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ส่วนที� 1 การดาํเนินกิจการของกองทรัสต์ 

1. ข้อมูลกองทรัสต์ 

ชื
อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN  

รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ชื
อกองทรัสต์ (องักฤษ) CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื
อยอ่ CPNREIT 

ผู้จดัการกองทรัสต์  บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  

ทรัสตี  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

อายกุองทรัสต์ ไมกํ่าหนดอายกุองทรัสต์  

(สิทธิการเช่าที
มีอายคุงเหลือสงูสดุ จะครบกําหนดในวนัที
 

15 สงิหาคม 2638)   

ลกัษณะกองทรัสต์ ระบเุฉพาะเจาะจง ประเภทไมรั่บซื Oอคืนหนว่ยทรัสต์  

ทนุที
ชําระแล้ว 29,653,382,715 บาท 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

2.1 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ CPNREIT มีวตัถุประสงค์ที
จะลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการซื Oอ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง 

และ/หรือ รับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือ สทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั โดยจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วไปจดัหาประโยชน์ในรูป

ของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ หรือรายได้อื
นใดในทํานองเดียวกนั ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี
ยนแปลงพฒันาศกัยภาพ 

พฒันา และ/หรือ จําหน่ายทรัพย์สนิตา่ง ๆ เพื
อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพื
อประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื
องในระยะยาว อีกทั Oงกองทรัสต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายที
จะลงทนุในทรัพย์สินเพิ
มเติม 

เพื
อการเติบโตอยา่งตอ่เนื
องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื
น และ/หรือ หลกัทรัพย์

อื
น และ/หรือ การหาดอกผลอื
นโดยวิธีอื
นใด ตามที
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ที
สาํคญัดงัตอ่ไปนี O 
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1) เพื
อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

2) เพื
อลงทนุในทรัพย์สนิที
ลงทนุเพิ
มเติมครั Oงที
 1 

3) เพื
อลงทนุในทรัพย์สนิหลกัในอนาคต ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สนิที
ลงทนุเพิ
มเตมิครั Oงที
 1 

2.2 นโยบายการลงทุน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ที
มีคณุภาพสงู โดยมุง่เน้นการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า และ/หรือ อสงัหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลกีซึ
งอาจมกีารลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทอื
น ๆ ที
มีความเกี
ยวข้องหรือสง่เสริมประโยชน์กบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาทิ ทรัพย์สนิเพื
อการ

พาณิชย์ อาคารสาํนกังาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื
อเป็นทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT โดย

การซื Oอ และ/หรือ เชา่ และ/หรือ เช่าชว่ง และ/หรือ รับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือ สทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั และโดย

มุง่เน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้คา่เช่าและคา่บริการ หรือรายได้อื
นใดในทํานองเดยีวกนั ตลอดจนทําการ

ปรับปรุง เปลี
ยนแปลง พฒันา พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ จําหนา่ยทรัพย์สนิตา่ง ๆ เพื
อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และ

ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งตอ่เนื
องในระยะยาว อีกทั Oงกองทรัสต์ 

CPNREIT มีจดุมุง่หมายที
จะลงทนุในทรัพย์สนิเพิ
มเติมเพื
อการเติบโตอยา่งตอ่เนื
องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ 

CPNREIT และเป็นการกระจายความเสี
ยงผา่นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หลายแหง่ในทําเลที
ตั Oงที
แตกตา่งกนั รวมถึง

การลงทนุในทรัพย์สนิอื
น และ/หรือ หลกัทรัพย์อื
น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื
นใดตามที
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/

หรือ กฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกําหนด 

2.3 โครงสร้างของกองทรัสต์ 
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2.4 รายละเอียดทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุน 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ข้อมลูทั
วไปของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตั Oงอยูบ่นถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามที
 2 ถนนหลกัที
มุง่สูภ่าคใต้ และ

เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ
งเพียบพร้อมด้วยการคมนาคมและ

สาธารณปูโภค โดยศนูย์การค้าตั Oงอยูที่
เลขที
 160 ถนนพระรามที
 ^ แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ  

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
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รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้อมูล ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560) 

ตารางดังต่อไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกี
ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ลงทนุจากการรับโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF 

ลกัษณะการลงทนุ สิทธิการเช่าช่วงที
ดินซึ
งเป็นที
ตั Oงของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 เนื Oอที


รวม 53-2-38.4 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 

(บางสว่น) พร้อมอาคารจอดรถ (บางสว่น) รวมทั Oงงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดั

นํ Oาเสียและสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

พระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ Oนสดุ

วนัที
 15 สงิหาคม 2568) และกรรมสทิธิdในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
อง 

พื Oนที
อาคาร มีรายละเอียดพื Oนที
ดงันี O 

พื Oนที
ใช้สอย (Gross Area) รวมพื Oนที
จอดรถ ประมาณ 251,182 ตารางเมตร 

พื Oนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,746 ตารางเมตร  

 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ข้อมลูทั
วไปของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตั Oงอยู่บนทําเลที
ดีที
สุดแห่งหนึ
งของถนนสาธุประดิษฐ์ซึ
งเป็นพื Oนที


ต่อเนื
องกนัในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร (สาทรและสีลม) และเป็นที
ตั Oงของเขตชมุชนที
พกัอาศยัและย่านธุรกิจที
สาํคญั

แห่งหนึ
งของกรุงเทพฯ โดยศนูย์การค้าตั Oงอยู่ที
เลขที
 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ
งอยูใ่กล้ยา่นธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที
สะดวก 
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แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

 

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้อมูล ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560) 

ตารางดังต่อไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกี
ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ลงทนุจากการรับโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF 

ลกัษณะการลงทนุ สิทธิการเช่าที
ดินเนื Oอที
รวม 12-2-44.6 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซาพระราม 3 (บางสว่น) และพื Oนที
จอดรถภายในอาคาร (ทั Oงหมด) เป็นระยะเวลา 

30 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 17 ปี (สญัญาสิ Oนสดุวนัที
 15 สิงหาคม 2578) 

โดยกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิที
จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี 

เนื
องจากกองทนุรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่าและเงินมดัจําตามเงื
อนไขแห่งสญัญาเช่า

ครั Oงเดียวเต็มจํานวน รวมทั Oงกรรมสิทธิdในงานระบบสาธารณปูโภคและสิ
งอํานวยความ



ทรัสต์เพื
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สะดวกต่าง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 และกรรมสิทธิdใน

สงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
อง 

พื Oนที
อาคาร มีรายละเอียดพื Oนที
ดงันี O 

พื Oนที
ใช้สอย (Gross Area) รวมพื Oนที
จอดรถ ประมาณ 169,740 ตารางเมตร 

พื Oนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 36,285 ตารางเมตร   

 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

ข้อมลูทั
วไปของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และอาคารสาํนกังานปิ
 นเกล้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื
อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตั Oงอยูบ่นถนนบรม

ราชชนนีซึ
งเป็นถนนสายหลกัด้านตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้วยอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา ปิ
 นเกล้า อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ B และอาคารห้างสรรพสนิค้า

เซ็นทรัล โดยศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานตั Oงอยู่ที
เลขที
 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า อาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A 

และอาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ B 
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

 

 

อาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสาํนักงานปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ B 

 

 

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (ข้อมูล ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560) 

ตารางดังต่อไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกี
ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ลงทนุจากการรับโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF 

ลกัษณะการลงทนุ สทิธิการเช่าช่วงที
ดินที
เป็นที
ตั Oงของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า เนื Oอที
รวม 
24-2-84 ไร่ และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า (บางส่วน) 
จํานวน 1 อาคาร และอาคารสาํนกังานจํานวน 2 อาคาร (ทั Oงอาคาร) รวมทั Oงที
จอดรถยนต์



ทรัสต์เพื
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ภายในอาคาร (บางสว่น) นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้เช่างานระบบและทรัพย์สิน
อื
นที
เกี
ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี 
คงเหลือระยะเวลาการเช่า ประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ Oนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2567) และ
กรรมสทิธิdในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
อง 

พื Oนที
อาคาร มีรายละเอียดพื Oนที
ดงันี O 

พื Oนที
ใช้สอย (Gross Area) รวมพื Oนที
จอดรถ ประมาณ 188,345 ตารางเมตร 

พื Oนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,642 ตารางเมตร   

 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ข้อมลูทั
วไปของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที
มีความทนัสมยัแหง่หนึ
งของจงัหวดั

เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้เริ
มเปิดดําเนินการมาตั Oงแต่ปี 

2536 โดยศนูย์การค้าตั Oงอยูเ่ลขที
 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100 

ซึ
งถนนมหิดลเป็นถนนสายหลกัแห่งหนึ
งของจงัหวดัเชียงใหม ่นอกจากนี O ศนูย์การค้าดงักลา่วยงัตั Oงอยูใ่กล้ท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม ่ 

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560)  

ตารางดงัตอ่ไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกี
ยวกบัทรัพย์สนิของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ที


กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุจากการรับโอนทรัพย์สนิจากกองทนุรวม CPNRF 

