสรัะไมู่มู่ควัามูช่ำนาญในการัพิื่จิารัณารัาย์การัรัะหว่ัางกันที่่�เกิดข้ึ�น ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิะจัิดให้มู่ 
ผูู้้เช่่�ย์วัช่าญอิสรัะ เช่่น ที่่�ปีรัึกษัาที่างการัเงินอิสรัะ ผูู้้ปีรัะเมูินรัาคาที่รััพื่ย์์สิน ผูู้้สอบบัญช่่ เปี็นผูู้้ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับรัาย์การัรัะหวั่าง
กันดังกล่าวั เพื่่�อนำไปีใช่้ปีรัะกอบการัพื่ิจิารัณาและต์ัดสินใจิข้องคณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ หรั่อผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ต์ามูแต์่
กรัณ่ โดย์ผูู้้มู่ส่วันได้เส่ย์เปี็นพิื่เศษัจิะไมู่มู่สิที่ธัิออกเส่ย์งในรัาย์การัที่่�ต์นมู่ส่วันได้เส่ย์ โดย์การัพื่ิจิารัณาและอนุมูัต์ิการัที่ำรัาย์การัข้อง 
CPNREIT ไมู่วั่าจิะโดย์ที่่�ปีรัะชุ่มูคณะกรัรัมูการัข้องผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ และ/หรั่อ ที่่�ปีรัะชุ่มูผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ จิะมู่การัดำเนินการัให้
เปีน็ไปีต์ามูหลกัเกณฑ์ท์ี่่�เก่�ย์วัข้อ้ง อก่ที่ั�งจิะมูก่ารัเปีดิเผู้ย์รัาย์การัรัะหวัา่งกนัในหมูาย์เหต์ปุีรัะกอบงบการัเงนิที่่�ต์รัวัจิสอบหรัอ่สอบที่าน
โดย์ผูู้้สอบบัญช่่ข้อง CPNREIT ให้เปี็นไปีต์ามูหลักเกณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้้อง  
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3. การัอนุมูัต์ิการัที่ำธัุรักรัรัมูรัะหวั่าง CPNREIT กับผูู้้จิัดการั 
กองที่รััสต์์หร่ัอบุคคลที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกับผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์  
ต์้องผู้่านการัดำเนินการัต์ามูข้ั�นต์อนดังต์่อไปีน่�

- ข้อควัามูเห็นช่อบจิากที่รััสต์่วั่าเปี็นธัุรักรัรัมูที่่� เปี็นไปี 
ต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์และกฎหมูาย์ที่่�เก่�ย์วัข้้องแล้วั

- ในกรัณ่ที่่�เป็ีนธัุรักรัรัมูที่่�มู่มููลค่าเกินกว่ัา 1,000,000 บาที่ 
หรั่อต์ั�งแต่์รั้อย์ละ 0.03 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้อง 
กองที่รัสัต์ข์้ึ�นไปี แลว้ัแต์มู่ลูค่าใดจิะสงูกว่ัา ต์อ้งไดร้ับัอนมุูตั์ิ
จิากคณะกรัรัมูการั (Board of Directors) ข้องผูู้้จิัดการั
กองที่รััสต์์ด้วัย์

- ในกรัณท่ี่่�เป็ีนธุัรักรัรัมูที่่�มูมู่ลูค่าต์ั�งแต่์ 20,000,000 บาที่ข้ึ�น
ไปี หรั่อเกินรั้อย์ละ 3 ข้องมููลค่าที่รััพื่ย์์สินสุที่ธิัข้องกอง
ที่รัสัต์ ์แล้วัแต่์มูลูค่าใดจิะสูงกว่ัา ต์อ้งได้รับัมูติ์ข้องที่่�ปีรัะชุ่มู 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ด้วัย์คะแนนเส่ย์งไมู่น้อย์กว่ัาสามูในส่�ข้อง
จิำนวันเส่ย์งที่ั�งหมูดข้องผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ที่่�มูาปีรัะชุ่มูและ 
มู่สิที่ธัิออกเส่ย์ง

นโยบายการัทำาธุุุรักรัรัมรัะหว่าง CPNREIT กบัทรัสัต์่
หรัือบุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกันกับทรััสต์่

ในกรัณท่ี่่� CPNREIT มูค่วัามูจิำเปีน็ต์อ้งที่ำรัาย์การักบัที่รัสัต์ห่รัอ่บคุคล
ที่่�เก่�ย์วัโย์งกันกบัที่รัสัต์ ่ผูู้้จิดัการักองที่รัสัต์จ์ิะพิื่จิารัณาถึงควัามูจิำเป็ีน
และควัามูสมูเหต์ุสมูผู้ลในการัเข้้าที่ำรัาย์การั โดย์กรัรัมูการัอิสรัะ 
จิะเปี็นผูู้้ให้ควัามูเห็นเก่�ย์วักับควัามูจิำเปี็นและปีรัะโย์ช่น์ที่่� CPNREIT 
จิะไดจ้ิากการัเข้า้ที่ำรัาย์การั โดย์ข้ั�นต์อนการัเปีดิเผู้ย์ข้อ้มูลูในลกัษัณะ
ดังต์่อไปีน่�  ให้ถ่อเปี็นการัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลอย่์างเพื่่ย์งพื่อต่์อผูู้้ถ่อ 
หนว่ัย์ที่รัสัต์ห์รัอ่ผูู้ล้งที่นุ กอ่นการัเข้า้ที่ำธัรุักรัรัมูที่่�เปีน็การัข้ดัแย์ง้กบั
ปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์

1. เปี็นการัเปิีดเผู้ย์ผู่้านต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ต์ามูข้้อบังคับข้อง
ต์ลาดหลักที่รััพื่ย์์ที่่�เก่�ย์วักับเรั่�องดังกล่าวั หรั่อช่่องที่างอ่�นใดท่ี่� 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์สามูารัถเข้้าถึงข้้อมููลการัจิะเข้้าที่ำธัุรักรัรัมูได้
อย์่างที่ั�วัถึง

2. มู่รัะย์ะเวัลาในการัเปีิดเผู้ย์ข้้อมููลที่่�สมูเหต์ุสมูผู้ล ซีึ�งต์้องไมู่น้อย์
กวั่า 14 วััน

3. มู่การัเปีิดเผู้ย์ช่่องที่าง วัิธั่การั และรัะย์ะเวัลาในการัแสดงการั
คัดค้านที่่�ช่ัดเจิน โดย์รัะย์ะเวัลาดังกล่าวัต์้องไมู่น้อย์กวั่า 14 วััน 
เว้ันแต์ใ่นกรัณท่ี่่�มูก่ารัข้อมูต์ผิูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์เ์พื่่�อเข้า้ที่ำธัรุักรัรัมู
ดงักลา่วั ใหก้ารัคดัคา้นกรัะที่ำในการัข้อมูต์ผิูู้ถ้อ่หนว่ัย์ที่รัสัต์น์ั�น

การัพื่ิจิารัณาและอนุมูัต์ิการัที่ำรัาย์การั จิะมู่การัดำเนินการัให้เปี็นไปี
ต์ามูหลักเกณฑ์ท์ี่่�เก่�ย์วัข้อ้ง โดย์ผูู้้ที่่�มูส่ว่ันไดเ้สย่์เปีน็พื่เิศษัในเรั่�องใดจิะ
ไมู่สามูารัถออกเส่ย์งเพื่่�ออนุมูัต์ิการัที่ำรัาย์การัที่่�ต์นมู่ส่วันได้เส่ย์ โดย์
ในกรัณ่ที่่�ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์แสดงการัคัดค้านอย่์างชั่ดเจินต์ามูวิัธั่การัที่่�
มู่การัเปีิดเผู้ย์ต์ามูข้้อ 3) ในจิำนวันเกินกวั่าหนึ�งในส่�ข้องจิำนวันหน่วัย์
ที่รััสต์์ที่่�จิำหน่าย์ได้แล้วัที่ั�งหมูด ที่รััสต์่จิะกรัะที่ำหรั่อยิ์นย์อมูให้มู่การั
ที่ำธัุรักรัรัมูที่่�เปี็นการัข้ัดแย์้งกับปีรัะโย์ช่น์ข้องกองที่รััสต์์ไมู่ได้

ที่ั�งน่� ในกรัณก่ารัที่ำธัรุักรัรัมูที่่�เปีน็การัข้ดัแย์ง้ที่างผู้ลปีรัะโย์ช่นร์ัะหวัา่ง
กองที่รััสต์์กับที่รััสต์่ หากคณะกรัรัมูการั ก.ล.ต์. สำนักงาน ก.ล.ต์.  
และ/หรั่อหน่วัย์งานอ่�นใดที่่�มู่อำนาจิต์ามูกฎหมูาย์ ได้แก้ไข้
เปีล่�ย์นแปีลง เพื่ิ�มูเต์ิมู ปีรัะกาศ กำหนด สั�งการั เห็นช่อบ และ/หรั่อ
ผู้่อนผู้ันเปี็นอย์่างอ่�น กองที่รััสต์์จิะดำเนินการัให้เปี็นไปีต์ามูนั�น
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สรัุปผลการัดำาเนินงานปี 2564

รัายได้
สำหรัับปีี 2564 CPNREIT มู่รัาย์ได้รัวัมู 3,527.2 ล้านบาที่ ลดลง 
542.4 ล้านบาที่ หรั่อรั้อย์ละ 13.3 จิากปีี 2563 ปีรัะกอบด้วัย์

รัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบรัิการัจิำนวัน 3,501.6 ล้านบาที่ ลดลงรั้อย์ละ 
13.4 โดย์CPNREIT รัับรัู้รัาย์ได้ค่าเช่่าและส่วันลดค่าเช่่าต์ามูวัิธั่เส้น
ต์รังต์ลอดอายุ์สัญญาเช่่าต์ามูมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงินฉบับ
ที่่� 16 (TFRS 16) เรั่�อง สัญญาเช่่า โดย์มู่รัาย์ละเอ่ย์ดดังน่�

• รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัจิากศูนย์์การัค้าที่ั�งหมูดและอาคารั
สำนักงานปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์เอ และที่าวัเวัอรั์บ่ มู่จิำนวัน 
2,691.0 ล้านบาที่ ลดลงรั้อย์ละ 11.9 จิากปีี 2563 โดย์สาเหต์ุ
หลักมูาจิากผู้ลกรัะที่บจิากสถานการัณ์การัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง 
COVID-19 ที่่�ย์งัไมูส่ิ�นสุด กองที่รัสัต์ย์์งัคงใหก้ารัช่ว่ัย์เหลอ่ผูู้เ้ช่า่
ด้วัย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่ารัวัมูที่ั�งหมูด 1,539.0 ล้านบาที่ (รัาย์
ได้ค่าเช่่าและบรัิการัจิากศูนย์์การัค้าเดิมู และอาคารัสำนักงาน
ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์เอ และที่าวัเวัอรั์บ่ ไมู่รัวัมูเซี็นที่รััล มูารั่นา 
และเซี็นที่รััล ลำปีาง (same store) จิำนวัน 2,462.8 ล้านบาที่ 
ลดลงรั้อย์ละ 19.3)

• รัาย์ได้ค่าเช่่าและบริัการัจิากอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวั
เวัอรั์ส และย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ จิำนวัน 634.9 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น
รั้อย์ละ 19.9 เน่�องจิากการัรัับรัู้รัาย์ได้ค่าเช่่าเต์็มูปีี 2564 ข้ณะ
ที่่�ปี ี2563 รับัรัูร้ัาย์ไดต้์ั�งแต์เ่ข้า้ลงที่นุช่ว่ังต้์นเดอ่นมูน่าคมู 2563  

• รัาย์ได้ค่าเช่่าจิากโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า จิำนวัน 58.7 ล้านบาที่ 
โดย์กองที่รััสต์์ได้ย์กเวั้นค่าเช่่าคงที่่�ในไต์รัมูาส 1 ถึงไต์รัมูาส 3 
ปีี 2564 และย์ินย์อมูให้ผูู้้เช่่าช่่วังเล่�อนช่ำรัะค่าเช่่าคงที่่�สำหรัับ
ไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 ออกไปี เน่�องจิากการัแพื่ร่ัรัะบาดข้อง 
COVID-19 ซีึ�งถ่อเปี็นเหต์ุสุดวัิสัย์ต์ามูสัญญาเช่่าช่่วังโรังแรัมู

• รัาย์การัปีรัับปีรุังที่างบัญช่่ต์ามู TFRS 16 ปีรัะกอบด้วัย์ การั
บันที่ึกรัาย์ได้ค่าเช่่าและส่วันลดต์ามูวัิธั่เส้นต์รังข้องศูนย์์การัค้า 
อาคารัสำนักงาน และโรังแรัมูจิำนวันรัวัมู 117.0 ลา้นบาที่ รัวัมู
ในรัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบรัิการั 

รัาย์ได้ดอกเบ่�ย์จิำนวัน 3.0 ล้านบาที่ ลดลงรั้อย์ละ 58.7 ต์ามูสัดส่วัน
เงนิฝั่ากที่่�ลดลงและอตั์รัาดอกเบ่�ย์เงนิฝั่ากลดลง และรัาย์ไดอ้่�นจิำนวัน 
22.6 ล้านบาที่ ใกล้เค่ย์งกับปีีก่อนหน้า ปีรัะกอบด้วัย์ค่าปีรัับกรัณ่
ย์กเลกิสญัญากอ่นกำหนด รัาย์ไดจ้ิากสปีอนเซีอรั ์และเงนิช่ดเช่ย์ควัามู
เสย่์หาย์จิากบริัษัทัี่ปีรัะกันภูยั์รัาย์ได้ดอกเบ่�ย์จิำนวัน 7.2 ลา้นบาที่ ลด
ลงรัอ้ย์ละ 32.4 ต์ามูสัดสว่ันเงนิฝั่ากที่่�ลดลงและอตั์รัาดอกเบ่�ย์เงนิฝั่าก
ลดลง และรัาย์ได้อ่�นจิำนวัน 21.3 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 8.0 จิาก
รัาย์ได้ค่ารั่�อถอนเพื่่�อค่นพื่่�นที่่�

คั่าใช้จ่าย
ปีี 2564 CPNREIT มู่ค่าใช่้จิ่าย์รัวัมูจิำนวัน 3,150.3 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น 
618.2 ลา้นบาที่ หรัอ่ร้ัอย์ละ 24.4 จิากปี ี2563 เป็ีนผู้ลจิากการับันทึี่ก
ดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า ซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�มูิใช่่เงินสด
จิำนวัน 1,593.8 ล้านบาที่ ท่ี่�เกดิข้ึ�นจิากการับนัที่กึบญัช่ต่์ามู TFRS 16  
สำหรัับสัญญาเช่่าโครังการัเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ)

หากไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า ค่าใช้่จิ่าย์รัวัมู
เที่่ากับ 1,556.5 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น 145.8 ล้านบาที่ หรั่อรั้อย์ละ 10.3 
เมู่�อเที่่ย์บกับปีี 2563 เน่�องจิากต์้นทีุ่นเช่่าและบรัิการัจิำนวัน 249.2 
ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 100.3 ส่วันใหญ่เพื่ิ�มูข้ึ�นจิากค่าไฟฟ้าและค่า
ใช่จ้ิา่ย์พื่นกังานจิากการัลงที่นุในเซีน็ที่รัลั มูารัน่าและเซีน็ที่รัลั ลำปีาง 
ที่่�กองที่รััสต์์ลงทีุ่นต์ั�งแต์่เด่อนกุมูภูาพื่ันธั์ 2564

ค่าใช้่จ่ิาย์ข้องที่รัพัื่ย์์สินเดิมูไมู่รัวัมูอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอร์ัส  
และย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ เซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง (Same 
store) มู่จิำนวัน 130.7 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น 32.1 ล้านบาที่ หรั่อ 
รัอ้ย์ละ 32.5 จิากปีี 2563 เปีน็ผู้ลจิากต์น้ที่นุคา่เช่า่และบรักิารัจิำนวัน 
124.4 ลา้นบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรัอ้ย์ละ 2.2 สว่ันใหญ่มูาจิากคา่ไฟข้องอาคารั
สำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส และย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ ที่่�กองที่รััสต์์เข้้า
ลงทีุ่นต์ั�งแต์่เด่อนมู่นาคมู 2563

• ต์้นทีุ่นค่าเช่่าและบรัิการัข้องสินที่รััพื่ย์์เดิมูจิำนวัน 73.0 ล้าน
บาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 129.9 เน่�องจิากในปีี 2563 มู่การัปีรัับลด
ปีรัะมูาณการัภูาษัท่ี่่�ดินและสิ�งปีลูกสร้ัางให้เป็ีนไปีต์ามูที่่�จ่ิาย์จิริัง

• ค่าใช้่จิ่าย์อ่�นข้องสินที่รััพื่ย์์เดิมูจิำนวัน 57.7 ล้านบาที่ ลดลง 
รั้อย์ละ 13.7 จิากค่าโฆษัณาปีรัะช่าสัมูพื่ันธั์สำหรัับการั 
จิัดกิจิกรัรัมูการัต์ลาดลดลงต์ามูจิำนวันการัจิัดกิจิกรัรัมูใน
ศูนย์์การัค้า

คา่ธัรัรัมูเนย่์มูบริัหารัอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์จ์ิำนวัน 412.8 ลา้นบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น
รั้อย์ละ 2.0 เน่�องจิาก CPNREIT ได้รัับส่วันลดค่าต์อบแที่นผูู้้บรัิหารั
อสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์จ์ิำนวัน 34.0 ลา้นบาที่ ต์ามูที่่�เซีน็ที่รัลัพื่ฒันาไดใ้หก้ารั
สนับสนุนการัลงทีุ่นในเซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิัดการัจิำนวัน 162.5 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 8.1 
และค่าธัรัรัมูเน่ย์มูที่รััสต์่จิำนวัน 43.9 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 7.4 
จิากสนิที่รัพัื่ย์ร์ัวัมูเพื่ิ�มูข้ึ�นจิากการัลงที่นุในที่รัพัื่ย์ส์นิเพื่ิ�มูเติ์มู ดอกเบ่�ย์
จิ่าย์จิำนวัน 599.4 เพื่ิ�มูข้ึ�นรั้อย์ละ 1.2 จิากการักู้ย์่มูเงินเพื่่�อลงทีุ่นใน
อาคารัสำนกังานอาคารัสำนกังานเดอะไนน ์ที่าวัเวัอรัส์ และย์นูลิเ่วัอรั์ 
เฮ้าส์ ในเด่อนมู่นาคมู 2563

ฐานะการัเงินและผลการัดำาเนินการั 
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รัายได้จากการัลงทุนสุทธุุิ
ปีี 2564 กองที่รััสต์์มู่รัาย์ได้จิากการัลงทีุ่นสุที่ธัิที่ั�งสิ�น 376.8 ล้านบาที่ 
ลดลง 1,160.7 ล้านบาที่ หรั่อรั้อย์ละ 75.5 จิากปีีก่อน เปี็นผู้ลจิาก
การัลดลงข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและบริัการั ข้ณะที่่�ค่าใช้่จิ่าย์เพื่ิ�มูข้ึ�นจิาก
การับันที่ึกดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าข้องเซ็ีนที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ)  ต์ามู TFRS 16 ซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�ไมู่ใช่่เงินสด 
และจิากการัลงทีุ่นในที่รััพื่ย์์สินเพื่ิ�มูเต์ิมู 

ที่ั�งน่� หากไมู่รัวัมูผู้ลกรัะที่บจิากการับันที่ึกบัญช่่ต์ามู TFRS 16 เรั่�อง
การับนัที่กึดอกเบ่�ย์จิา่ย์จิากหน่�สนิต์ามูสญัญาเช่า่จิำนวัน 1,593.8 ลา้น
บาที่ และการับันทึี่กรัาย์ได้ค่าเช่่าและส่วันลดค่าเช่่าต์ามูวิัธั่เส้นต์รัง
จิำนวัน 117.0 ล้านบาที่ ซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�ไมู่ใช่่เงินสด กองที่รััสต์์จิะมู่
รัาย์ได้จิากการัลงทุี่นสุที่ธิั 1,853.6 ล้านบาที่ ลดลงจิากปีี 2563 
จิำนวัน 565.3 ล้านบาที่ หรั่อรั้อย์ละ 23.4 โดย์รัาย์ได้จิากการัลงทีุ่น
สุที่ธัิข้องที่รััพื่ย์์สินเดิมู ไมู่รัวัมูอาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 
และย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ เซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง (same 
store) จิำนวัน 1,169.5 ล้านบาที่ ลดลง 806.8 ล้านบาที่ หรั่อ 
รั้อย์ละ 40.8 เปี็นผู้ลจิากการัลดลงข้องรัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการั

คัวามสามารัถืในการัทำากำาไรั
อตั์รัาส่วันรัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รัพัื่ย์สุ์ที่ธิัในปี ี2564 อย์ูท่ี่่�ร้ัอย์ละ 78.8 
ลดลงรัอ้ย์ละ 5.9 จิากปี ี2563 เป็ีนผู้ลมูาจิากการัลดลงข้องรัาย์ได้จิาก
อสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ร้ัอย์ละ 13.2 จิากการัให้ส่วันลดค่าเช่่าเพื่ิ�มูข้ึ�นและ
การัย์กเวั้นค่าเช่่าโรังแรัมูในไต์รัมูาส 1 ถึงไต์รัมูาส 3 ปีี 2564 สำหรัับ
อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากการัลงทีุ่นสุที่ธัิอย์ู่ที่่�รั้อย์ละ 10.7 ลดลงรั้อย์ละ 
27.1 จิากการัลดลงข้องรัาย์ได้จิากอสังหาริัมูที่รััพื่ย์์ และการัเพื่ิ�มูข้ึ�น
ข้องดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า (หากไมู่รัวัมูดอกเบ่�ย์จิ่าย์
จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากการัลงทุี่นสุที่ธิัอย์ู่ท่ี่�
รัอ้ย์ละ 55.9 ลดลงรัอ้ย์ละ 9.5 จิากคา่ใช่จ้ิา่ย์เพื่ิ�มูข้ึ�นจิากการัเข้า้ลงที่นุ
ในเซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง)

การัเปล่�ยนแปลงในงบดุล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564 CPNREIT มู่สินที่รััพื่ย์์รัวัมู 78,971.5 ล้าน
บาที่ ลดลง 7,394.3 ล้านบาที่ หรั่อรั้อย์ละ 10.3 จิากสินที่รััพื่ย์์รัวัมู 
ณ สิ�นปีี 2563 ปีรัะกอบด้วัย์

1) เงินลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ต์ามูมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมู
จิำนวัน 75,370.6 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น 7,100.9 ล้านบาที่ หรั่อ
รัอ้ย์ละ 10.4 จิากสิ�นปี ี2563 จิากจิากการัเข้า้ลงที่นุในเซีน็ที่รัลั 
มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง ในเด่อนกุมูภูาพื่ันธั์ และเซี็นที่รััล 
พื่รัะรัามู 2 ที่่�ที่ำการัปีรัับปีรัุงครัั�งใหญ่

2) เงินลงทีุ่นในหลักที่รััพื่ย์์จิำนวัน 1,073.1 ล้านบาที่ ส่วันใหญ่
เปี็นการัลงทุี่นในกองทุี่นรัวัมูต์ลาดเงิน เงินฝั่ากปีรัะจิำ และ
พื่ันธับัต์รัรััฐ์บาล

3) เงนิสดและเงนิฝั่ากธันาคารัจิำนวัน 1,159.2 ลา้นบาที่ ใกลเ้คย่์ง
กับสิ�นปีี 2563

4) ลูกหน่�รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัค้างรัับ 893.1 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น
รัอ้ย์ละ 38.6 จิากสิ�นปี ี2563 ปีรัะกอบดว้ัย์ ลกูหน่�จิากการัช่ำรัะ
ค่าเช่่าล่าช่้าจิำนวัน 479.6 ล้านบาที่ และลูกหน่�ที่่�เกิดจิากการั
บันที่ึกบัญช่่แบบเส้นต์รังจิำนวัน 413.5 ล้านบาที่

หน่�สินรัวัมูจิำนวัน 45,152.7 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น 1,619.5 ล้านบาที่ 
หรั่อรั้อย์ละ 3.7 จิากสิ�นปีี 2563 ส่วันใหญ่มูาจิาก

1) หน่�สนิต์ามูสญัญาเช่า่ข้องเซีน็ที่รัลั พื่รัะรัามู 2 จิำนวัน 19,314.7 
ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�นต์ามูการับันที่ึกดอกเบ่�ย์จ่ิาย์จิากหน่�สินต์ามู
สัญญาเช่่าต์ามู TFRS 16 ซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�มูิใช่่เงินสด 

2) หน่�สินอ่�นจิำนวัน 1,455.8 ล้านบาที่ เพื่ิ�มูข้ึ�น 348.5 ล้านบาที่ 
จิากค่าใช่้จิ่าย์ค้างจิ่าย์งานปีรัับปีรัุงโรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า และ
เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2