ลกัษณะการลงทนุ สทิธิการเช่าที
ดินที
เป็นที
ตั Oงของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที
จอดรถยนต์ภายใน

อาคารรวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา

เชียงใหม ่แอร์พอร์ต เนื Oอที
รวม 32-3-56.85 ไร่ และสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น)

จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั Oงที
จอด

รถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตามสดัส่วนการใช้งานของพื Oนที
อาคารศูนย์การค้าและอาคาร

อเนกประสงค์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน) นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้เช่างาน

ระบบและทรัพย์สินอื
นที
เกี
ยวข้องกับโครงการกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์

พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 26 ปี (สญัญาสิ Oนสดุวนัที
 22

เมษายน 2587) และกรรมสทิธิdในสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวเนื
อง 

 

 



ทรัสต์เพื
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อาคาร มีรายละเอียดพื Oนที
ดงันี O 

พื Oนที
ใช้สอย (Gross Area) รวมพื Oนที
จอดรถ ประมาณ 122,991 ตารางเมตร 

พื Oนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,490 ตารางเมตร  

 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชและโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

ข้อมลูทั
วไปของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ได้รับการพฒันาจนแล้วเสร็จและเริ
มเปิดดําเนินงานในเดือนมกราคม 

2552 เป็นศูนย์การค้าที
ตั Oงอยู่ใกล้ชายฝั
งทะเลที
มีขนาดใหญ่ที
สดุในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีโรงแรมฮิลตัน 

พทัยา ซึ
งเป็นโรงแรมชั Oนนําระดบั 5 ดาว ตั Oงอยู่ภายในโครงการบริเวณเดียวกบัศนูย์การค้าและเริ
มเปิดดําเนินงานในเดือน

พฤศจิกายน 2553 โดยศูนย์การค้าและโรงแรมตั Oงอยู่เลขที
 333/99 และเลขที
 333/101 หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

แผนภาพแสดงที�ตั 1งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พทัยา 
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช 

 

ภาพอาคารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีชและโรงแรมฮิลตัน พทัยา 

ตารางดงัตอ่ไปนี Oจะสรุปรายละเอียดเกี
ยวกบัทรัพย์สนิของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีชและโรงแรมฮิลตนั 

พทัยา ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ 
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ลกัษณะการลงทนุ โครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช  

สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อาคารและสิ
งปลกูสร้างบางสว่นใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบด้วยอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) 
และพื Oนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) โดยทรัพย์สินที
เช่านี Oไม่รวม (1) 
พื Oนที
ในสว่นที
ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพื Oนที
ที
ได้มีการชําระค่าตอบแทนสทิธิ
การเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) และพื Oนที
ที
อยูใ่นระหวา่งการ
ปรับปรุง หรือมีแผนที
จะปรับปรุงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ 
(2) พื Oนที
จอดรถยนต์ในสว่นที
เป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพทัยา และสิทธิการเช่า
ในงานระบบ ซึ
งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ 
บันไดเลื
อน ระบบปรับากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ Oาเสีย และสิ
ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Oงและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รวมทั Oงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
อง
กับงานระบบดังกล่าวกรรมสิทธิdในสังหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง 
เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Oงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Oงอปุกรณ์อื
นใด ที

ใ ช้ เพื
อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ ใช้บริการอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งตั Oง 
และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื Oนที
ของอาคารและสิ
งปลกู
สร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช หรือบนพื Oนผิวของตวัอาคารและสิ
ง
ปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือบริเวณภายในพื Oนที
เช่า
ของผู้ เช่าพื Oนที
ในอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิd รวมทั Oงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกบั
ทรัพย์สินดงักลา่ว แต่ทั Oงนี Oไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและ
สิ
งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
 
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั Oงหมด) และพื Oนที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร 
(ทั Oงหมด) และสทิธิการเช่าในงานระบบ ซึ
งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค 
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื
อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบดันํ Oาเสีย และสิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ
งติดตั Oงและใช้งานอยู่ในอาคาร
และสิ
งปลกูสร้างโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั Oงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
อง
กับงานระบบดงักล่าว และกรรมสิทธิdในสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง
เครื
องมือ เครื
องใช้ ทั Oงที
ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั Oงอปุกรณ์อื
นใดที

ใช้เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแตง่หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้พกัอาศยั
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และผู้ใช้บริการอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งตั Oง และ/หรือติด
ตรึงตราอยูบ่ริเวณภายนอกหรือภายในพื Oนที
ของอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา หรือบนพื Oนผิวของตวัอาคารและสิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ซึ
งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิd รวมทั Oงสิทธิใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกบั
ทรัพย์สินดงักลา่ว แต่ทั Oงนี Oไม่ใช่ทรัพย์สินที
มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและ
สิ
งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

อาคาร ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช  

มีรายละเอียดพื Oนที
ดงันี O 

พื Oนที
ใช้สอย (Gross Area) รวมพื Oนที
จอดรถ ประมาณ 70,095 ตารางเมตร 

พื Oนที
ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 29,404 ตารางเมตร  

โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

มีรายละเอียดพื Oนที
ดงันี O 

พื Oนที
ใช้สอย* (Gross Area) รวมพื Oนที
จอดรถ ประมาณ 49,686ตารางเมตร 

จํานวนห้องพกั 302 ห้อง 

หมายเหต:ุ *พื Oนที
ใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พื Oนที
ห้องพกัและพื Oนที
อื
น ๆ 

หมายเหตุ: การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา กองทรัสต์ CPNREIT 

ไม่ได้ลงทนุในที
ดินอนัเป็นที
ตั Oงของทรัพย์สินทั Oงสองสว่น แต่ซีพีเอ็นพทัยา ภายใต้ร่างสญัญาเช่าพื Oนที
อาคาร (บางสว่น) 

และสญัญาเช่าช่วงพื Oนที
อาคาร ยินยอมให้กองทรัสต์ CPNREIT ลกูค้าและคูส่ญัญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ เช่าพื Oนที


ในทรัพย์สนิที
เช่าตามสญัญาซึ
งเป็นสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ CPNREIT 

รวมถึงผู้มาใช้บริการของโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถใช้ประโยชน์ในพื Oนที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่

เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินที
เช่าได้ อาทิเช่น พื Oนที
ส่วนกลาง ที
จอดรถ และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยให้ถือเป็นพื Oนที
เพื
อใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยไม่มี

คา่ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

เป็นสาํคญั 

นอกจากนี O ภายใต้สญัญาก่อตั Oงสิทธิและการกระทําการ CPN ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพทัยาและ

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ตกลงที
จะควบคมุ ดแูล และดําเนินการ ใด ๆ ที
จําเป็นในการป้องกนัและเยียวยา เพื
อให้ซีพี

เอ็นพทัยาซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที
เช่าตามสญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ
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โรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdในที
ดินและมีสิทธิครอบครองในที
ดิน

อนัเป็นที
ตั Oงของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามสญัญาเช่าหลกั โดยเซ็นทรัลพฒันา 

พระราม 2 เป็นผู้ให้เช่าและเช่าช่วงที
ดินดงักลา่วแก่ซีพีเอ็นพทัยา ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาที
นิติบคุคล

ทั Oงสองเป็นคูส่ญัญา อยา่งเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงสญัญาเช่างานระบบ สญัญาซื Oอขายทรัพย์สนิ สญัญาเช่า

ช่วงอาคารและงานระบบ รวมทั Oงเอกสารและสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องและเกี
ยวกบัการลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT 

ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

ซึ
งมีบริษัทที
 CPN มีอํานาจควบคมุ มีความเกี
ยวข้องหรือเข้าเป็นคู่สญัญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ

โรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยเฉพาะอย่างยิ
ง CPN จะใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถในการป้องกันและเยียวยา 

(รวมถึงการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินใด ๆ ) เพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ผิดนดั กระทํา

การฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาที


เกี
ยวข้อง 

ผลการดาํเนินงานของทรัพย์สนิแต่ละโครงการสามารถสรุปรวมได้ดังต่อไปนี 1 

โครงการ พื 1นที� (ตร.ม.) 
อัตราการเช่า 

(%) 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการสาํหรับงวด 

(ล้านบาท) 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 82,746 93.6% 114.0 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  36,285 77.7% 27.6 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า  27,611 99.2% 84.3 

อาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A 
และทาวเวอร์ B 

34,031 84.6% 14.5 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 37,490 92.9% 53.1 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 29,404 97.6% 50.5 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา - - 25.4 

รวม/เฉลี
ย 247,567 91.0% 369.5 
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2.5 ลักษณะการจัดหาประโยชน์ 

กองทรัสต์ CPNREIT มีวตัถุประสงค์ที
จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัที
ดีและต่อเนื
องในระยะยาว

ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โดยบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) 

มีหน้าที
ดําเนินการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ที
เหมาะสม

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะทําสญัญาแตง่ตั Oงและวา่จ้างบริษัท เซ็นทรัล

พฒันา จํากดั (มหาชน) (“CPN”) ซึ
งเป็นบคุคลที
มีความเกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ (จากการที
 CPN เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์) โดย CPN มีประสบการณ์และความเชี
ยวชาญใน

การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานมานานกว่า 30 ปี ให้ทําหน้าที
ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคาร

สาํนกังาน สาํหรับทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมนั Oน กองทรัสต์ CPNREIT ให้บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั(“ผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สิน” หรือ “ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล”) เช่าช่วงทรัพย์สินดงักลา่ว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) (โดย CPN ถือหุ้น

ในบริษัทย่อยผู้ เช่าช่วงทรัพยสินดงักล่าวร้อยละ 99.99) โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินได้แต่งตั Oงบริษัทในกลุ่ม Hilton ซึ
งเป็น

เครือข่ายการบริหารจดัการโรงแรมในระดบันานาชาติ ให้ทําหน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม โดย

กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงที
และค่าเช่าผันแปรจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินตามที
ระบุไว้ใน

สญัญา 

และเพื
อให้บรรลวุตัถุประสงค์ที
จะบริหารทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนให้ประสบความสําเร็จใน

ระยะยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัที
ดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีกลยทุธ์

ในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุดงันี O:  

• การติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของกองทรัสต์ 

CPNREIT ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที
กําหนดไว้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื
อหาสาเหตุ รวมถึง

ปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินและ

ผู้บริหารโรงแรม เพื
อให้สามารถบรรลเุป้าหมายที
กําหนดไว้ 

• การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าอย่างสมํ
าเสมอ เพื
อปรับเปลี
ยนสดัส่วนประเภทของร้านค้า

ภายในศนูย์การค้าอยา่งเหมาะสมตอ่ความต้องการของลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการสรรหาร้านค้าใหม ่ๆ จากทั Oง

ในประเทศและตา่งประเทศ เพื
อยกระดบัให้ศนูย์การค้ามคีวามทนัสมยัและสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ  ให้กบั

ลกูค้า 
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• การพฒันาบคุลากรและยกระดบัคณุภาพการให้บริการสูม่าตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

มาใช้เพื
อเพิ
มความพึงพอใจของลกูค้า และลดต้นทนุในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพฒันาระบบจอดรถ จุด

ประชาสมัพนัธ์ และห้องนํ Oา เป็นต้น 

• การสร้างผลตอบแทนเพิ
มเติมจากอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน โดยการพฒันาและ

ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การปรับผงัพื Oนที
และร้านค้า เพื
อเพิ
มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์พื Oนที


และการเพิ
มคา่เช่า รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน เพื
อรักษาภาพลกัษณ์

ที
ดีและความทนัสมยัตอ่ผู้ เช่าและลกูค้า 

• การกําหนดอตัราคา่เช่าและคา่บริการให้มีความเหมาะสม 

ลกัษณะของการจัดหาประโยชน์โดยกองทรัสต์ CPNREIT ขึ Oนอยู่กับประเภทของทรัพย์สินว่าเป็นศูนย์การค้า/

อาคารสาํนกังาน หรือโรงแรม โดยมีลกัษณะของการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิแตล่ะประเภทดงัตอ่ไปนี O 

 

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 

สําหรับทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายในการจัดหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี O โดยการนําพื Oนที
ของทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั Oง CPN ให้ทํา

หน้าที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) โดย CPN จะจดัการและบริหารงานที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

ได้แก่ การนําทรัพย์สนิไปจดัหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื Oนที
 รวมถึงการให้บริการที
เกี
ยวข้องกบัการให้เช่าพื Oนที
 ตาม

นโยบายและแผนธุรกิจของผู้จดัการกองทรัสต์ การจดัหาผู้ เช่าพื Oนที
ภายในโครงการ การติดต่อ ประสานงานและอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพื Oนที
 การจดัเก็บคา่เช่าและคา่บริการเพื
อนําสง่กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนการบํารุงรักษาและ

ซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยูใ่นสภาพที
ดีและพร้อมจดัหาประโยชน์ ทั Oงนี O กองทรัสต์ CPNREIT 

จะเข้าทําสญัญาเช่ากับผู้ เช่าพื Oนที
หรือผู้ รับบริการโดยตรง โดยสญัญาที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าทําโดยส่วนใหญ่ จะมี

ความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงื
อนไขหลกัของสญัญาที
คล้ายคลงึกนัสาํหรับผู้ เช่าพื Oนที
หรือผู้ รับบริการทกุราย  

 

รายละเอียดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แสดงตามตารางด้านล่างดังนี 1 

ชื
อผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
วนัที
จดทะเบียนจดัตั Oงเป็นบริษัทมหาชน
จํากดั 

19 กรกฎาคม 2537 

ทนุจดทะเบียน 2,244 ล้านบาท 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ Oง จํากดั 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 17 
 

ความเกี
ยวข้องทางธุรกิจกบัผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่  

คณะกรรมการบริษัท นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 
นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 
นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 
นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ 
นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
นายสทุธิศกัดิd จิราธิวฒัน์ 
นายไพฑรูย์ ทวีผล 
นายการุณ กิตติสถาพร 
นายปรีชา เอกคณุากลู 
นางโชติกา สวนานนท์ 
นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐ์พงศ์ 

คณะกรรมการลงชื
อผกูพนั นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 
นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
นายปรีชา เอกคณุากลู 
กรรมการสองในสี
คนนี O ลงลายมือชื
อร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัท 

คา่ตอบแทนที
ได้รับจากการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของ
กองทนุรวมได้รับในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้คา่เช่า
และคา่บริการสทุธิของกองทนุรวม 
ค่านายหน้าจากการจดัหาผู้ เช่าและการบริหารจดัการผู้ เช่า
ทุกประเภทของกองทุนรวม  เมื
อมีการทําสญัญาเช่ากับผู้
เช่ารายใหม่หรือมีการต่อสญัญาโดยคํานวณจากอตัราค่า
เช่ารายเดือนของผู้ เช่ารายนั Oนๆ ในอัตรา 0.5 – 1.5 เดือน 
และร้อยละ 3 ของคา่สทิธิการเช่าลว่งหน้าได้รับจากผู้ เช่าซึ
ง
อตัรานี Oขึ Oนอยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.28 ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื
อการลงทนุจาก
รายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ที
รับรองโดยทรัส
ตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ
งคํานวณ ณ วันทําการ
สดุท้ายของเดือน ทั Oงนี Oไมร่วมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการ
ลงทนุประเภทโรงแรม 
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ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื
อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร 
(Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ
งหมายถึงรายได้ทั Oงหมดที

กองทุนรวมได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ หักด้วยต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทั Oงหมดที
เกิดขึ Oนจากการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมการซื Oอและขายอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม ได้รับในอตัราร้อยละ 1.5 ของมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทนุรวมมีการลงทนุเพิ
ม และได้รับในอตัราร้อยละ 0.75 
ของมลูคา่การขายอสงัหาริมทรัพย์ออกจากกองทนุรวม 
ค่าธรรมเนียมในการควบคมุงานด้านการปรับปรุงและ/หรือ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ในอตัรา   ร้อยละ 2 
ข อ ง มูลค่ า ต้ น ทุน ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ละ / ห รื อ พัฒ น า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั Oงนี O ต้นทุนการปรับปรุง
และ/หรือพฒันาดงักลา่วรวมถึงต้นทนุในการซื Oอพื Oนที
ซึ
งจะ
ได้ทําการปรับปรุงและ/หรือพฒันาคืนจากผู้ เช่ารายเดิมด้วย 
แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าที
ปรึกษาหรือ
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพอื
นๆ 

 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการบริหารศนูย์การค้ามากกวา่ 30 ปี โดย ณ วนัที
 31 

ธันวาคม 2560 มีศนูย์การค้าภายใต้การบริหาร 32 ศนูย์  ทั Oงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในจงัหวดัที
เป็น

ศนูย์กลางการค้าและการท่องเที
ยวที
สําคญัของแต่ละภมูิภาค และอาคารสํานกังาน 7 แห่ง โดยมีอสงัหาริมทรัพย์ที
อาจ

แข่งขนักบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์คือ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึ
งตั Oงอยู่ใกล้กบัศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ซึ
งตั Oงอยู่ใกล้กบั

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  

อย่างไรก็ตาม ศนูย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า (ซึ
งตั Oงอยู่ในเมืองพทัยาและอยู่ห่างจากศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 

พทัยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) ไม่ได้แข่งขนักบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เนื
องจากทั Oงสองโครงการมีกลุม่

ลกูค้าเป้าหมายคนละระดบักนั โดยศนูย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าซึ
งมีขนาดเล็กกว่า จะมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าในระดบัที
ตํ
ากว่า

ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในสว่นของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ (ซึ
งตั Oงอยู่ห่างจากศนูย์การค้า

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประมาณ 60 กิโลเมตร) ศูนย์การค้าดงักล่าวไม่ได้แข่งขนักับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พทัยา บีช โดยตรง เนื
องจากทั Oงสองโครงการตั Oงอยู่คนละพื Oนที
กนั ทําให้ทั Oงสองโครงการดงักลา่วมีกลุม่ลกูค้า (Shopper) 

ต่างกนั โดยศนูย์การค้าทั Oงสามศนูย์ดงักลา่วมีแนวคิดของศนูย์ ตําแหน่งทางการตลาด จุดเด่น รวมถึงผู้ เช่าหลกั (Anchor 
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Tenant) ที
แตกต่างกัน ในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 