สนิที่รัพัื่ย์ส์ทุี่ธั ิณ วันัที่่� 31 ธันัวัาคมู 2564 เที่า่กบั 33,818.8 ลา้นบาที่ 
คิดเปี็นสินที่รััพื่ย์์สุที่ธัิ 13.1691 บาที่ต์่อหน่วัย์ เพื่ิ�มูข้ึ�นจิาก 12.6753 
บาที่ต่์อหน่วัย์ ณ สิ�นปีี 2563 และอัต์รัาหน่�สินที่่�มู่ภูารัะดอกเบ่�ย์  
(ไมู่รัวัมูหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า) ต์่อสินที่รััพื่ย์์รัวัมูเที่่ากับรั้อย์ละ 28.6 
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การัจ่ายปรัะโยชน์ต์อบแทนให้ผู้ถื่อหน่วยทรััสต์์
การัพื่ิจิารัณาจิ่าย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นจิากผู้ลการัดำเนินงาน ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์ย์ังคงให้ควัามูสำคัญกับสภูาพื่คล่อง โดย์พื่ิจิารัณากรัะแสเงินสด
จิากการัดำเนินงานข้องกองที่รััสต์์ที่่�ได้รัับผู้ลกรัะที่บจิากการัย์กเวั้นค่าเช่่าข้องโรังแรัมู อ่กที่ั�งนโย์บาย์การัให้ส่วันลดค่าเช่่าแก่รั้านค้าที่่�ย์ังคงมู่ต์่อ
เน่�องเพื่่�อช่ว่ัย์เหลอ่ผูู้้เช่า่ที่่�ได้รับัผู้ลกรัะที่บจิาก COVID-19 และการัช่ำรัะหน่�เงินกูย้์มู่ในอนาคต์ โดย์กองที่รัสัต์ไ์ด้ปีรัะกาศจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 
และ/หรั่อเงินลดทีุ่น จิากผู้ลปีรัะกอบการัในปีี 2564 ดังน่�

รั้ปิแบบ รัอบผู้ลัปิรัะกอบการั บาทต์่อหน่วัย กำาหนดจั่าย

ลดทีุ่น 1  มู.ค. – 31 มู่.ค. 2564 0.2006 10 มูิ.ย์. 2564

ลดทีุ่น 1 เมู.ย์. – 30 มูิ.ย์. 2564 0.1025 10 ก.ย์. 2564

ลดทีุ่น 1  ก.ค. – 30 ก.ย์. 2564 0.0840  2 ธั.ค. 2564

ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่น 1  ต์.ค. – 31 ธั.ค. 2564 0.0552 17 มู่.ค. 2565

ลดทีุ่น 0.1609

ในไต์รัมูาส 1 ถึงไต์รัมูาส 3 ปีี 2564 งบการัเงินข้อง CPNREIT อย์ู่ในสถานะข้าดทีุ่นสะสมู ดังนั�น ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์จิึงพื่ิจิารัณาจิ่าย์เงินให้ 
ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในรัูปีข้องเงินลดทีุ่นจิำนวัน 0.3871 บาที่ต์่อหน่วัย์ เปี็นไปีต์ามูเหต์ุแห่งการัลดทีุ่นช่ำรัะแล้วัต์ามูสัญญาก่อต์ั�งที่รััสต์์ดังน่�
1) กรัณ่ที่่�มููลค่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์หร่ัอสิที่ธิัการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ลดลงจิากการัปีรัะเมูินมููลค่าหรั่อสอบที่านการัปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน 

เน่�องจิาก CPNREIT ลงทีุ่นเพื่ิ�มูเต์ิมูในเซี็นที่รััล มูารั่นา และเซี็นที่รััล ลำปีาง ซีึ�งเปี็นไปีต์ามูมูต์ิที่่�ปีรัะชุ่มูวัิสามูัญผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ ครัั�งที่่� 
1/2562 ในมููลค่าลงทีุ่น 5,672.0 ล้านบาที่ (ไมู่รัวัมูค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิดที่ะเบ่ย์น ภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มู และอากรัแสต์มูปี์ รัวัมูต์ลอดจินค่า
ธัรัรัมูเนย่์มู และคา่ใช่จ้ิา่ย์อ่�น ๆ  ที่่�เก่�ย์วัข้อ้ง) ซีึ�งสงูกวัา่รัาคาปีรัะเมูนิโดย์บรัษิัทัี่ปีรัะเมูนิมูลูคา่ที่รัพัื่ย์ส์นิ ที่ำใหเ้มู่�อถงึรัอบการัปีรัะเมูนิมูลูคา่
ที่รััพื่ย์์สินดังกล่าวัโดย์บรัิษััที่ปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน จิึงเกิดรัาย์การัข้าดทีุ่นที่่�ย์ังไมู่เกิดข้ึ�นจิากการัปีรัะเมูินมููลค่าที่รััพื่ย์์สิน

2) กรัณ่กองที่รััสต์์มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากรัาย์การัรัาย์ได้ และ/หรั่อค่าใช้่จิ่าย์ที่่�ไมู่ใช่่เงินสดซีึ�งเป็ีนการับันทึี่กบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านที่างการั
เงนิ ที่่�ที่ำให้เกดิสว่ันต์า่งรัะหวัา่งเกณฑ์ก์ารัรับัรัูท้ี่างบัญช่แ่ละสถานะเงนิสดที่่�เกดิข้ึ�นจิรังิ ที่ั�งน่�ต์อ้งปีรัากฏิข้อ้เที่จ็ิจิรังิดว้ัย์ว่ัา กองที่รัสัต์ไ์มู่มู่
กำไรัสะสมูเหล่ออย์ู่แล้วั เน่�องจิาก CPNREIT ได้บันที่ึกบัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงิน ฉบับที่่� 16 (TFRS 16) สำหรัับการั
ลงทีุ่นในเซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 (ช่่วังต์่ออาย์ุ) ที่่�กองที่รััสต์์จิะช่ำรัะค่าเช่่าในปีี 2568 ที่ำให้เกิดรัาย์การัดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า 
ซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�มูิใช่่เงินสดในงบกำไรัข้าดทีุ่นเบ็ดเสรั็จิ

ในไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 ผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์พื่ิจิารัณาจิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์จิากผู้ลการัดำเนินงานไต์รัมูาส 4 ปีี 2564 จิำนวัน 0.2161 บาที่
ต์อ่หนว่ัย์ โดย์แบง่เปีน็การัจิา่ย์ปีรัะโย์ช่นต์์อบแที่น 0.0552 บาที่ต์อ่หนว่ัย์ และจิา่ย์ในรัปูีแบบการัลดที่นุช่ำรัะแลว้ัจิำนวัน 0.1609 บาที่ต์อ่หนว่ัย์ 
เน่�องจิาก CPNREIT มู่สภูาพื่คล่องส่วันเกินจิากการับันที่ึกดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่าซีึ�งเปี็นรัาย์การัที่่�ไมู่ใช่่เงินสด ซีึ�งเปี็นการับันที่ึก
บัญช่่ต์ามูมูาต์รัฐ์านการัรัาย์งานที่างการัเงิน กำหนดข้ึ�นเครั่�องหมูาย์ XD และ XN ในวัันที่่� 1 มู่นาคมู 2565 กำหนดวัันปีิดสมูุดที่ะเบ่ย์นผูู้้ถ่อ
หน่วัย์ที่รััสต์์ในวัันที่่� 3 มู่นาคมู 2565 และจิ่าย์เงินให้ผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์ในวัันที่่� 17 มู่นาคมู 2565
ดังนั�น หากพื่ิจิารัณาเฉพื่าะการัจ่ิาย์ปีรัะโย์ช่น์ต์อบแที่นข้อง CPNREIT ในปีี 2564 จิะต์�ำกวั่าเกณฑ์์ท่ี่�กำหนดไวั้ที่่�รั้อย์ละ 90 ข้องกำไรัสุที่ธิัที่่�
ปีรัับปีรัุงแล้วัข้องกองที่รััสต์์  ซีึ�งผูู้้จิัดการักองที่รััสต์์และที่รััสต์่ได้ช่่�แจิงเหต์ุผู้ลและควัามูจิำเปี็นต์่อสำนักงาน ก.ล.ต์. แล้วั
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การัเปล่�ยนแปลงในงบแสดงฐานะการัเงิน

งบแสดงฐานะการัเงิน
(หน่วัย: ลั้านบาท)

31 ธ.ค่. 2563 31 ธ.ค่. 2564
เปิลั่�ยนแปิลัง

(รั้อยลัะ)

เงินลังทุนต์ามัรัาค่ายุต์ิธรัรัมั

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2      24,220.7 25,693.6 6.1

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3      11,888.0 12,753.0 7.3

เซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้าและปีิ�นเกล้าที่าวัเวัอรั์ เอ และบ่        4,226.0 3,204.0 (24.2)

เซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่  แอรั์พื่อรั์ต์      10,287.0 10,435.0 1.4

เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า        7,145.0 7,279.0 1.9

โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า        3,452.0 3,668.0 6.3

อาคารัสำนักงานเดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส        5,704.0 5,860.0 2.7

อาคารัสำนักงานย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์  1,347.0 1,356.0 0.7

เซี็นที่รััล มูารั่นา - 2,188.0 n/a

เซี็นที่รััล ลำปีาง - 2,934.0 n/a

รัวัมัเงินลังทุนในอสังหารัิมัทรััพย์      68,269.7 75,370.6 10.4

เงินลงทีุ่นในหลักที่รััพื่ย์์        1,072.8 1,073.1 0.0

เงินสดและเงินฝั่ากธันาคารั        1,162.1 1,159.2 (0.3)

ลูกหน่�ค่าเช่่าและค่าบรัิการั           644.4 893.1 38.6

ลูกหน่�กรัมูสรัรัพื่ารักรั           319.0 367.5 15.2

สินที่รััพื่ย์์อ่�น           109.5 107.9 (1.1)

รัวัมัสินทรััพย์     71,577.2 78,971.5 10.3

เงินมูัดจิำรัับล่วังหน้า        1,664.0 1,730.2 4.0

หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า      17,727.1 19,314.7 9.0

เงินกู้ย์่มู        8,524.0 7,237.2 (15.1)

หุ้นกู้      14,510.7 15,324.3 5.6

ปีรัะมูาณการัหน่�สินจิากการัรั่�อถอนและการับูรัณะ - 90.5 n/a

หน่�สินอ่�น        1,107.3 1,455.8 31.5

รัวัมัหน่�สิน     43,533.2 45,152.7 3.7

สินทรััพย์สุทธิ     28,044.0 33,818.8 20.6

ทีุ่นที่่�ได้รัับจิากผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์      28,551.8 31,475.4 10.2

ส่วันเกินทีุ่น           216.1 2,201.4 918.7

กำไรั(ข้าดทีุ่น)สะสมู (723.9) 142.0 119.6

สินทรััพย์สุทธิต์่อหน่วัย (บาท)      12.6753 13.1691 3.9
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ผลการัดำาเนินงานปี 2564
งบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จั

(หน่วัย: ลั้านบาท)
 ปิี 2563 ปิี 2564

เปิลั่�ยนแปิลัง
(รั้อยลัะ)

รัาย์ได้จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 4,062.5 3,524.2 (13.2)

รัาย์ได้ค่าเช่่าและค่าบรัิการั 4,041.1 3,501.6 (13.4)

รัาย์ได้อ่�น 21.3 22.6 6.1

ดอกเบ่�ย์รัับ 7,.2 3.0 (58.7)

รัวัมัรัายได้ 4,069.6 3,527.2 (13.3)

ค่าใช่้จิ่าย์ในการับรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 621.9 745.6 19.9

ต์้นทีุ่นเช่่าและบรัิการั 124.4 249.2 100.3

ค่าใช่้จิ่าย์อ่�น 92.7 83.6 (9.9)

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูบรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ 404.8 412.8 2.0

ดอกเบ่�ย์จิ่าย์ 592.2 599.4 1.2

ดอกเบ่�ย์จิ่าย์จิากหน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า 1,121.3 1,593.8 42.1

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิัดการั 150.3 162.5 8.1

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูที่รััสต์่ 40.9 43.9 7.4

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูนาย์ที่ะเบ่ย์น 4.2 4.0 (5.1)

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูวัิช่าช่่พื่ 1.3 1.3 0.4

รัวัมัค่่าใชื่้จั่าย 2,532.1 3,150.3 24.4

กำไรัจัากการัลังทุนสุทธิ 1,537.5 376.8 (75.5)

รัาย์การักำไรั (ข้าดทีุ่น) สุที่ธัิที่่�จิากเงินลงทีุ่น (9.7) (4.4) 54.3

รัาย์การักำไรั (ข้าดทีุ่น) จิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่าข้องเงินลงทีุ่น (1,223.2) 493.5 140.3

การัเพิ�มัขึ�น (ลัดลัง) ในสินทรััพย์สุทธิจัากการัดำเนินงาน 304.6 865.9 184.3

เงินปีันส่วันแบ่งกำไรั 598.9 141.8 (76.3)

เงินปีันส่วันแบ่งกำไรัต์่อหน่วัย์ (บาที่) 0.2707 0.0552 (79.6)

เงินลดทีุ่น 1,042.5 1,407.3 35.0

เงินลดทีุ่นต์่อหน่วัย์ (บาที่) 0.4712 0.5480 16.3

อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์สุที่ธัิ 84.7 78.8 (5.9)

อัต์รัาส่วันรัาย์ได้จิากการัลงทีุ่นสุที่ธัิ 37.8 10.7 (27.1)