เชียงใหม ่(ซึ
งตั Oงอยูห่่างกนัประมาณ 8-11 กิโลเมตร) ทั Oงสองศนูย์การค้ามีแนวคิดของศนูย์ ตําแหน่งทางการตลาด จดุเดน่ 

รวมถึงผู้ เช่าหลกัที
แตกตา่งกนั ทําให้ทั Oงสองศนูย์การค้าไมไ่ด้แขง่ขนักนั  

ทั Oงนี O การที
 CPN มีการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในพื Oนที
ใกล้เคียงกนัในบางพื Oนที
 เนื
องจาก CPN เห็นว่าพื Oนที


ดังกล่าวมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาวที
ดี อันเป็นผลจากพื Oนที
มีการพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจและสงัคม และมีความเจริญมากขึ Oนอย่างต่อเนื
อง ทําให้จํานวนประชากรและกําลงัซื Oอของประชากรในพื Oนที


ดงักลา่วและพื Oนที
ใกล้เคียงกนั เพิ
มมากขึ Oนอยา่งตอ่เนื
อง เช่นกนั โดยฝ่ายบริหารของ CPN และทีมงานได้มีการศกึษาและ

ประเมินปัจจัยที
เกี
ยวข้อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าใหม่ในพื Oนที
ใกล้เคียงกับโครงการ

ศนูย์การค้าที
มีอยู่เดิม จะไม่กระทบตอ่ความต้องการเช่าพื Oนที
 (Cannibalization) ในโครงการที
มีอยู่เดิม เนื
องจากมีความ

ต้องการเช่าพื Oนที
 (Space Demand) ในระยะยาวที
เพียงพอสําหรับทั Oงโครงการที
มีอยู่เดิมและโครงการที
จะพฒันาและ

ก่อสร้างเพิ
มเติม 

อนึ
ง โอกาสที
จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN มี

ไม่มากนกั เนื
องจากการตดัสนิใจเลือกเช่าพื Oนที
จะขึ Oนอยู่กบัความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายในการเลือกพื Oนที
ซึ
งจะขึ Oนอยู่

กบัทําเลที
ตั Oงของอาคารสาํนกังานหรือศนูย์การค้า และขนาดของพื Oนที
 รวมทั Oงโครงการตา่ง ๆ ของ CPN ก็มีความแตกตา่ง

กัน ทั Oงในแง่ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง และทําเลที
ตั Oง ซึ
งล้วนแต่เป็นปัจจยั

สาํคญัในการตดัสนิใจเข้าใช้บริการของลกูค้าผู้ เช่าพื Oนที
 ดงันั Oน ลกูค้าผู้ เช่าพื Oนที
จึงเป็นผู้ กําหนดและตดัสนิใจวา่จะเลอืกเชา่

พื Oนที
ในโครงการศนูย์การค้าหรืออาคารสาํนกังานโครงการใด ให้ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้ว่าจ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน ผ่านโครงสร้างสญัญาที
จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ CPN ในการสร้างผลกําไรในระดบัที
ดีให้แก่กองทรัสต์ 

CPNREIT อยา่งตอ่เนื
อง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื
อให้ CPN มีการบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT ทั Oงในสว่น

ที
เป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน เพื
อเพิ
มรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ โดยมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที


เกี
ยวข้องให้อยูใ่นระดบัที
เหมาะสม อนัจะช่วยลดความเสี
ยงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกทางหนึ
ง 

อนึ
ง ในการที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในพื Oนที
ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในครั Oงนี O เป็น

การลงทนุในพื Oนที
บางสว่น โดยพื Oนที
ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
กองทรัสต์ CPNREIT ยงัไม่ได้เข้าลงทนุ 

เป็นพื Oนที
ที
อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแผนที
จะปรับปรุงโดย CPN เพื
อเพิ
มศักยภาพในเชิงพาณิชย์ (Commercial 

Enhancement) ให้แก่พื Oนที
ดงักลา่ว รวมถึงศกัยภาพในการแขง่ขนัของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในภาพรวม 

ซึ
งจะสง่ผลดีตอ่พื Oนที
ในสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุด้วย โดยทาง CPN จะให้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of  

First Refusal) ในการลงทนุในพื Oนที
ดงักลา่วแก่กองทรัสต์ CPNREIT 
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จากรูปแบบการจดัหาประโยชน์ดงัที
กลา่วข้างต้น รายได้หลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานจะเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการซึ
งเกิดจากการนําพื Oนที
ของ

ทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ ออกให้เช่าและให้บริการที
เกี
ยวเนื
องกบั

การให้เช่าพื Oนที
 แก่ลกูค้าที
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีและบริการประเภทตา่งๆ (สําหรับศนูย์การค้า) และลกูค้าที
เป็น

องค์กรธุรกิจ หนว่ยงานราชการ สถาบนัการเงิน (สาขาของธนาคารพาณิชย์และห้องค้าหลกัทรัพย์) สถาบนัการศกึษา (เชน่ 

โรงเรียนกวดวิชา สถาบนัภาษา ศนูย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์) ฯลฯ (สําหรับอาคารสํานกังาน) โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ

คิดค่าเช่าและค่าบริการที
เกี
ยวเนื
องกบัการให้เช่าพื Oนที
 ตามขนาด ที
ตั Oงของพื Oนที
เช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาที
เช่าและ

ประเภทของการเช่า นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT จะยงัมีรายได้อื
นๆ ในรูปของรายได้สว่นที
เกี
ยวเนื
องกบัรายได้คา่เช่า

และคา่บริการ เช่น คา่บริการที
จอดรถ คา่ป้ายโฆษณา เป็นต้น  

ผู้ เช่ารายใหญ่สิบอนัดับตามสดัส่วนค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ CPNREIT ณ เดือน ธันวาคม 2560 

สามารถแสดงได้ตามตารางด้านลา่ง 

 ผู้เช่า ประมาณการสัดส่วนค่าเช่า ณ 
เดือนธันวาคม 2560 

1. บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั 2.34% 
2. บริษัท ยสัปาล จํากดั 2.32% 
3. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์กรุ๊ป 

จํากดั 
2.29% 

4. บริษัท ยนิูโคล ่(ประเทศไทย) จํากดั 1.61% 
5. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1.52% 
6. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั 1.36% 
7. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จํากดั 
1.30% 

8. บริษัท เซ็นทรัล วตัสนั จํากดั 1.19% 
9. บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 1.07% 
10. บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จํากดั 1.06% 

 

ผู้ เช่ารายใหญ่ของกองทรัสต์ที
เป็นกลุม่บคุคลที
เกี
ยวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์จากการเป็นกิจการที
เกี
ยวข้องกบั 

CPN ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้แก่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั และบริษัท เซ็นทรัล วตัสนั จํากดั ซึ
งคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 16.07% ของรายได้

คา่เช่าและคา่บริการ ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์ได้สอบทานวิเคราะห์อตัราคา่เช่าของกลุม่บริษัทที
เกี
ยวข้องกนัแล้วพบวา่ อตัรา
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ค่าเช่าอยู่ในอตัราที
ใกล้เคียงกบัอตัราค่าเช่าของผู้ เช่ารายใหญ่อื
นๆ ที
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและเช่าพื Oนที
อยู่ใน

หลายศนูย์การค้าของกองทรัสต์ โดยอตัราคา่เช่าอาจแตกตา่งกนัตามชั Oน ที
ตั Oง และลกัษณะทางกายภาพของพื Oนที
เช่า   

 

การจัดหาประโยชน์จากประเภทโรงแรม 

ภายหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา กองทรัสต์ 

CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินดงักลว่ (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งเป็นบริษัทย่อย

ร้อยละ 99.99 ของ CPN เพื
อนําไปจดัหาประโยชน์ตอ่ไป  โดยซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ยงัคงแตง่ตั Oงกลุม่ฮิลตนัซึ
งเป็นเครือขา่ย

การบริหารโรงแรมในระดบันานาชาติ ตามเงื
อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที
มีอยูใ่นปัจจบุนั ให้ทําหน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรม

ฮิลตนั พทัยา ตอ่ไปตามเดิม ในการนําทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ออกให้เช่าช่วงแก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮ

เทล กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าทําสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ซึ
งมีอายสุญัญาตั Oงแต่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560 และเมื
อสิ Oนสดุสญัญาเช่าช่วงดงักลา่ว ทั Oงกองทรัสต์ CPNREIT 

และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สามารถใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยมีการคิดคา่เช่าทั Oงในรูปแบบ

คา่เช่าคงที
 (Fixed Rent) และคา่เช่าแปรผนั (Variable Rent)  

ทั Oงนี O ค่าเช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งอยู่

ในรูปแบบคา่เช่าคงที
และคา่เช่าแปรผนั  โดยคา่เช่าจะประกอบไปด้วยคา่เช่าคงที
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของคา่เช่าทั Oงหมด อนั

เป็นการลดความเสี
ยงบางสว่นของความผนัผวนของรายได้ค่าเช่าอนัเนื
องจากผลการดําเนินงานของโรงแรมและเป็นไป

ตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) โดยประมาณการ

กําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี Oยและภาษีเงินได้ หกัเงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E 

Reserve Deduction) สําหรับปี 2561 มีจํานวนประมาณ 296 ล้านบาท (อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบ

ประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสาํหรับช่วงเวลาประมาณการตั Oงแตว่นัที
 1 มกราคม ถึงวนัที
 

31 ธันวาคม 2561) ซึ
งอยู่ในระดบัที
สามารถสร้างความมั
นใจได้ว่าทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ใน

สว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา จะมีผลการดําเนินงานและกําไรที
เพียงพอในการจ่ายชําระค่าเช่าคงที
ในปี 2561 จํานวน 

210 ล้านบาท ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ประกอบกบัทําเลที
ตั Oงและศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินอนัจะสง่ผลถึง

ความสามารถในการเติบโตของผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในอนาคต โดยรายละเอียดการจดัหาผลประโยชน์สําหรับ

ทรัพย์สนิหลกัสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นดงันี O 

เว้นแต่กรณีที
มีการเลื
อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นคา่เช่าอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั หรือการเลื
อนชําระคา่

เช่ากรณีปรับปรุงหรือซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) ตามที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงชําระคา่

เช่าให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสัญญาเช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง
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ประกอบด้วยค่าเช่า 2 สว่น ได้แก่ ค่าเช่าคงที
และคา่เช่าแปรผนั โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง 

โดยใช้วิธีการคํานวณ ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี O  

การคาํนวณค่าเช่าตั 1งแต่วันที�สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บังคับจนถงึสิ 1นปี 2560 

•••• ค่าเช่าคงที� (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง งานระบบ และ

สงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวนัสิ Oนไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงสําหรับ

ช่วงเวลาตั Oงแต ่1 ธนัวาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 โดยคา่เช่าคงที
ตอ่ปีของปี 2560 คํานวณจากคา่เช่าคงที
ตอ่ปีของปี 2561 

ปรับลดด้วยอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริ
ม

ระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วง ให้ใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเริ
ม

ระยะเวลาการเช่าช่วงจะคิดตามอตัราสว่นของจํานวนวนั จากค่าเช่าคงที
รายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาสนั Oน ๆ 

คณูด้วยจํานวนวนันบัจากวนัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัที
สิ Oนไตรมาส 

•••• ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงที
จะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง และงานระบบ 

ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Oนไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตั Oงแต่ 1 

ธนัวาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 โดยใช้วิธีการคํานวณที
กําหนดในข้อคา่เช่าแปรผนั (Variable Rent) ด้านลา่งนี O 

การคาํนวณค่าเช่าตั 1งแต่วันที� 1 มกราคม 2561 จนถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 

•••• ค่าเช่าคงที� (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที
สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง งานระบบ และ

สงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวนัสิ Oนไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงสําหรับ

ช่วงเวลาตั Oงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามที
ระบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่ง

ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงที�รายปี (บาท) 

2561 210,000,000 

2562 217,350,000 

2563 224,957,250 
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•••• ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ
งปลกูสร้าง และงานระบบ 

ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิ Oนไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงสาํหรับช่วงเวลาตั Oงแตว่นัที
 1 

มกราคม 2561 จนถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้เกณฑ์ยอดสะสม กลา่วคือ ในรอบปีบญัชีใด ๆ ค่าเช่า

แปรผนัของไตรมาสปัจจบุนั คํานวณจากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสปัจจบุนั หกัด้วย ค่าเช่าแปรผนัสะสม 

ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสที
แล้วของปีเดียวกนั โดยคา่เช่าแปรผนัดงักลา่วคํานวณได้ดงันี O 

คา่เช่าแปรผนั =  ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) 

โดยที
 

ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทั Oงทางตรงและทางอ้อมในรอบไตร

มาสสะสมนั Oน ทั Oงนี O ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกัน ค่าบริการ (Service 

Charge) ที
เรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้หรือเงินที
ได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนที
ได้รับจากการ

ประกนัภยั (ยกเว้นคา่สนิไหมทดแทนซึ
งได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เงิน

คา่ทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ และดอกเบี Oยรับ  

ข = ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในรอบไตรมาสสะสมนั Oน 

ได้แก่ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอาหาร และเครื
องดื
ม ต้นทนุวตัถดุิบและของใช้ในการดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทนุ

และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ที
ใช้ในการดําเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิ
มเติม ต้นทุนเงินเดือน ค่าแรง และ

ผลประโยชน์อื
นที
จ่ายให้แก่ลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

ด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแตง่โรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้

อยู่ในสภาพดี ค่าเบี Oยประกันภัย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการ

บริหารงานและค่าใช้จ่ายที
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา เรียกเก็บ และต้นทนุและค่าใช้จ่ายอื
น ๆ ในการดําเนินงานและ

ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทั Oงนี O ไมร่วมถึงภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั และ

ค่าใช้จ่ายที
เกิดจากการซอ่มแซมโดยใช้เงินทนุที
กนัไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี Oย

จ่าย ค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวกบัการกู้ยืมเงินหรือการจดัหาเงินที
ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมทางการเงินที
เกี
ยวข้องกบั

การประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื
อทดแทนหรือจัดหาเพิ
มเติมเฟอร์นิเจอร์ 

อปุกรณ์ และพาหนะตา่ง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที
ระบใุนสญัญาจ้างบริหารโรงแรม

ฮิลตนั พทัยา ซึ
งทําระหวา่งซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล กบัผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 24 
 

ง = ค่าเช่าคงที
ในรอบไตรมาสสะสมนั Oน ตามที
กําหนดไว้ในข้อคา่เช่าคงที
 (Fixed Rent) ของการ

คํานวณค่าเช่าตั Oงแตว่นัที
สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถึงสิ Oนปี ^��� และข้อค่าเช่าคงที
 (Fixed Rent) ของการคํานวณ

คา่เช่าตั Oงแตว่นัที
 � มกราคม ^��� จนถึงวนัที
 �� ธนัวาคม ^��� (แล้วแตก่รณี)  

ถ้าคา่เช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสปัจจบุนัที
คํานวณตามสตูรดงักลา่วมีจํานวนน้อยกวา่ศนูย์ ให้ถือวา่

คา่เช่าแปรผนัดงักลา่วเทา่กบัศนูย์ และหากคา่เช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสปัจจบุนัที
คํานวณตามสตูรดงักลา่ว

มีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที
สะสม ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสปัจจบุนั ค่าเช่าแปรผนัดงักลา่วจะถกูปรับลดให้มี

จํานวนร้อยละ 50 ของคา่เช่าคงที
สะสม ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสนั Oน ๆ  

ทั Oงนี O หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที
สิ Oนสุดไตรมาสที
แล้วที
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ชําระแก่กองทรัสต์ 

CPNREIT มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที
สิ Oนสดุไตรมาสปัจจุบนัที
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ควรจะชําระตาม

ผลลพัธ์ที
ได้จากการคํานวณตามสตูรการคํานวณคา่เช่าแปรผนั (Variable Rent) ตามข้อมลูทางการเงินของซีพีเอ็น พทัยา 

โฮเทล ที
ปรากฏในรายงานทางการเงินที
จัดทําโดยซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สําหรับการคํานวณค่าเช่าแปรผนัรายไตรมาส 

กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผนัในสว่นที
ได้รับชําระเงินไว้เกินดงักลา่วไปหกักลบกบัคา่เช่าแปรผนัของไตร

มาสถดัไปที
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จนกระทั
งยอดค่าเช่าแปรผนัดงักลา่วที
กองทรัสต์ 

CPNREIT รับชําระเกินจะคงเหลือเป็นศนูย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสดุท้ายของรอบปีบญัชี กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะ

นํายอดคงเหลือของค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับชําระเกินทั Oงหมดที
เหลืออยู่ดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่า

คงที
ของไตรมาสสดุท้ายที
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงที
ในไตร

มาสสุดท้ายมีจํานวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับชําระเกินทั Oงหมดที
เหลืออยู่ กองทรัสต์ 

CPNREIT ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผนัที
ได้รับไว้เกินทั Oงหมดคืนให้แก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที


ผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  

นอกจากนี O หากค่าเช่าแปรผนัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับสําหรับรอบปีบญัชีใด ๆ มีจํานวนมากกว่าหรือน้อย

กว่าค่าเช่าแปรผนัสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัที
กองทรัสต์ CPNREIT ควรจะได้รับตามผลลพัธ์ที
ได้จากการคํานวณตาม

สตูรในการคํานวณค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) ตามข้อมลูทางการเงินของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ที
ปรากฏในรายงาน

ทางการเงินที
รับรองโดยผู้สอบบญัชีของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สําหรับปรับปรุงคา่เช่าแปรผนัประจํารอบปีบญัชี กองทรัสต์ 

CPNREIT จะชําระคืนค่าเช่าที
ได้รับไว้เกิน หรือซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะจ่ายชําระค่าเช่าที
ชําระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) 

ภายใน 15 วนั หลงัวนัที
ผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที
ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที
เกี
ยวข้องกับการชําระค่าเช่าคงที
 และ/