อตั์รัาสว่ันรัาย์ได้จิากอสงัหารัมิูที่รัพัื่ย์ส์ทุี่ธั ิ(ไมูร่ัวัมูดอกเบ่�ย์จิา่ย์จิากหน่�สนิต์ามู

สัญญาเช่่า)

65.4 55.9 (9.5)
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ต์ารัางสรัุปงบการัเงิน

ต์ารัางท่� 1: งบแสดงฐานะการัเงิน

งบแสดงฐานะการัเงิน (หน่วัย: ลั้านบาท) 31 ธ.ค่. 2562 31 ธ.ค่. 2563 31 ธ.ค่. 2564

สินทรััพย์

เงินลงทีุ่นที่่�แสดงด้วัย์มููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมูผู้่านกำไรัหรั่อข้าดทีุ่น  901.64  1,072.80  1,073.10 

เงินลงทีุ่นในสิที่ธัิการัเช่่าอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์ต์ามูมููลค่าย์ุต์ิธัรัรัมู  44,472.00  68,269.71  75,370.65 

รัาย์การัเที่่ย์บเที่่าเงินสด  509.94  1,162.10  1,159.17 

ลูกหน่�รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการัค้างรัับ  204.02  644.43  893.11 

ภูาษั่มููลค่าเพื่ิ�มูข้อค่น  392.81  -  - 

ลูกหน่�กรัมูสรัรัพื่ากรั  -  319.03  367.50 

ค่าใช่้จิ่าย์จิ่าย์ล่วังหน้า  25.65  27.77  9.84 

สินที่รััพื่ย์์อ่�น  180.98  81.33  98.09 

รัวัมัสินทรััพย์  46,687.03  71,577.17  78,971.45 

หน่�สิน

เจิ้าหน่�การัค้า  150.75  166.89  157.90 

เจิ้าหน่�อ่�น  34.25  25.88  29.97 

เจิ้าหน่�ภูาษั่หัก ณ ที่่�จิ่าย์  69.62  1.56  0.62 

ค่าใช่้จิ่าย์ค้างจิ่าย์  333.39  631.53  971.52 

ค่าเช่่ารัับล่วังหน้า  51.77  34.35  22.64 

เงินมูัดจิำรัับจิากผูู้้เช่่า  1,583.60  1,664.03  1,730.22 

เงินกู้ย์่มู  -  8,524.03  7,237.20 

หุ้นกู้  14,524.07  14,510.68  15,324.26 

หน่�สินต์ามูสัญญาเช่่า  -  17,727.12  19,314.71 

หน่�สินอ่�น  238.40  247.13  273.19 

ปีรัะมูาณการัหน่�สินจิากการัรั่�อถอนและการับูรัณะ  -  -  90.46 

รัวัมัหน่�สิน 16,986 43,533  45,152.67 

สินทรััพย์สุทธิ  29,701.19  28,043.98  33,818.78 

สินทรััพย์สุทธิ

ทีุ่นที่่�ได้รัับจิากผูู้้ถ่อหน่วัย์ที่รััสต์์  29,016.41  28,551.79  31,475.37 

ส่วันเกินทีุ่น  216.09  216.09  2,201.43 

กำไรั (ข้าดทีุ่น) สะสมู  468.68  (723.90)  141.99 

สินทรััพย์สุทธิ  29,701.19  28,043.98  33,818.78 
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ต์ารัางสรัุปงบการัเงิน

ต์ารัางท่� 2: งบกำาไรัข้าดทุนเบ็ดเสรั็จ

ที่่�มูา: งบการัเงินสำหรัับปีี

งบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จั (หน่วัย: ลั้านบาท)
สำาหรัับปิีสิ�นสุด 

วัันท่� 31 ธ.ค่. 2562
สำาหรัับปิีสิ�นสุด 

วัันท่� 31 ธ.ค่. 2563
สำาหรัับปิีสิ�นสุด 

วัันท่� 31 ธ.ค่. 2564

รัายได้

รัาย์ได้ค่าเช่่าและบรัิการั  5,111.25  4,041.14  3,501.59 

รัาย์ได้ดอกเบ่�ย์  10.61  7.17  2.96 

รัาย์ได้อ่�น  19.74  21.31  22.61 

รัวัมัรัายได้  5,141.59  4,069.62  3,527.16 

ค่่าใชื่้จั่าย

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูการัจิัดการั  134.66  150.35  162.46 

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูผูู้้ดูแลผู้ลปีรัะโย์ช่น์  36.72  40.93  43.94 

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูนาย์ที่ะเบ่ย์น  5.17  4.16  3.95 

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูวัิช่าช่่พื่  0.81  1.28  1.28 

ค่าธัรัรัมูเน่ย์มูบรัิหารัอสังหารัิมูที่รััพื่ย์์  471.72  404.78  412.80 

ต์้นทีุ่นเช่่าและบรัิการั  121.75  124.43  249.20 

ค่าใช่้จิ่าย์อ่�น  112.24  92.72  83.56 

ต์้นทีุ่นที่างการัเงิน  502.41  1,713.43  2,193.14 

รัวัมัค่่าใชื่้จั่าย  1,385.48  2,532.08  3,150.34 

กำไรัจัากการัลังทุนสุทธิ  3,756.11  1,537.54  376.82 

รัายการั กำไรั (ขาดทุน) สุทธิจัากเงินลังทุน

รัาย์การักำไรั (ข้าดทีุ่น) สุที่ธัิจิากเงินลงทีุ่น  (0.81)  (9.72)  (4.44)

รัาย์การักำไรั (ข้าดทีุ่น) จิากการัเปีล่�ย์นแปีลงในมููลค่า
ย์ุต์ิธัรัรัมูข้องเงินลงทีุ่น

 (435.69)  (1,223.22)  493.51 

รัวัมูรัาย์การักำไรั (ข้าดทีุ่น) สุที่ธัิจิากเงินลงทีุ่น  (436.50)  (1,232.94)  489.07 

การัเพิ�มัขึ�น (ลัดลัง) ในสินทรัพัย์สทุธิจัากการัดำเนินงาน  3,319.62  304.60  865.89 
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ข้้อมูลการัดำาเนินงานข้องกองทรััสต์์

พ้�นท่�ให้เช่าและอัต์รัาการัเช่า

พ่�นท่� (ต์ารัางเมัต์รั) อัต์รัาการัเชื่่าพ่�นท่�เฉลั่�ยรัายไต์รัมัาส

พ่�นท่�ใชื่้สอย พ่�นท่�ให้เชื่่า/1 ไต์รัมัาส 4
ปิี 2563

ไต์รัมัาส 1
ปิี 2564

ไต์รัมัาส 2
ปิี 2564

ไต์รัมัาส 3
ปิี 2564

ไต์รัมัาส 4
ปิี 2564

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 251,182 85,156 94.1% 95.1% 93.5% 93.5% 93.8%

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 169,740 36,028 95.8% 93.6% 90.3% 90.6% 91.6%

เซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า 137,692 27,689 99.3% 99.8% 99.0% 97.2% 96.5%

ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์ A & B 50,653 34,096 85.4% 84.3% 81.3% 80.7% 80.9%

เซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ 122,991 37,073 96.8% 97.2% 95.6% 93.8% 95.5%

เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า 70,095 29,169 93.6% 92.3% 92.0% 91.4% 91.2%

เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 95,997 59,150/2  81.8% 81.7% 82.3% 81.2% 81.1%

ย์ูนิล่เวัอรั์ เฮ้าส์ 30,176 18,527 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

เซี็นที่รััล มูารั่นา 45,149 15,453 93.7% 91.5% 87.4% 90.7%

เซี็นที่รััล ลำปีาง 45,716 16,080 94.3% 95.9% 95.1% 93.7%

รัวัมั/เฉลั่�ย 1,019,391 358,421 92.2% 92.2% 91.0% 90.2% 90.6%

โรังแรัมูฮิลต์ัน พื่ัที่ย์า 49,686 304 ห้อง/4 57.2%/3 19.7% 25.0% 20.4% 60.2%

หมูาย์เหต์ุ:  /1 เฉพื่าะผูู้้เช่่าหลักและผูู้้เช่่าปีรัะเภูที่รั้านค้า 

  /2 ไมู่รัวัมูพื่่�นที่่�ห้องปีรัะชุ่มูจิำนวัน 3,068 ต์ารัางเมูต์รั

  /3 รั้อย์ละข้องจิำนวันห้องพื่ักที่่�เปีิดให้บรัิการัในไต์รัมูาส 4 ปีี 2563

  /4 อย์ู่รัะหวั่างข้อใบอนุญาต์สำหรัับ 304 ห้อง

สัญญาท่�ต์่ออายุและสัญญาท่�เกิดข้้�นใหม่

โค่รังการั

ต์ั�งแต์่วัันท่� 1 มักรัาค่มั ถ่ึง 31 ธันวัาค่มั 2564

สัญญาต์่ออายุแลัะสัญญาใหมั่/1

จัำานวันสัญญา พ่�นท่� (ต์ารัางเมัต์รั) รั้อยลัะของพ่�นท่�เชื่่า/2

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 2 148 17,947 49.6%

เซี็นที่รััล พื่รัะรัามู 3 65 10,265 50.9%

เซี็นที่รััล ปีิ�นเกล้า 64 11,032 59.4%

ปีิ�นเกล้า ที่าวัเวัอรั์ A & B 58 18,642 67.7%

เซี็นที่รััล เช่่ย์งใหมู่ แอรั์พื่อรั์ต์ 86 11,576 47.4%

เซี็นที่รััล พื่ัที่ย์า 62 8,974 55.6%

เดอะไนน์ ที่าวัเวัอรั์ส 17 14,007 29.1%

เซี็นที่รััล มูารั่นา 9 1,409 18.4%

เซี็นที่รััล ลำปีาง 49 7,652 67.2%

รัวัมัทั�งหมัด 558 101,502 48.3%

หมูาย์เหต์ุ: :  /1 ไมู่รัวัมูสัญญาเช่่าที่่�มู่อาย์ุต์�ำกวั่า 1 ปีีและสัญญาผูู้้เช่่าหลัก 

  /2 สัดส่วันข้องพื่่�นที่่�ให้เช่่าข้องผูู้้เช่่าปีรัะเภูที่รั้านค้า ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564
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ข้้อมูลการัหมดอายุข้องสัญญาเช่า 

ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2564 (ร้้อยละ)

โคัรังสรั้างคั่าเช่า 
ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2564 (ร้้อยละ)

ค่่าเชื่่าแบบค่งท่� ค่่าเชื่่าแบบส่วันแบ่งยอดขาย

เซ็็นทรััล 
พรัะรัาม 2

เซ็็นทรััล พรัะรัาม 2
เซ็็นทรััล พรัะรัาม 3

เซ็็นทรััล ป่�นเกล้า

ป่�นเกล้าทาวเวอรั์เอ และบ่ 
เซ็็นทรััล เช่ยงใหม่ แอรั์พอรั์ต์
เซ็็นทรััล พัทยา
เดอะไนน์ ทาวเวอรั์ส
ยูนิล่เวอรั์ เฮิ้าส์

เซ็็นทรััล มารัีนา
เซ็็นทรััล ลำาปาง
CPNREIT

เซ็็นทรััล 
พรัะรัาม 3

เซ็็นทรััล 
ป่�นเกล้า

เซ็็นทรััล  
เช่ยงใหม่  

แอรั์พอรั์ต์

เซ็็นทรััล  
พัทยา

เซ็็นทรััล 
มารัีนา

เซ็็นทรััล  
ลำาปาง

เดอะไนน์  
ทาวเวอรั์ส

ยูนิล่เวอรั์  
เฮิ้าส์

CPNREITป่�นเกล้า 
ทาวเวอรั์  
เอ และบ่ 
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CDS ปิี 2568

ย้นิลั่เวัอรั์
ปิี 2577 

ปี 2565 ปี 2566

ปี 2567 หลังจากปี 2567
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หมูาย์เหต์ุ:  1. สัดส่วันข้องพื่่�นที่่�ที่่�มู่ผูู้้เช่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคมู 2564
  2. ไมู่รัวัมูสัญญาเช่่าที่่�มู่อาย์ุต์�ำกวั่า 1 ปีี



147

รัายงานคัวามเห็นข้องทรััสต์่
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งบการ้เงิน



149

รัายงานข้องผู้สอบบัญช่รัับอนุญาต์
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ทรััสต์์เพื่่�อการัลงทุนในสิทธิิการัเช่่าอสังหาริัมทรััพื่ย์์ CPN รีัเทล โกรัท

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัวไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5  ความเสียงทางการเงิน 
6  เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
7  เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

8  รายการเทียบเท่าเงินสด 

9  เงินกูย้มื 
10  หุน้กู ้

11  ค่าใชจ่้าย 
12  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

13  ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละกาํไร (ขาดทุน) สะสม 
14  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์

15  ขอ้มูลเกียวกบัการซือขายเงินลงทุน 
16  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
17  ขอ้มูลเกียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

     