หรือ ค่าเช่าแปรผนัมีการแก้ไขหรือเปลี
ยนแปลงไป กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะพิจารณาและ

หารือข้อกําหนดและเงื
อนไขเกี
ยวกบัการชําระคา่เช่าคงที
 และ/หรือ คา่เช่าแปรผนั ตอ่ไป  
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ในกรณีที
ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดงักลา่วได้เต็มจํานวนเมื
อถึงกําหนดชําระ

แล้ว ให้ถือวา่คา่เช่าในจํานวนที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมไ่ด้รับชําระ เป็นคา่เช่าค้างชําระ (Accrued Rental Revenue) และ

ให้ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายใน 30 วนันบัจากวนัที
ถึงกําหนดชําระ ทั Oงนี O 

เว้นแต่เป็นกรณีการเลื
อนการชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าบางสว่นหรือทั Oงหมดอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยั หรือการ

เลื
อนการชําระคา่เช่าในเดือนที
มีปรับปรุงหรือซอ่มแซมใหญ่ (Renovation)  

อนึ
ง การค้างชําระค่าเช่าดงักลา่ว ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะต้องชําระดอกเบี Oยจากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 

ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระและจํานวนวนันบัตั Oงแต่วนัที
ถึงกําหนดชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ Oน เว้นแต่

การค้างชําระคา่เช่าครั Oงแรกตอ่ปีและซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ได้ชําระคา่เช่าค้างชําระดงักลา่วแล้วภายใน 30 วนันบัจากวนัที


ถึงกําหนดชําระ ทั Oงนี O หากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ชําระคา่เช่าค้างชําระครั Oงแรกตอ่ปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ซี

พีเอ็น พทัยา โฮเทล จะต้องชําระดอกเบี Oยจากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที
ค้างชําระ

และจํานวนวนันบัตั Oงแตว่นัที
ถึงกําหนดชําระจนถึงวนัที
ชําระเสร็จสิ Oน 

ในปี 2560 ที
ผา่นมา บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วง ได้จ่ายคา่เช่าให้กองทรัสต์ทั Oงหมดเป็น

จํานวน 25.4 ล้านบาท ซึ
งเป็นไปตามสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาเช่าช่วงงานระบบและสญัญาเช่าอปุกรณ์ 

โดยคา่เช่ารับแบง่เป็น 

คา่เช่าคงที
   16.9  ล้านบาท 

คา่เช่าแปรผนั     8.5  ล้านบาท 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สงูที
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัจะสามารถปฏิบตัิตาม

สัญญาได้ตลอดช่วงอายุสัญญา เนื
องจากค่าเช่ารายปีที
กําหนดชําระมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผล

ประกอบการที
ผา่นมาในอดีตของโรงแรมฮิลตนั พทัยา และผู้บริหารโรงแรมยงัคงเป็นกลุม่ผู้บริหารเดิม 

 

2.6 เหตุการณ์ที�สาํคัญในปี  

สาํหรับงวดตั Oงแตว่นัที
 29 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 มีเหตกุารณ์สาํคญัเกี
ยวกบัการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี O 

1) ดําเนินการแปลงสภาพจากกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็น ทรัสต์เพื
อการลงทนุใน

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

2) ออกหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อแลกกบัการทรัพย์สนิ และภาระของกองทนุรวม CPNRF  

3) ลงทนุเพิ
มเติมในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุเพิ
มเติมครั Oงที
 1 ได้แก่ โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
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4) เบิกใช้เงินกู้ยืมจํานวนรวม 14,250 ล้านบาท จากกลุม่ผู้ ให้สินเชื
อที
เป็นสภาบนัการเงินภายในประเทศเพื
อนํามา

ลงทนุในทรัพย์สนิใหมแ่ละจ่ายชําระเงินกู้ เดิม 

5) นําหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เข้าซื Oอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื
อวนัที
 14 ธันวาคม 

2560 

 

2.7 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 

ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ 

โดยถือหนว่ยทั Oงสิ Oนร้อยละ 26.69  

แม้วา่บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) จะมีความสมัพนัธ์กบักองทรัสต์ทั Oงในฐานะผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่ และ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีกลไกและมาตรการในการคดัเลอืกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามที
ระบุ

ไว้ในหวัข้อ 9.4 โดยคํานงึถึงการรักษาประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหนว่ยเป็นสาํคญั 

 

2.8 การกู้ยมืเงนิ 

กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าทําสญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินจํานวน 2 สญัญา ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมเพื
อ

นํามาลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Oงที
 1 และการปรับปรุงทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT กบักลุม่ผู้ให้สนิเชื
อ 

และวงเงินกู้ยืมเพื
อนําไปชําระหนี Oสนิเชื
อเดิมกบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียดและเงื
อนไขสาํคญั

ของแตล่ะสญัญาดงัตอ่ไปนี O 

สญัญาให้กู้ยืมกบักลุม่ผู้ให้สนิเชื
อ 

ผู้ให้กู้  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคาออมสนิ 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ผู้กู้  ทรัสตี กระทําในนามของทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท 

วงเงินกู้  (ล้านบาท) - วงเงินสนิเชื
อ ก1 : 12,700 ล้านบาท 
เพื
อนําไปชําระราคาลงทนุในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุเพิ
มเติม
ครั Oงที
 1 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องตา่งๆ 
- วงเงินสนิเชื
อ ก2:    1,550 ล้านบาท 
เพื
อนําไปชําระค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือชําระเงิน
คืนให้แก่ผู้กู้สําหรับค่าใช้จ่ายที
ผู้กู้ ได้ทดรองจ่ายไปแล้วเกี
ยวกับการปรับปรุง
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ 
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- วงเงินสนิเชื
อ ข:     7,125 ล้านบาท 
เพื
อนําไปชําระเงินกู้และหนี Oที
ถึงกําหนดชําระภายใต้วงเงินสนิเชื
อ ก 

อตัราดอกเบี Oย อตัราดอกเบี Oยอ้างอิงระยะสั Oนตลาดกรุงเทพ (BIBOR) บวกด้วยอตัราคงที
ตอ่ปี 
ระยะเวลาการชําระคืน
เงินกู้  

- วงเงินสนิเชื
อ ก: วนัที
ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที
ในสญัญา 
- วงเงินสนิเชื
อ ข: ชําระทกุๆ ครึ
งปี รวมทั Oงหมด 28 งวด โดยงวดแรกเกิดขึ Oนใน
วนัครึ
งปีแรกนบัจากวนัเบิกใช้สนิเชื
อ  

การชําระดอกเบี Oย งวดดอกเบี Oยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน และกําหนดชําระเป็นประจําทกุวนั
ครึ
งปี ยกเว้นงวดดอกเบี Oยงวดแรกเกิดในวนัสดุท้ายของเดือนมกราคม 2561 

หลกัประกนัการกู้ยืม ไมม่ี 
ข้อปฏิบัติทางการเ งิน
หลกั 

อตัราสว่นหนี Oสนิเงินกู้ยืมรวมตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวม 
- อตัราสว่นหนี Oเงินกู้ยืมรวมตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวมไมเ่กินกวา่ร้อยละ 35 ตลอด
ระยะเวลาของสญัญา โดยคํานวณจากงบการเงินประจําปี งวดสิ Oนสดุวนัที
 31 
ธนัวาคมของทกุปี  
- ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีอันดับความน่าเชื
อถืออยู่ในอันดับที

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ
งเป็นอันดับความน่าเชื
อถือครั Oง
ลา่สดุที
ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื
อถือที
ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เกิน 1 ปี ภายหลังวันที
ของสัญญาฉบับนี O 
กองทรัสต์ CPNREIT ต้องดํารงสดัส่วนหนี Oสินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมไม่เกิน
กว่าร้อยละ 60 โดยคํานวณจากงบการเงินประจําปี งวดสิ Oนสุดวันที
 31 
ธนัวาคมของทกุปี  
 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี O (Debt Service Coverage Ratio) 
- ผู้กู้ จะต้องแจ้งให้ตวัแทนสินเชื
อทราบโดยทนัที เมื
อผู้กู้ ได้ก่อหนี Oทางการเงิน
นอกเหนือจากหนี Oตามสญัญาฉบบันี O  
- ผู้กู้ตกลงจะดําเนินการให้อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี Oของผู้กู้  ไม่
เกินอตัรา 1.2 เทา่ ณ ทกุๆ สิ Oนปีบญัชีตามที
ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

สญัญากู้ยืมกบัธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ให้กู้  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้กู้  ทรัสตี กระทําในนามของทรัสต์เพื
อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

CPN รีเทล โกรท 
วงเงินกู้  (ล้านบาท) - วงเงินที
 1 : 1,918 ล้านบาท 
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วงเงินกู้ เพื
อนําไปชําระหนี Oสินเชื
อตามสญัญาสินเชื
อของกองทนุรวม CPNRF 
ที
โอนมายงั CPNREIT 
- วงเงินที
 2 : 1,918 ล้านบาท 
วงเงินกู้ยืมระยะยาวเพื
อนําไปชําระหนี Oเงินกู้ภายใต้วงเงินที
 1  