ทรััสต์์เพื่่�อการัลงทุนในสิทธิิการัเช่่าอสังหารัิมทรััพื่ย์์ CPN รีัเทล โกรัท
สำาหรัับปีีสิ�นสุดวัันที  31 ธัินวัาคม 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี  
 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของกองทรัสตเ์มือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 
ทรัสตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตที์เกิดจากการ
แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) และรับโอนสินทรัพย ์หนี สิน และ
ภาระผูกพนัจากกองทุนรวมเมือวนัที 1 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตเ์ป็นประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต ์ซึ งไม่มีการ
กาํหนดอายุโครงการ จดทะเบียนเป็นกองทรัสต์เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน 
29,653.38 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 2,212,476,700 หน่วยทรัสต ์มูลค่าหน่วยละ 13.4028 บาท) 

 

ผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใหญ่ในระหว่างปีคือ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) ซึ งถือหน่วยทรัสตท์ังสินร้อยละ 
25.77 ของหน่วยทรัสตที์ออกและชาํระแลว้ ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึนในประเทศไทย 

 

บริษทั ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ผูจ้ดัการกองทรัสต์”) ทาํหน้าทีดูแลจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ โดยมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ทาํหน้าทีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
(มหาชน) ทาํหน้าทีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 โครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล พระราม 3 โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ปิ นเกล้า โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พทัยา โครงการโรงแรมฮิลตนั พทัยา โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล มารีนา และ
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาํปาง ส่วนบริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) ทาํหน้าทีเป็นผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยโ์ครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และบริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  จาํกดั ทาํหน้าทีเป็น
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยโ์ครงการอาคารสาํนกังานยนิูลีเวอร์ เฮา้ส์ 

 

กองทรัสตมี์วตัถุประสงคเ์พือระดมเงินทุนและนาํเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

 

กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในหนงัสือชีชวน 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี จัดทําขึ นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานและทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทีสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุน (“สมาคม”) กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ในกรณีเรืองทีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบันี ไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทรัสต์ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“แนวปฏิบติัทางบัญชี”) งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึ งเป็น
สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทรัสต ์

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ชว้ิจารณญาณ การประมาณการและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต ์ทังนี  ผลทีเกิดขึนจริงอาจ
แตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินซึงเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้
จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนีไดถื้อปฏิบติัโดยสมําเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

 

(ก) เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือกองทรัสตเ์ป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของตราสารนันดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน ตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่ารวมถึงรายไดด้อกเบียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

กองทรัสตต์ดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ งความเสี ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทังหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีทีกองทรัสตไ์ม่ได้
ทังโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทังหมดและไม่ไดค้งไวซึ้งการควบคุมใน
สินทรัพยท์างการเงิน  
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สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิก็
ต่อเมือกองทรัสต์มีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และตังใจทีจะชาํระดว้ยจาํนวนเงิน
สุทธิ หรือตังใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี สินพร้อมกนั 

 

(ข) เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยว์ดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนรวมตน้ทุนการทาํรายการและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น “รายการ
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน” 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึ งเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ราคายุติธรรมกาํหนดจากราคา
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีอยู่ในบญัชีรายชือทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทรัสต์จัดให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี 
นบัตังแต่วนัทีประเมินราคาทรัพยสิ์นทีไดม้า หรือวนัทีประเมินราคาทรัพยสิ์นครั งล่าสุดหรือวนัทีจาํหน่ายทรัพยสิ์น 
หรือเมือมีขอ้บ่งชีการดอ้ยค่า และจดัใหมี้การสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบ
ครั งล่าสุด กองทรัสตจ์ะไม่แต่งตังผูป้ระเมินราคารายเดียวกนัให้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นติดต่อกนัเกินสองครั ง 

 

ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงเป็น “กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทนุ” 

 

(ค) รายการเทียบเท่าเงินสด 

 

รายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรียก  
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(ง) ลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 

 

ลูกหนีรายไดค่้าเช่าและบริการคา้งรับวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

 

กองทรัสต์ประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุสัญญา ซึ งประมาณการโดยใช้ตารางการตัง
สํารองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึ งวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีสัญญาเช่าตามความ
เสียงดา้นเครดิตทีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาทีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนี นันๆ ตลอดจนการประเมินทังขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัวไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน  

 

รายไดค้่าเช่าคา้งรับแสดงไวเ้ป็นส่วนหนึงของลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 

 

(จ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา กองทรัสต์จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าเมือสัญญานันให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึงเพือแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กองทรัสต์จะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของ
สัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์เลือกทีจะไม่แยก
ส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทังหมด 

 

กองทรัสต์รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี สินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึ ง
สินทรัพยมี์มูลค่าตําหรือสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าเริมแรกดว้ยดว้ยราคาทุนและจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 (ข) ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือเริมแรกของ
หนี สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะ
และสุทธิจากสิงจูงใจในสัญญาเช่าทีไดรั้บ 
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หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีตอ้งจ่ายทังหมดตามสัญญา ทังนีกองทรัสต์
ใชอ้ตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

หนี สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง และหนี สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิทีระบุในสัญญา
เช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนี สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

นโยบายการบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่ากล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฌ) 
 

(ฉ) หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

หนี สินทีมีภาระดอกเบียวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

(ช) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนี สินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที 
กองทรัสต ์สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนี สินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สิน กองทรัสต์ใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านี ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี   
 

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ันหรือหนี สินนันนอกเหนือ 
จากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินนัน 
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กองทรัสตรั์บรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

หากสินทรัพยห์รือหนี สินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขาย กองทรัสต์วดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนี สินและสถานะการเป็นหนี สินดว้ยราคา
เสนอขาย 

 

หลกัฐานทีดีทีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกองทรัสตพิ์จารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือ
ทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่า
เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของ
การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมทีไดม้าถูกจดัลาํดบัชันการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่น
ระดบัที 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึ งจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอด
อายขุองเครืองมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปลียนลาํดบัชันหรือเมือรายการดงักล่าวสินสุดลง 

 

(ซ) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืนแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

(ฌ) รายได้ค่าเช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า กองทรัสตจ์ะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาใหเ้ช่า กองทรัสตพ์ิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าทีไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทังหมด
หรือเกือบทังหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาไม่เขา้
เงือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

เมือกองทรัสต์เป็นผู ้ให้เช่าช่วง กองทรัสต์จะจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่า
ดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกิดจากสัญญาเช่าหลกั เวน้แต่สัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะ
สั นสัญญาให้เช่าช่วงจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน สินทรัพย์สิทธิการใช้ดังกล่าวจะแสดงเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

 



รายงานประจำาปี 2564172

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 
 

 24 

กองทรัสตรั์บรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหนึงของ “รายไดค้่าเช่า” ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนเพือการไดม้าซึ งสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนั
กบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีทีไดรั้บ รายไดค้่าเช่าคา้งรับแสดงไวเ้ป็น
ส่วนหนึงของลูกหนีรายไดค้่าเช่าและบริการคา้งรับ 

 

(ญ) รายได้ค่าบริการ 

 

รายไดค้่าบริการรับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกองทรัสตค์าดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซึ งไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณ 

 

รายไดค้่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
 

(ฎ) ดอกเบีย 

 

ดอกเบี ยรับและดอกเบี ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยอตัราดอกเบี ยทีแท้จริง ในการคาํนวณดอกเบี ยรับและ
ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขันตน้ของสินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายได้ดอกเบี ยจะคาํนวณโดยการใช้อตัราดอกเบี ยทีแท้จริงกับราคาทุนตัด
จาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบียจะ
เปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขันตน้ของสินทรัพย ์

 

(ฏ) ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ฐ) ภาษีเงินได้ 

 

กองทรัสต์นี เป็นกองทรัสต์ทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
บนัทึกไวใ้นงบการเงิน 
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(ฑ) การแบ่งปันส่วนทุน 

 

กองทรัสตบ์นัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

 

(ฒ) ส่วนเกินทุน 

  

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ซึ งเกินกวา่มูลค่าทีตราไวข้องหน่วยทรัสต ์ณ วนัทีเกิดรายการของจาํนวนหน่วยทรัสตที์
ขายจะถกูบนัทึกใน “ส่วนเกินทุน” 

 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอย่างต่อเนือง แมว้่าจะเริมมีการแจกจ่ายวคัซีน
ในระหว่างปี 2564 แต่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด โดยในเดือนเมษายน 2564 ไดเ้กิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทาํให้ส่วนงานราชการได้
กาํหนดให้มีการจาํกดัเวลาการเปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกองทรัสตแ์ละปิดร้านคา้บางประเภทชัวคราวในแต่ละ
สถานทีและในระยะเวลาทีขอ้กาํหนดของแต่ละจงัหวดัไดร้ะบุไว ้เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ สถานทีออกกาํลงักาย 

ฟิตเนส เป็นตน้ 

 

ต่อมาในเดือนกรกฏาคม 2564 ส่วนงานราชการไดก้าํหนดให้มีการปิดให้บริการศูนยก์ารคา้ของกองทรัสตเ์ป็นการ
ชัวคราวในแต่ละสถานทีและในระยะเวลาทีขอ้กาํหนดของแต่ละจงัหวดัไดร้ะบุไว ้รวมถึงปิดธุรกิจบางประเภท
เพิมเติม เช่น ธุรกิจธนาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น ทังนี ศูนยก์ารคา้ยงัเปิดให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบาง
ประเภทตามทีส่วนงานราชการกาํหนด และในเดือนกนัยายน 2564 ศูนยก์ารคา้ของกองทรัสต์ได้เริมกลบัมาเปิด
ดาํเนินธุรกิจตามทีส่วนราชการกาํหนด 

 

กองทรัสต์ไดมี้การพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ทีไดรั้บผลกระทบ รายการดงักล่าวถือเป็นการ
เปลียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16 และตอ้งทยอยรับรู้ส่วนลดค่าเช่าตลอดอายุทีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าโดยวิธี
เส้นตรง ทังนี  กองทรัสตไ์ดรั้บรู้รายไดค้่าเช่าจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ดงันี  
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564     

    (ล้านบาท) 
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

รายไดค้่าเช่าและบริการหลงัค่าเช่าทีเกิดขึนจริง    3,421 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่าตาม TFRS 16    81 

รายไดค้่าเช่าและบริการภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16    3,502 

     

กาํไรจากการลงทุนสุทธิก่อนปรับปรุงตาม TFRS 16    296 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิภายหลงัปรับปรุงตาม TFRS 16    377 

 

5 ความเสียงทางการเงนิ 

 

ความเสียงด้านเครดิต 

 

กองทรัสต์มีความเสียงทีอาจเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้นเครืองมือทาง
การเงินและความเสียงจากสถานการณ์ COVID-19 เนืองจากกองทรัสตมี์ลูกหนี  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวมีการเรียกเก็บเงินมัดจาํล่วงหน้าจากลูกค้าของกองทรัสต์เพือเป็นหลกัประกันในกรณีทีกองทรัสต์ไม่
สามารถเก็บค่าเช่าได้ กองทรัสต์จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี  รวมถึงกองทรัสต์ได้มีการ
พิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผูเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ทีไดรั้บผลกระทบในระหว่างทีศูนยก์ารคา้ปิดชัวคราวและภายหลงั
กลบัมาเปิดดาํเนินธุรกิจ 
 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกองทรัสต์ หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเครืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซึ งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี ทีเป็นลูกคา้และเงินลงทุนใน
ตราสารหนี ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั น 
กองทรัสตจึ์งไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี  
 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกล่าวอย่าง
สมําเสมอ ณ วนัทีรายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไว้
ในราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ 
 

ความเสียงดา้นเครดิตของกองทรัสตไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แตล่ะราย อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยต์อ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ซึ งอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึ งรวมถึงความเสียงของ
การผิดนดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ 
 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยก์าํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนที
กองทรัสตจ์ะเสนอระยะเวลาและเงือนไขทางการคา้ 
 

กองทรัสตจ์าํกดัความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระ และมีการติดตามยอดคงคา้ง
ของลูกหนีการคา้อย่างสมําเสมอ กองทรัสตพ์ิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตังสํารอง
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี คงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ
สําหรับลูกหนีแต่ละราย / กลุ่มลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนัและสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกองทรัสต์ทีมีต่อสภาวะ
เศรษฐกิจตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องลูกหนี  
 

ตารางทีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเกียวกบัความเสียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับลูกหนีรายได้
ค่าเช่าและบริการคา้งรับ 

 

ลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564  2563 

  (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,579  31,688 

เกินกาํหนดชาํระ    

   1 - 90 วนั 175,101  206,135 

   91 - 180 วนั 25,616  57,643 

   181 - 360 วนั 125,879  27,211 

   มากกวา่ 360 วนั 122,831  25,375 

รวม 479,006  348,052 

รายไดค้า้งรับภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน 413,537  296,484 

รายไดด้อกเบียคา้งรับ 1,548  355 

รวม 894,091  644,891 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (978)  (459) 

สุทธิ 893,113  644,432 
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ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  459  322 

เพิมขึน 937  429 

กลบัรายการ (418)  (292) 

ณ วันที 31 ธันวาคม  978  459 

 

ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

 

กองทรัสตไ์ม่มีสินทรัพยห์รือหนี สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันันจึงไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

ความเสียงด้านตลาด 

 

กองทรัสตมี์ความเสียงดา้นตลาดเนืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี  ซึ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึนอยู่กบั
ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัททีออกตราสาร ทั งนี ขึ นอยู่กับประเภทธุรกิจของผูอ้อก       
ตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจทาํใหร้าคาของตราสารเพิมขึนหรือลดลง
ได ้

 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 
 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี ยตลาดซึ งส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ เนืองจากตราสารหนีและเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 9 

และ 10) ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียคงทีทาํให้กองทรัสตมี์ความเสียงตําจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ความ
อ่อนไหวต่อการเพิมขึนหรือลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบียจากเงินกูย้ืมซึ งเป็นผลจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย
จึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทรัสต ์

 

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

 

กองทรัสตบ์ริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทนุ และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการทีจะลงทุน 
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6 เงินลงทุนทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม  
มีดงัต่อไปนี  
 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 1,073  902 

ซือ 1,498  2,334 
จาํหน่าย (1,500)  (2,165) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 2  2 

ณ วันที 31 ธันวาคม 1,073  1,073 

 

7 เงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 

 

การลงทุนเพิมเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 

 

เมือวนัที 1 และ 2 มีนาคม 2563 กองทรัสตไ์ดล้งทุนเพิมเติมในทรัพยสิ์นโครงการอาคารสํานกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 

และโครงการอาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์  ตามลําดับ โดยกองทรัสต์ได้ดําเนินการจดทะเบี ยนเพือรับโอน 
สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยท์ังสองโครงการจาก GLANDRT แลว้เมือวนัที 2 มีนาคม 2563 ซึ งมีรายละเอียดดงันี   
 

โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส  
 

-  เช่าพืนทีสาํนกังานและพืนทีจอดรถ เฉพาะพืนทีส่วนสาํนกังาน 

 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค เฉพาะพืนทีส่วนทีเกียวขอ้งกบัพืนทีส่วนสาํนกังาน 
 

-  ซือเครืองตกแต่ง เครืองมือ เครืองใช ้และอุปกรณ์ 

 

-   สัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 27 ปี สินสุดวนัที 18 เมษายน 2590 
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โครงการอาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ 

 

-  เช่าพืนทีสาํนกังาน และพืนทีจอดรถ เฉพาะพืนทีส่วนสาํนกังาน 

 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค เฉพาะพืนทีส่วนทีเกียวขอ้งกบัพืนทีส่วนสาํนกังาน 

 

-   สัญญาเช่าระยะเวลาคงเหลือ 14 ปี สินสุดวนัที 14 พฤศจิกายน 2577  

 

ทังนีกองทรัสตไ์ดจ่้ายชาํระเงินทีลงทุนในทรัพยสิ์นเพิมเติมเป็นจาํนวนรวมทังสิน 7,780 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นของ
โครงการอาคารสํานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จาํนวนเงิน 5,847 ลา้นบาท และโครงการอาคารสํานักงานยูนิลีเวอร์ 
เฮ้าส์ จาํนวนเงิน 1,583 ล้านบาท และจ่ายชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม อากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งอีกเป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท ซึ งรายการดังกล่าวไดบ้นัทึกรวมเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) 

 

เมือวนัที 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ไดด้าํเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จาํกดั โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เริมตังแต่วนัที 16 สิงหาคม 2568 ถึงวนัที 15 สิงหาคม 2598 กองทรัสต์
จะจ่ายชาํระค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 25,394 ลา้นบาทในปี 2568 และไดว้างหลกัประกนั
การชาํระค่าเช่าแก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จาํกดั แลว้ ในจาํนวนเงิน 1,800 ลา้นบาทภายในระยะเวลาทีระบุ
ไวใ้นสัญญา สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเงือนไขทีได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 12 เดือน ก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่ามีดงันี  
 

- เช่าอาคารและสิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้และพืนทีจอด
รถยนตภ์ายในอาคาร 

 

- เช่างานระบบทีเกียวขอ้งกบัอาคารและสิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2  
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การลงทุนเพิมเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2564 

 

เมือวนัที  25 กุมภาพันธ์ 2564 กองทรัสต์ได้ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา และ
โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง โดยกองทรัสต์ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพือรับโอนสิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด
ตามลาํดบัแลว้ ซึงมีรายละเอียดดงันี  

 

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา 

 

-  เช่าพืนทีอาคารศูนยก์ารคา้บางส่วน พืนทีส่วนกลาง และพืนทีจอดรถ 
 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค  
 

-  ซือเครืองตกแต่ง เครืองมือ เครืองใช ้และอุปกรณ์ 

 

-  สัญญาเช่าระยะเวลา 14 ปี สินสุดวนัที 30 เมษายน 2578 

 

โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลําปาง 

 

-  เช่าพืนทีอาคารศูนยก์ารคา้บางส่วน พืนทีส่วนกลาง และพืนทีจอดรถ 

 

-  เช่างานระบบสาธารณูปโภค  
 

-  ซือเครืองตกแต่ง เครืองมือ เครืองใช ้และอุปกรณ์ 

 

-   สัญญาเช่าระยะเวลา 20 ปี สินสุดวนัที 16 ธนัวาคม 2584 

 

ทังนี กองทรัสต์ไดจ่้ายชาํระเงินทีลงทุนในทรัพยสิ์นเพิมเติมเป็นจาํนวนรวมทังสิน 5,808 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นของ
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล มารีนา จาํนวนเงิน 2,574 ลา้นบาท และโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาํปาง จาํนวนเงิน 
3,098 ลา้นบาท และจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม อากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งอีก
เป็นจาํนวนเงิน 136 ล้านบาท ทังนี กองทรัสต์ได้บนัทึกประมาณการหนี สินจากการรื อถอนและการบูรณะสําหรับ
โครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ลาํปาง เป็นจาํนวนเงิน 88 ลา้นบาท ซึ งรายการดงักล่าวไดบ้นัทึกรวมเป็นเงินลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
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 2564  2563 
 (ล้านบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  68,270  44,472 

ซือ 2  2 

เพิมขึนจากการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย ์ 718  431 

เพิมขึนจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี   -  34 

การลงทุนเพิมเติมในเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 5,896  7,780 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  16,787 

จาํหน่าย (2)  (1) 

ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (6)  (12) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ 493  (1,223) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 75,371  68,270 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     
รายไดค้่าเช่า  3,419  3,756 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง    

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีมีรายไดค้่าเช่า 249  124 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดย
ใชอ้ตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียงตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระทีประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุน และถูกจดัลาํดบัชันการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบัที 3 
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 กาํไร (ขาดทนุ) จากการประเมินราคา 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 
 31 ธนัวาคม 

โครงการ 2564  2563 

 (ล้านบาท) 

เซ็นทรัล พระราม 2 970  802 

เซ็นทรัล พระราม 3 860  417 

เซ็นทรัล ปิ นเกลา้ (1,025) 
 (999) 

เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 137  (386) 

เซ็นทรัล พทัยา 132  (149) 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา 59  (173) 

อาคารสาํนกังานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส 131  (409) 

อาคารสาํนกังานยูนิลีเวอร์ เฮา้ส์ 7  (326) 

เซ็นทรัล มารีนา (451)  - 

เซ็นทรัล ลาํปาง (327)  - 

รวม 493  (1,223) 

 

ตารางต่อไปนี แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าที ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยต์ลอดจนปัจจยันาํเขา้ทีไม่สามารถสังเกตไดซึ้งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

ปัจจัยทีไม่สามารถสังเกตได้ซึงมีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าที 
ไม่สามารถสังเกตได้ซึงมีนัยสําคัญและ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

อตัราการเช่าเฉลีย  

- อาคารศูนยก์ารคา้ : 88% - 96% (2563: 88% - 99%) 

- อาคารสาํนกังาน : 80% - 100% (2563: 85% - 100% ) 

- โรงแรม : 70% (2563: 50%)  
อตัราค่าเช่า 

- อาคารศูนยก์ารคา้ : 610 - 2,020 บาทต่อตารางเมตร (2563: 

1,000 - 2,000 บาทต่อตารางเมตร) 

มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการไว้จะเพิมขึ น 
(ลดลง) หาก 

- อตัราการเช่าเพิมขึน (ลดลง) 
- อตัราค่าเช่าเฉลียเพิมขึน (ลดลง) 
- อตัราดอกเบียคิดลดลดลง (เพิมขึน) 
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ปัจจัยทีไม่สามารถสังเกตได้ซึงมีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้าที 
ไม่สามารถสังเกตได้ซึงมีนัยสําคัญและ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

- อาคารสาํนกังาน : 610 - 810 บาทต่อตารางเมตร (2563: 500 - 

800 บาทต่อตารางเมตร) 

อตัราค่าหอ้งเฉลีย 

- โรงแรม: 6,160 บาทต่อหอ้ง (2563: 6,700 บาทต่อห้อง) 

อตัราดอกเบียคิดลด  
- อาคารศูนยก์ารคา้ : 9% - 10.5% (2563: 9% - 11%)  

- อาคารสาํนกังาน : 9% - 10.5% (2563: 9% - 11%)  

- โรงแรม : 9% (2563: 9.5%)  

 

สัญญาเช่า 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

กองทรัสตเ์ช่าระบบบาํบดันํ าเสียกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เซ็นทรัล
พฒันา จาํกดั (มหาชน) โดยสัญญาเช่านี ถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 และจะ
สินสุดวนัที 15 สิงหาคม 2568 
 

เมือวนัที 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ไดด้าํเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์นกบับริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 2 จาํกดั โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี เริมตังแต่วนัที 16 สิงหาคม 2568 ถึงวนัที 15 สิงหาคม 2598 กองทรัสต์
จะจ่ายชาํระค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน 25,394 ลา้นบาทในปี 2568 และไดว้างหลกัประกนั
การชาํระค่าเช่าแก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จาํกดั แลว้ ในจาํนวนเงิน 1,800 ลา้นบาทภายในระยะเวลาทีระบุ
ไวใ้นสัญญา สัญญาเช่าสามารถต่ออายุต่อไปได้อีกตามเงือนไขทีได้ตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 12 เดือน ก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่ามีดงันี  
 

- เช่าอาคารและสิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2 ประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้และพืนทีจอด
รถยนตภ์ายในอาคาร 
 

- เช่างานระบบทีเกียวขอ้งกบัอาคารและสิงปลูกสร้างในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พระราม 2  
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สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

กองทรัสต์มีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหนึ งปีก่อนสินสุดระยะเวลาเช่า ซึ งกองทรัสตจ์ะ
ประเมินตังแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรือไม่ และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมําเสมอ 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน      

ดอกเบียจ่ายของหนี สินตามสัญญาเช่า 1,594  1,121 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าของกองทรัสตมี์จาํนวน 6 ลา้นบาท (2563: 6 ล้านบาท) 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ยอาคารศูนยก์ารคา้และอาคารสํานกังานหลายแห่งทีให้เช่าแก่
บุคคลทีสามซึ งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบักาํหนดระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 3 ปี โดย
การต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทังหมดกาํหนด
รายไดค้่าเช่าเป็นจาํนวนคงทีและค่าเช่าผนัแปร 

 

เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2560 กองทรัสต ์(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) ไดล้งนามในสัญญาเช่าช่วงอาคารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
สัญญาเช่าช่วงงานระบบ และสัญญาเช่าสังหาริมทรัพยก์บับริษทั ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จาํกดั (“ผูเ้ช่าช่วง”) ซึ งเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัเซ็นทรัล พฒันา จาํกดั (มหาชน) เพือใช้ในการดาํเนินธุรกิจโรงแรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 ทังนี คู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 3 คราว คราวละ 3 ปี สินสุดในเดือน
ธันวาคม 2569 ตามเงือนไขของสัญญา ผูเ้ช่าช่วงตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีให้แก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญา และต่อมา
เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2563 คู่สัญญาไดพ้ิจารณาปรับค่าเช่าคงทีสําหรับปี 2564 - 2569 ทาํให้ผูเ้ช่าช่วงตอ้งจ่ายค่าเช่า
คงทีรวมทังสิน 2,233 ลา้นบาท และค่าเช่าแปรผนัซึ งคาํนวณมาจากกาํไรก่อนภาษีหักด้วยเงินสํารองสําหรับการ
ซ่อมแซม หรือจดัหาเพือทดแทนอุปกรณ์ของโรงแรม 
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ค่าเช่าทีจะได้รับจากสัญญาให้เช่าดําเนินงาน  