อตัราดอกเบี Oย - วงเงินที
 1 : อตัราดอกเบี Oยคงที
 
- วงเงินที
 2 : อตัราดอกเบี Oยคงที
และอตัราดอกเบี Oยเงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชั Oนดี 
(MLR) ลบด้วยอตัราคงที
ตอ่ปี 

ระยะเวลาการชําระคืน
เงินกู้  

- วงเงินที
 1 : ชําระครั Oงเดียวทั Oงจํานวนภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที
ลง
นามในสญัญานี O 
- วงเงินที
 2 : ชําระเป็นรายงวด 6 เดือน รวมทั Oงสิ Oน 18 งวด โดยชําระภายใน
วนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธนัวาคมของทกุปี   

การชําระดอกเบี Oย ชําระเป็นรายงวด 6 เดือน ภายในวนัทําการวนัสดุท้ายของเดอืนมิถนุายน และ
เดือนธันวาคม ของทุกปี โดยเริ
มชําระครั Oงแรกตั Oงแต่วันทําการสุดท้ายของ
เดือนมิถนุายน 2561 เป็นต้นไป 

หลกัประกนัการกู้ยืม ไมม่ี 
ข้อกําหนดทางการเงิน - กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื
อถือ กองทรัสต์ 

CPNREIT จะต้องดํารงอตัราส่วนหนี Oสินให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
- กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื
อถือในระดับที

ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทนุ (Investment Grade) ซึ
งเป็นการจดัอนัดบั
ความน่าเชื
อถือครั Oงลา่สดุที
ได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื
อถือที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. กองทรัสต์ CPNREIT 
จะต้องดํารงอตัราสว่นหนี Oสนิให้ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 60 ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม
ของกองทรัสต์ 

 

สถานะของการกู้ยืมเงิน ณ วนัสิ Oนรอบปีบญัชี 2560 สามารถแสดงได้ตามตารางด้านลา่งนี O 

จํานวนเงินต้นคงค้าง 14,453 ล้านบาท 
มลูคา่ทรัพย์สนิรวม 47,055 ล้านบาท 
อตัราสว่นหนี Oสนิเงินกู้ยืมตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิรวม 30.7% 
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3. ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโตในอตัราที
สงูกว่าปีก่อนหน้า โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ขยายตวัร้อยละ 3.9 เทียบกบัร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหน้า เนื
องจากการฟืOนตวัของการสง่ออกสนิค้าและบริการเป็นตวั

ขบัเคลื
อนหลกั โดยมูลค่าการส่งออกขยายตวัร้อยละ 9.9 เป็นอตัราการขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี ตามการฟืOนตวัของ

การค้าโลก และภาคการท่องเที
ยวที
เติบโตต่อเนื
องจากภาพรวมนกัท่องเที
ยวต่างชาติเดินทางมายงัประเทศไทยจํานวน 

35.4 ล้านคน เพิ
มขึ Oนร้อยละ 8.8 จากปีก่อนหน้า  ขณะที
การบริโภคภาคเอกชนปรับตวัขึ Oนเพียงเล็กน้อย โดยขยายตวัร้อย

ละ 3.2 เทียบกบัร้อยละ 3.1  การลงทนุโดยรวมขยายตวัในอตัราที
ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 2.0 จากความลา่ช้า

ของการลงทนุภาครัฐ ในขณะที
อตัราเงินเฟ้อทั
วไปอยูที่
ร้อยละ 0.7 เร่งขึ Oนจากปีก่อนหน้า เนื
องจากปัจจยัด้านต้นทนุเพิ
มขึ Oน

จากราคานํ Oามนัดิบและราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกที
ปรับเพิ
มขึ Oน และอตัราดอกเบี Oยนโยบายคงที
ที
ร้อยละ 1.5 

การสง่ออกสินค้าปรับตวัดีขึ Oนและเป็นแรงขบัเคลื
อนหลกัของเศรษฐกิจไทย ตามการฟืOนตวัเศรษฐกิจและการค้า

โลกที
เป็นไปอย่างต่อเนื
อง ตลาดสง่ออกสําคญัทั Oงในเอเชีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา ปรับตวัดีขึ Oน โดยเฉพาะประเทศจีนที


กลบัมาขยายตวัสงู ส่งผลให้ความต้องการในสินค้าหลายอย่างปรับตวัดีขึ Oน เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และ

เครื
องใช้ไฟฟ้า รวมถึงปัจจยับวกด้านราคาสง่ออกสนิค้าเกษตรและสนิค้าที
เกี
ยวเนื
องกบันํ Oามนัที
ปรับตวัสงูขึ Oนตามแนวโน้ม

ราคานํ Oามนั สง่ผลให้การสง่ออกสนิค้าของไทยปีนี Oปรับตวัดีขึ Oนมาก 

การท่องเที
ยวมีบทบาทสําคญัในการขบัเคลื
อนเศรษฐกิจไทย เนื
องจากหน่วยงานภาครัฐได้ผลกัดนัให้ประเทศ

ไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเที
ยวอาเซียน พร้อมกับทําตลาดผลิตภณัฑ์การท่องเที
ยวใหม่ที
ช่วยกระจายเม็ดเงินลงสูภ่าค

ธุรกิจอื
นนอกเหนือจากธุรกิจที
เกี
ยวเนื
องกบัการท่องเที
ยวโดยตรง  โดยนกัท่องเที
ยวชาวจีนเที
ยวไทยยงัคงเป็นตลาดที
มี

ขนาดใหญ่และมีความสําคญั ซึ
งผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้ให้ความสําคัญในการทําตลาดเจาะกลุ่มนกัท่องเที
ยวจีน

ต่อเนื
อง อีกทั Oงธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีกยังได้นําเสนอเครื
องมือทางการเงินอย่าง Alipay และ WeChat 

Pay เพื
ออํานวยความสะดวกสาํหรับการใช้จ่ายของนกัทอ่งเที
ยวจีน โดยนกัทอ่งเที
ยวจีนมีจํานวนเพิ
มขึ Oนร้อยละ 12.0 จาก

ปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับนกัท่องเที
ยวชาวรัสเซียที
ฟืOนตวัต่อเนื
องและขยายตวัถึงร้อยละ 23.5 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้

รายได้จากนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาติอยูที่
 1.8 ล้านล้านบาท เพิ
มขึ Oนร้อยละ 12.0  

การบริโภคภาคเอกชนในประเทศปรับตวัดีขึ Oน แต่ยงักระจุกตวัอยู่ในกลุม่ผู้มีรายได้ระดบักลางและบน สะท้อน

จากยอดขายสินค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์นั
งที
มีอตัราการเติบโตสงู และยอดใช้จ่ายด้านการบริการ  ขณะที
การบริโภค

สินค้าอปุโภคบริโภคและสินค้ากึ
งคงทนโดยรวมขยายตวัช้า ตามกําลงัซื Oอโดยรวมที
ยงัไม่เข้มแข็งและกระจายตวัไมท่ั
วถึง 

เนื
องจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมที
ยงัไม่ฟืOนตวัชัดเจนและหนี Oภาคครัวเรือนที
ยงัอยู่ในระดบัสงู ขณะที
รายได้

ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมคอ่นข้างทรงตวั  
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การลงทุนโดยรวมในประเทศขยายตวัในอตัราที
ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนภาครัฐที
ขยายตวั

เพียงร้อยละ 1.8 จากที
เคยเติบโตร้อยละ 9.9 ในปีก่อนหน้า ขณะที
การลงทนุภาคเอกชนปรับตวัดีขึ Oนเลก็น้อยที
ร้อยละ 2.2 

จากร้อยละ 0.4 โดยเป็นการปรับเพิ
มขึ Oนจากกลุม่ผู้ผลิตเพื
อสง่ออกเป็นสําคญั เช่น ธุรกิจเกษตรแปรรูป และธุรกิจชิ Oนสว่น

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการลงทุนของธุรกิจค้าปลีก เช่น  การค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ยงัมีการขยายการ

ลงทนุและขยายสาขาอยา่งตอ่เนื
องในปีนี O 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโตตอ่เนื
องในอตัราที
ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า โดยมีแรงขบัเคลื
อนที
สาํคญั

จากการลงทนุภาครัฐในโครงสร้างพื Oนฐานขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทนุในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC)  การสง่ออกของไทยยงัได้รับผลดีจากเศรษฐกิจโลกที
ฟืOนตวัอยา่งตอ่เนื
อง สง่ผลดีตอ่

ภาคอุตสาหกรรมส่งออกที
มีอตัราการใช้กําลงัการผลิตเพิ
มขึ Oนต่อเนื
อง ประกอบกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีแนวโน้ม

ปรับตวัดีขึ Oนและกระจายตวัมากขึ Oนจากมาตรการของรัฐที
ให้ความสําคญักบัเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และการพฒันา 

SMEs ให้มีความเข้มแข็ง และการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจปรับตวัในทิศทางที
ดีขึ Oนเช่นกนั  

นอกจากนี O ภาคการท่องเที
ยวที
มีแนวโน้มสดใสต่อเนื
อง จากการที
ภาครัฐและหน่วยงานที
เกี
ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนมี

แผนจดักิจกรรมการท่องเที
ยวเพื
อดึงดดูนกัท่องเที
ยวต่างชาติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการหนัมาทําตลาดท่องเที
ยวใหมที่