ณ วันที 31 ธันวาคม 

 

2564 

  

2563 

 (ล้านบาท) 
ปีที 1 3,440  3,277 

ปีที 2 2,068  1,883 

ปีที 3 1,195  1,116 

ปีที 4 310  256 

ปีที 5 188  206 

หลงัจากปีที 5 2,089  2,238 

รวม 9,290  8,976 

 

8 รายการเทียบเท่าเงินสด 

 

กองทรัสตมี์รายละเอียดรายการเทียบเท่าเงินสดดงัต่อไปนี  
 

 2564  2563 

   อตัราดอกเบีย    อตัราดอกเบีย 

 (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ) 

เงินฝากกระแสรายวัน        

ธนาคารซิตีแบงก ์เอ็น.เอ 393  -  500  - 
        

เงินฝากออมทรัพย์        

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 683  0.100  581  0.125 

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 17  0.050  12  0.050 

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 66  0.100  69  0.100 

รวม 1,159    1,162   
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9 เงินกู้ยืม 

 

   2564  2563 
   (ล้านบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มที 1 

    - ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 
   

5,695 

  

6,985 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มที 2 
    - ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 

   

1,542 

  

1,539 

รวม   7,237  8,524 

 

 2564  2563   
สัญญาเงินกูย้มื จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย กาํหนดการจ่ายชาํระคืน 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 1 

วงเงินที ก 2,595  6,985 อตัราทีตกลงในสัญญา - ชาํระเงินตน้งวดแรกภายในเดือน
มีนาคม 2564 และงวดถดัไป
ทุก 6 เดือน 

- ชาํระดอกเบียทุกสินไตรมาสเริม 

เดือนมิถุนายน 2563 
วงเงินที ข 3,100  - อตัราทีตกลงในสัญญา - ชาํระเงินตน้ทังหมดเมือครบ

กาํหนดภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2565 

- ชาํระดอกเบียทุกสินไตรมาสเริม 

เดือนมีนาคม 2564 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกลุ่มที 2 

วงเงิน ก1 -  1,000 อตัราทีตกลงในสัญญา - ชาํระเงินตน้ทังหมดเมือครบ
กาํหนดภายในเดือนมีนาคม 
2564 

- ชาํระดอกเบียทุกสินไตรมาสเริม
เดือนมิถุนายน 2563 
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 2564  2563   
สัญญาเงินกูย้มื จาํนวนเงิน อตัราดอกเบีย กาํหนดการจ่ายชาํระคืน 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  

วงเงิน ก2 940  - อตัราทีตกลงในสัญญา - ชาํระเงินตน้ทังหมดเมือครบ
กาํหนดภายในเดือนมีนาคม 
2565 

- ชาํระดอกเบียทุกสินไตรมาสเริม
เดือนมีนาคม 2564 

วงเงิน ก3 289  389 BIBORบวกอตัราที 
   ตกลงในสัญญา 

- ชาํระเงินตน้งวดแรกภายในเดือน
มีนาคม 2564 และงวดถดัไป
ทุก 6 เดือน 

- ชาํระดอกเบียทกุสินไตรมาสเริม
เดือนมิถุนายน 2563 

วงเงิน ข 313  150 BIBORบวกอตัราที 
   ตกลงในสัญญา 

- ชาํระเงินตน้ทังหมดเมือครบ
กาํหนดภายในเดือนธันวาคม 
2566 

- ชาํระดอกเบียทุกสินไตรมาสเริม
เดือนมีนาคม 2564 

รวม 7,237  8,524   

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงร้อยละ 1.35 - 1.79 ต่อปี 
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รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
 

  2564  2563 

  (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  8,524  - 

บวก กูย้ืมเพิมขึน  7,653  8,531 

หัก   จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื  (8,941)  - 

หัก   ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเชือ  -  (9) 

  7,236  8,522 

บวก ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเชือตดัจาํหน่าย  1  2 

ณ วันที 31 ธันวาคม  7,237  8,524 

 

ในระหว่างปี 2564 กองทรัสต์ไดเ้บิกถอนเงินกูย้ืมตามสัญญาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 เป็น
จาํนวนเงิน 3,850 ลา้นบาท และ 1,103 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

นอกจากนี กองทรัสต์ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง ในวงเงินกูร้ะยะสันเป็นจาํนวน 2,700 ลา้น
บาท เพือจ่ายคืนหุ้นกู้ทีครบกาํหนดในเดือนกุมภาพนัธ์และกองทรัสต์ไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ในวนัที 31 

มีนาคม 2564 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีวงเงินยงัไม่ไดเ้บิกใช้รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,287 ลา้นบาท ทังนี ในสัญญาเงิน
กูย้ืมวงเงินทียงัไม่ไดเ้บิกใช้ดงักล่าวจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบธุรกิจและใช้ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 

 

เงินกูย้มื แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี  
 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ครบกาํหนดภายในหนึงปี 4,179  5,490 

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,058  1,078 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี -  1,956 

รวม 7,237  8,524 
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10 หุ้นกู้ 
 

   วนัทีครบ    
 อตัราดอกเบีย กาํหนดไถ่ถอน 2564  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
หุน้กูค้รั งที 1/2561 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 1) 2.70 17 ส.ค. 2564 -  2,645 

หุน้กูค้รั งที 1/2561 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 2) 3.80 17 ส.ค. 2571 7,385  7,379 

หุน้กูค้รั งที 1/2562 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 1) 2.54 8 ก.พ. 2564 -  2,695 

หุน้กูค้รั งที 1/2562 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 2) 3.30 8 ก.พ. 2566 1,794  1,792 

หุน้กูค้รั งที 1/2564 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 1) 1.50 31 มี.ค. 2567 1,999  - 

หุน้กูค้รั งที 1/2564 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 2) 2.13 31 มี.ค. 2569 1,499  - 

หุน้กูค้รั งที 2/2564 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 1) 1.65 13 ส.ค. 2569 1,648  - 

หุน้กูค้รั งที 2/2564 ไม่มีหลกัประกนั (ชุดที 2) 2.96 13 ส.ค. 2574 999  - 

รวม    15,324  14,511 

 

ทังนี หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บการจัดอนัดบัเครดิตระดบั “AA” โดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกดั และกองทรัสต์ไดน้าํหุ้นกู้
ดงักล่าวไปขึนทะเบียนกบัสมาคมตราสารหนีไทยแลว้ 

 

รายการเคลือนไหวของหุน้กูส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี  
  

2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 14,511  14,524 

บวก  ออกหุน้กู ้ 6,150  - 

หัก  ชาํระคืนหุน้กู ้ (5,350)  - 

หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (6)  (17) 

 15,305  14,507 

บวก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 19  4 

ณ วันที 31 ธันวาคม 15,324  14,511 
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หุน้กู ้แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการไถ่ถอน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ดงันี  
 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ครบกาํหนดภายในหนึงปี -  5,340 

ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,940  1,792 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 8,384  7,379 

รวม 15,324  14,511 

 

11 ค่าใช้จ่าย 

 

(ก) ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 

 

ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทาํนองเดียวกัน) แต่ทั งนี จะไม่ 

นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาทต่อปี โดยทังนีค่าธรรมเนียมดงักล่าวมีอตัราการเพิมขึนร้อยละ 3 ต่อปี  
 

(ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทรัสตจ์ะไดรั้บค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนในอตัราไม่
เกินร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานอง
เดียวกนั) แตไ่ม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทต่อปี  
 

(ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคาํนวณเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียนของกองทรัสต ์
แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 
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(ง) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ทีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทรัสต ์โดยเรียก
เก็บจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนตามสัญญาแต่งตังผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยที์ทาํขึนระหว่างกองทรัสต์กบัผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยซึ์งสรุปไดด้งันี  
 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทรัสต์ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 4 ของรายไดค้่า
เช่าและค่าบริการสุทธิของกองทรัสต ์ 

 

2. ค่านายหน้าจากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทรัสต ์เมือมีการทาํสัญญาเช่ากบั
ผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญาเช่า โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนัน ๆ ในอตัราไม่เกิน
0.5 - 1.5 เดือน และไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าไดรั้บจากผูเ้ช่า ซึ งอตัราดังกล่าวขึนอยู่กับ
ประเภทและอายขุองสัญญาเช่า 

 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการ
ลงทุนจากรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ทีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ ง
คาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ทังนี ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ 

 

4. ค่าธรรมเนียมพิ เศษเพือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้สุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย ์ซึ งหมายถึงรายไดท้ังหมดทีกองทรัสตไ์ดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ทังหมดทีเกิดขึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

 

5. ค่าธรรมเนียมการซื อและขายอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีการลงทุนเพิม และได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริมทรัพยอ์อกจากกองทรัสต ์ 

 

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานดา้นการปรับปรุง และ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ในอตัรา 
ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าตน้ทุนในการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ทังนีตน้ทุน
การปรับปรุงและ/หรือพฒันาดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการซือพืนทีซึ งจะไดท้าํการปรับปรุงและ/หรือพฒันา
คืนจากผูเ้ช่ารายเดิมดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการออกแบบ ค่าทีปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืน ๆ 
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(ง) ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ทีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทรัสต ์โดยเรียก
เก็บจากกองทรัสตเ์ป็นรายเดือนตามสัญญาแต่งตังผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยที์ทาํขึนระหว่างกองทรัสต์กบัผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยซึ์งสรุปไดด้งันี  
 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทรัสต์ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 4 ของรายไดค้่า
เช่าและค่าบริการสุทธิของกองทรัสต ์ 

 

2. ค่านายหน้าจากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทรัสต ์เมือมีการทาํสัญญาเช่ากบั
ผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญาเช่า โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนัน ๆ ในอตัราไม่เกิน
0.5 - 1.5 เดือน และไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าไดรั้บจากผูเ้ช่า ซึ งอตัราดังกล่าวขึนอยู่กับ
ประเภทและอายขุองสัญญาเช่า 

 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการ
ลงทุนจากรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต์ทีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ ง
คาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ทังนี ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยโ์ครงการเซ็นทรัล พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ 

 

4. ค่าธรรมเนียมพิ เศษเพือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้สุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย ์ซึ งหมายถึงรายไดท้ังหมดทีกองทรัสตไ์ดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ทังหมดทีเกิดขึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

 

5. ค่าธรรมเนียมการซื อและขายอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีการลงทุนเพิม และได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริมทรัพยอ์อกจากกองทรัสต ์ 

 

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานดา้นการปรับปรุง และ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ ในอตัรา 
ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าตน้ทุนในการปรับปรุงและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ทังนีตน้ทุน
การปรับปรุงและ/หรือพฒันาดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนในการซือพืนทีซึ งจะไดท้าํการปรับปรุงและ/หรือพฒันา
คืนจากผูเ้ช่ารายเดิมดว้ย แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการออกแบบ ค่าทีปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืน ๆ 
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12 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทังทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกองทรัสต ์หรือบุคคลหรือ
กิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกองทรัสต์ หรือ
กองทรัสต์มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทังทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัน 
 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบักองทรัสตใ์นระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี  
 

ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะธุรกรรม 

 สัญชาติ   

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
 จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ซึงถือ 
 หน่วยทรัสตร้์อยละ 25.77 ของ
 หน่วยทรัสตที์ออกและชาํระแลว้
 (2563: ร้อยละ 26.69) 

- เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

- รับคา่ธรรมเนียมบริหาร 

 อสังหาริมทรัพยจ์าก
 กองทรัสต ์

- เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นที 
 กองทรัสตล์งทุนเพิมเติม 
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

    ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 

ประเทศไทย - เป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์ร้อยละ 4.51 
     ของหน่วยทรัสตที์ออกและชาํระ  

     แลว้ 

- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 
 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

- เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นที 
 กองทรัสตล์งทุนเพิมเติม 

 

บริษทั ซีพีเอน็ รีท 

 แมเนจเมนท ์จาํกดั 
ประเทศไทย - เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์

- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเซ็นทรัล
 พฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

- รับคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

 จากกองทรัสต ์

 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ  

 กองทุน ไทยพาณิชย ์
 จาํกดั  

ประเทศไทย - เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทรัสต ์ 

- รับคา่ธรรมเนียมผูดู้แล  
     ผลประโยชน์จากกองทรัสต ์ 
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ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะธุรกรรม 

 สัญชาติ   

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ 
 จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั
 หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

  

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

- ใหบ้ริการเงินฝากธนาคาร 

- รับคา่ธรรมเนียมการออกหุ้นกู ้ 

บริษทั หลกัทรัพย ์ 
 ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร 

    ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 

 พระราม 2 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

  

- ทาํสัญญาใหเ้ช่าระบบบาํบดั 

 นําเสียแก่กองทรัสต ์

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  

 พระราม 3 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

  

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ  

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา  

 เชียงใหม่ จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

 

บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา  

 จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

- เป็นผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นที 
 กองทรัสตล์งทุนเพิมเติม 

บริษทั ซีพีเอน็ พทัยา 

 โฮเทล จาํกดั 
ประเทศไทย - เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

 

 

 

- ทาํสัญญาเช่าช่วงอาคารและ 

 งานระบบ และสัญญาเช่า 

 สังหาริมทรัพยก์บักองทรัสต ์
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ชือกิจการ ประเทศทีจัดตัง/ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะธุรกรรม 

 สัญชาติ   

บริษทั แกรนด ์คาแนล    
    แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเทศไทย - เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

 

- รับคา่ธรรมเนียมบริหาร              

     อสงัหาริมทรัพยจ์าก 

     กองทรัสต ์

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 
 

บริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  
    จาํกดั 

ประเทศไทย - เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
- มีกรรมการร่วมกนั 

 

- รับคา่ธรรมเนียมบริหาร              

     อสังหาริมทรัพยจ์าก 

     กองทรัสต ์

ทรัสตเ์พือการลงทุนใน
สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์

อาคารสาํนกังาน       
จีแลนด์ 
(อยู่ระหว่างชาํระ
บัญชี) 

 

ประเทศไทย - เป็นบริษทัร่วมของบริษทั  
 เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
 

- เป็นผูโ้อนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล ประเทศไทย - มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ 

 ควบคุมร่วมกนักบับริษทั เซ็นทรัล 

 พฒันา จาํกดั (มหาชน) 

- ทาํสัญญาเช่าพืนทีและบริการ 

 

 

ในระหว่างปีกองทรัสต์มีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและกิจการอืนซึ งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละกองทรัสต์ รายการทีสําคญัดงักล่าวสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

มีดงัต่อไปนี  
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รายการทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน      
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564  2563  นโยบายการกาํหนดราคา 

 (พันบาท)   

รายได้      

รายไดค้่าเช่าและบริการ      

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั    
   (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

142,632 

  

309,871 

  

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
   และบริษทัยอ่ย 

 

46,625 

  

51,025 

  

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั 
(มหาชน) 

 

1,618 

  

3,326 

 ราคาตลาดโดยขึนอยูก่บัทาํเล     
จาํนวนพืนที รูปแบบของ 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 220,045  387,356  การเช่า ระยะเวลาทีเช่า และ 

รวม 410,920  751,578  ประเภทของการเช่า     
      

รายไดด้อกเบีย      

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 918  565  ตามอตัราทีตกลงร่วมกนั 

      

รายไดอื้น     
 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั  
   (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

1,258 

  

735 

  

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั  
   (มหาชน) 

 

5 

  

- 

  

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 134  117  อตัราเดียวกบัอตัราทีกิจการอืน 

รวม 1,397  852  ในธุรกิจเดียวกนัเรียกเก็บ 

      
ค่าใช้จ่าย      

ค่าธรรมเนียมการจดัการ      

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์
จาํกดั 

 

162,465 

 
 

150,348 

  

ตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 
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รายการทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน      
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564  2563  นโยบายการกาํหนดราคา 

 (พันบาท)   

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์      

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
   ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

43,940 

  

40,930 

  

ตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์
     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
(มหาชน)  

 

378,326 

  

376,822 

  

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั 
(มหาชน) 

 

22,006 

  

18,733 

  

บริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  จาํกดั 12,463  9,225   

รวม 412,795  404,780  ตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 
      

ตน้ทุนเช่าและบริการ      

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

75,199 

  

17,149 

  

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั 
(มหาชน) 

 

41,940 

  

46,321 

  

บริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  จาํกดั 8,671  8,503   

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 288  3,046   

รวม 126,098 
 

75,019 
 ราคาตลาด 

      

ค่าใชจ่้ายอืน      

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

7,897 

  

11,257 

  

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล 338  420   

รวม 8,235  11,677  ตามสัญญาทีตกลงร่วมกนั 

      

ตน้ทุนทางการเงิน      

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 258  503  ตามสญัญาทีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม  2564  2563 

  (พันบาท) 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม       

ทรัสตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     

อาคารสาํนกังาน จีแลนด ์(อยู่ระหว่างชาํระบัญชี)  7,216,000  7,051,000 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  2,188,000  - 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  2,934,000  - 

รวม  12,338,000  7,051,000 

     

รายการเทียบเท่าเงินสด     

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  682,950  580,840 

     

ลูกหนีรายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  190,751  222,286 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   121  5,917 

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  472  443 

บริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  จาํกดั  181  336 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  94,228  73,124 

รวม  285,753  302,106 

     

เจ้าหนีการค้า     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  95,615  108,715 

บริษทั ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั  27,940  26,116 

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  9,975  10,455 

บริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  จาํกดั  3,019  3,899 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  56  110 

รวม  136,605  149,295 
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ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม  2564  2563 

  (พันบาท) 
เจ้าหนีอืน     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  7,559  7,091 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  11  274 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  5,501  130 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  57  7,334 

รวม  13,128  14,829 

     

เงินมัดจํารับจากผู้เช่า     

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  31,493  26,866 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  21,568  18,456 

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  -  3,049 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  78,030  138,517 

รวม  131,091  186,888 

     

หนีสินตามสัญญาเช่า     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จาํกดั  19,314,708  17,727,116 

     

หนีสินอืน     

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  7,789  6,262 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  1,500  1,910 

บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน)  28  77 

บริษทั สเตอร์ลิง อีควิตี  จาํกดั  11  29 

กลุ่มบริษทัเซ็นทรัล  12,068  17,656 

รวม  21,396  25,934 
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13 ทุนทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกําไร (ขาดทุน) สะสม 
 

เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั ในฐานะผูก่้อตังทรัสตแ์ละผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ไดจ้ดัตังทรัสตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท ซึงเป็นกองทรัสตที์เกิดจากการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) โดยกองทรัสต์มีทุนจด
ทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 28,653.38 ล้านบาท ประกอบด้วย 2,212,476,700 หน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 
13.4028 บาท ทังนี ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดด้าํเนินการนาํหน่วยทรัสต์ดงักล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ในวนัที 14 ธนัวาคม 2560 

 

เมือวนัที 1 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ได้รับโอนสินทรัพย ์หนี สินและภาระผูกพนัของกองทุนรวมซึ งเป็นไปตาม
สัญญาโอนสิทธิและหน้าทีระหว่างกองทุนรวมกับกองทรัสต์ลงวนัที  29 พฤศจิกายน 2560 และกองทรัสต์ให้
ค่าตอบแทนเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตใ์ห้กองทุนรวมจาํนวนรวมทังสิน 2,212,476,700 หน่วย ในราคาหน่วย
ละ 13.5004 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 29,869.47 ล้านบาท ต่อมาเมือวนัที 4 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมได้โอน
หน่วยทรัสตด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทุนรวมในอตัรา 1:1 ส่งผลให้ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทุนรวม
เป็นผูถื้อหน่วยของทรัสต์ และกองทรัสต์ไดรั้บรู้ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์จาํนวนเงิน 216.09 ลา้นบาทในบญัชี
ส่วนเกินทุน 
 

ทังนี ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ผูจ้ัดการกองทรัสต์ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติมจาํนวน 355,557,300 

หน่วยทรัสต์ ในราคาเสนอขายหน่วยละ 18.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 6,577.81 ลา้นบาท ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนเพิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิมเติม และเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ไดต้ังแต่วนัที 2 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป ทังนี กองทรัสตมี์ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียจาํนวน 96.91 ลา้นบาท 
ซึ งไดน้ํามาหักออกจากบญัชีส่วนเกินทุน ทาํให้ในระหว่างปี 2564 กองทรัสต์ไดรั้บรู้ส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน
เพิมขึนจาํนวนเงิน 1,985.34 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งปี 2564 คณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัการลดทุนของกองทรัสต ์ดงันี  
 

วนัประกาศลดทุน สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราต่อหน่วย จาํนวนเงิน 

  (บาท/หน่วย) (ล้านบาท) 

5 กุมภาพนัธ์ 2564 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 0.2612 577.90 

12 พฤษภาคม 2564 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.2006 515.15 

11 สิงหาคม 2564 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 0.1025 263.22 

4 พฤศจิกายน 2564 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564 0.0840 215.71 

รวม   1,571.98 
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 2564  2563 

 มูลค่า 

หน่วยทรัสต ์
จาํนวน
หน่วย 

  

จาํนวนเงิน 

 มูลค่า 

หน่วยทรัสต ์
จาํนวน 

หน่วย 
  

จาํนวนเงิน 

 (บาท) (ล้านหน่วย / ล้านบาท)  (บาท) (ล้านหน่วย / ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบียนและ 

  ทุนทีได้รับจาก 

  ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
 

        

หน่วยทรัสตต์น้ปี 12.9049 2,212  28,552  13.1149 2,212  29,016 

หัก การลดทุนหน่วยทรัสต ์ (0.6483) -  (1,572)  (0.2100) -  (464) 

บวก การเพิมทุนหน่วยทรัสต ์  356  4,495   -  - 

หน่วยทรัสต์ปลายปี  2,568  31,475   2,212  28,552 

 

รายการเคลือนไหวของกาํไร (ขาดทุน) สะสม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี  
 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม  (724)  469 

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 377  1,537 

ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (4)  (10) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 493  (1,223) 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์ -  (1,497) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 142  (724) 

 

14 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ในระหวา่งปี 2563 กองทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดงันี  
 

วนัประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราต่อหน่วย จาํนวนเงิน 

  (บาท/หน่วย) (ลา้นบาท) 

 21 กุมภาพนัธ์ 2563 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0.4060 898.27 

 13 พฤษภาคม 2563 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 0.2707 598.91 

 รวม   1,497.18 
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15 ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน 
 

กองทรัสตไ์ดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็น
จาํนวน 8,933 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 26.91 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างปี (2563: จาํนวน 11,722 

ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 40.39 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลียระหว่างปี) 
 

16 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 

กองทรัสต์ดาํเนินธุรกิจในส่วนงานดาํเนินงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
หลกัทรัพยใ์นส่วนงานดาํเนินงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทยโดยมีจงัหวะการรับรู้รายไดต้ลอด
ช่วงเวลาหนึง 

 
17 ข้อมูลเกียวกับระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน 

 

ตารางต่อไปนีแสดงมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

 

มูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธี 

  การประมาณมูลค่า 

 

หมายเหตุ 

 

ระดบัที 1 
  

ระดบัที 2 
  

ระดบัที 3 
  

รวม 
  (ล้านบาท) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564         

เงินลงทุนในสิทธิการเช่า  
   อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

 

7 

 

- 

  

- 

  

75,371 

  

75,371 

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

6 

 

- 

  

1,073 

  

- 

  

1,073 

         

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563         

เงินลงทุนในสิทธิการเช่า 
   อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

 

7 

 

- 

  

- 

  

68,270 

  

68,270 

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

6 

 

- 

  

1,073 

  

- 

  

1,073 
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เครืองมือทางการเงินซึ งซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดทีมีการ
อา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็นทางเลือกซึ งไดรั้บการสนบัสนุน
จากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที 2 เครืองมือการเงินเหล่านีประกอบดว้ยตราสารหนี ทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน 
 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรมทีถูกจดัประเภทในระดับที 3 มีขอ้มูลทีสําคญัทีไม่
สามารถสังเกตได ้

 

18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมติัให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จากงวดผลการดาํเนินงานตังแต่วนัที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที 31 

ธันวาคม 2564 ในอัตราหน่วยละ 0.0552 บาท เป็นจํานวนเงิน 141.76 ล้านบาท  และอนุมัติการลดทุนของ
กองทรัสต ์โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์หน่วยละ 0.1609 บาท เป็นจาํนวนเงิน 413.20 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนจากการลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในเดือนมีนาคม 2565 ทังนี การลดทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต ์
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’s

Leasehold REIT’s
“the ”

’s . LRQA’s 

’s 

• 
- 

• 
- (GRI 302-1) Energy consumption, (GRI 302-3) Energy intensity, (GRI 303-3 to 5) Water withdrawal, 

discharge and consumption (2018 edition), (GRI 305-1) Direct (Scope 1), (GRI 305-2) Energy indirect (Scope 2), (GRI 
305-3) Other indirect (Scope 3) GHG emissions, (GRI 305-4) GHG emissions intensity and (GRI 306-3 to 5) Waste 
generated, diverted form and direct to disposal (2020 edition) 

- (GRI 403-9 and 10) Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost workdays, absenteeism, 
days away/restricted or transfer rate (DART), lost-time injuries frequency rate (LTIFR), occupational illness 
frequency rate (OIFR) and number of work-related fatalities for all employees and contractors (2018 edition). 

’s

’s responsibility is only to 
’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 

’s Opinion

’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that  

• 
• 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 

ใบรัับรัองต์ัวช่�วัดด้านคัวามยั�งย่นจากหน่วยงานภายนอก
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