เน้นกิจกรรมอื
นๆ เพิ
มขึ Oนเพื
อกระตุ้นการทอ่งเที
ยวและช่วยหนนุรายได้การท่องเที
ยวกระจายลงสูช่มุชน อาทิ การทอ่งเที
ยว

เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การขยายตลาดนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาตกิลุม่ไมซ์ (Mice) อยา่งกลุม่การเดินทางทอ่งเที
ยว

เพื
อเป็นรางวลั  การตลาดท่องเที
ยวเพื
อสขุภาพ (Health and Wellness) อีกตลาดการท่องเที
ยวที
น่าจะโดดเด่น คือ การ

ทอ่งเที
ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ซึ
งจะมีการจดัการแขง่ขนักีฬาระดบันานาชาติหลายรายการโดยมรีายการที
เกิดขึ Oนใหม่

ด้วยเช่นกนั 

ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลกีปี 2560 

อตุสาหกรรมค้าปลกีในไทยคิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP รวมทั Oงประเทศ และในปี 2560 มีการเติบโตในอตัราร้อย

ละ 4.2  โดยมีกําลงัซื Oอสว่นใหญ่จากกลุม่ลกูค้าที
มีรายได้ระดบักลางและระดบับน และผู้มีรายได้ประจํา ขณะที
ผู้บริโภคที


มีรายได้ระดบัปานกลางและระดบัลา่ง และกลุม่เกษตรกรในตา่งจงัหวดัยงัมีภาระหนี Oครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสงูและราคา

สินค้าเกษตรอยู่ในระดบัตํ
า รวมทั Oงมาตรการจดัระเบียบของทางการ เช่น การห้ามขายของบนทางเท้า การปราบปราม

ทจุริตและการตรวจสอบที
เข้มข้น สง่ผลให้ครัวเรือนกลุม่ฐานรากมีรายได้น้อยลงจึงระมดัระวงัการใช้จ่าย  

รายงานวิจัยของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั
นแนล ประเทศไทย จํากัด เปิดเผยว่า ตลาดค้าปลีกมีการ

ขยายตวัต่อเนื
อง แต่ในอตัราที
ช้าลง โดยในปี 2560 มีพื Oนที
ค้าปลีกประมาณ 334,845 ตารางเมตร สง่ผลให้พื Oนที
ค้าปลีก

รวมทั Oงหมดในกรุงเทพมหานครและพื Oนที
โดยรอบอยู่ที
ประมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพื Oนที
ค้าปลกีประมาณร้อยละ 

78 ของพื Oนที
ค้าปลีกที
เปิดในปี 2560 คือ ศูนย์การค้า ตามด้วยคอมมูนิตี Oมอลล์ร้อยละ 14 และพื Oนที
ค้าปลีกสนับสนุน



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 31 
 

ประมาณร้อยละ 6 และไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 2ตามลําดบั และภาพรวมอตัราการเช่าพื Oนที
ค้าปลีก (Occupancy Rate) 

สงูกวา่ร้อยละ 90  (ที
มา: รายงานวิจยัพื Oนที
ค้าปลกี ไตรมาส 4 ปี 2560 ของบริษัท คอลลเิออร์ส อินเตอร์เนชั
นแนล ประเทศ

ไทย จํากดั) 

กลุม่ศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า  

สมาคมศูนย์การค้าไทย (Thai Shopping Center Association: TSCA) เปิดเผยข้อมูลพื Oนที
โครงการ (Retail 

Gross Floor Area) ของศูนย์การค้าทั Oงหมดในประเทศไทยปี 2560 อยู่ที
 19.0 ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ภายในปี 

2562 จะอยู่ที
 20.9 ล้านตารางเมตร โดยพื Oนที
โครงการ (Retail GFA) ของสมาชิกสมาคม TSCA ที
ประกอบด้วย 13 

ผู้ประกอบการธุรกิจศนูย์การค้า (บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)  บริษัท รังสิตพลาซา่ จํากดั  บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป

เมนท์ จํากดั (มหาชน)  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากดั  บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  บริษัท 

เค.อี.แลนด์ จํากดั  บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากดั  บริษัท อินเด็กซ์ ลฟิวิ
งมอลล์ จํากดั  บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จํากดั 

และบริษัท บญุถาวรเซรามิค จํากดั) ปี 2560 อยู่ที
 8.0 ล้านตารางเมตร โดยจํานวนศนูย์การค้าของสมาชิก TSCA ภายใน

สิ Oนปี 2560 มี 97 ศนูย์การค้า และภายในปี 2562 จะเพิ
มขึ Oนเป็น 9.1 ล้านตารางเมตร และคาดการณ์ว่าจะเพิ
มเป็น 107 

ศนูย์การค้า และงบลงทนุรวมของสมาชิก TSCA (รวมโครงการใหม ่และโครงการปรับปรุงและขยายพื Oนที
) คาดวา่ปี 2560–

2562 ใช้งบลงทนุไมต่ํ
ากวา่ 57,000 ล้านบาท  

โครงการใหม่ที
เกิดขึ Oน ในปี 2560 ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โชว์ดีซี  เซ็นจูรี
  

เดอะมฟูวี
 พลาซ่า อ่อนนชุ และเมกาบางนา เฟส 2 และการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์  เซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3  คิง เพาเวอร์รางนํ Oา  MBK เซ็นเตอร์  ซีคอนศรีนครินทร์ และมาร์เก็ตเพลส นางลิ Oนจี
 และภายในปี 2562 จะมี

โครงการศนูย์การค้าเปิดใหม ่ได้แก่ เซ็นทรัล ภเูก็ต  ไอคอนสยาม  เดอะมาร์เก็ต แบงคอก  และเทอร์มินอล 21 พทัยา  

ในสภาวะตลาดปัจจบุนั ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรม

การจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที
เปลี
ยนไป โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วและประสบการณ์ใหม ่ๆ รวมทั Oงความท้าทายจาก

การเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) การเกิดขึ Oนของ Lifestyle Retail ซึ
งออกแบบการใช้พื Oนที
ให้

สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผู้บริโภคและนกัท่องเที
ยว รวมทั Oงการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการสง่อาหาร (Food Delivery 

Services) สง่ผลให้ความถี
ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามีแนวโน้มน้อยลง ปัจจยัเหลา่นี Oเพิ
มความท้า

ทายให้กับผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในการดึงดูดลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงต้อง

ปรับเปลี
ยนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ๆ  และพฒันาการบริการอยา่งตอ่เนื
อง เพื
อตอบสนองความต้องการที
เปลี
ยนไปของ

ลกูค้าและสง่มอบประสบการณ์ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  
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กลุม่ศนูย์การค้าขนาดยอ่ม (Community Mall) และศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Retail) 

ในปี 2560 ธุรกิจค้าปลกีในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดย่อมมีจํานวนเพิ
มขึ Oนตอ่เนื
อง แม้จะขยายตวัช้าลงจากหลายปี

ก่อน โดยในปีนี Oมีการขยายตวัขึ Oน 27,700 ตารางเมตร โดยมีโครงการที
เปิดตวัในปี 2560 อาทิ ช่างชุ่ย  ซมัเมอร์ฮิลล์  สเต

เดียมวนั  แลนด์มาร์ค มหาชยั และ ล้ง 1919 เป็นต้น 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนี Oมีการแข่งขนัสูง ทําให้

ผู้ประกอบการในกลุม่นี Oต้องปรับตวัเพื
อสร้างความแตกตา่ง สามารถตอบสนองตอ่การเปลี
ยนแปลงของวิถีชีวิต และตรงกบั

ความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและนกัท่องเที
ยว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ๆ  ที


มีความหลากหลายและแปลกใหม ่การใช้กิจกรรมทางการตลาดเพื
อรักษาฐานลกูค้าเดมิที
มีอยูแ่ละขยายฐานลกูค้าในกลุม่

ใหม่ๆ  ตอ่เนื
องไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิ
งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ที
ครบครัน โดยทั Oงหมดนี Oต้องอาศยัความชํานาญ

ในการบริหารภายใต้ต้นทนุที
เพิ
มสงูขึ Oน ซึ
งถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุม่นี O  

กลุม่ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซื Oอ (Convenience Store) 

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที
เปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนกั โดยปัจจุบนัผู้ประกอบการมุ่งพฒันา

โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็ก ในลกัษณะใกล้เคียงกบัร้านสะดวกซื Oอกึ
งซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที
เรียกว่า ‘ซูเปอร์คอนวี

เนียนสโตร์’ และร้านสะดวกซื Oอ (Convenience Store) เช่น มินิบิ�กซี  เทสโก้โลตสัเอ็กซ์เพรส  ท็อปส์ เดลี
 และ แม็กซ์แวล ู

ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาด เพื
อให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที


หลากหลายและเข้าถึงพื Oนที
ห่างไกลมากขึ Oน อีกทั Oงยังมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพื
ออํานวยความสะดวกในการ

จับจ่ายสินค้าของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ซึ
งในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนี Oน่าจะช่วยเพิ
มรายได้อย่างมีนยัสําคญั เนื
องจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคที
เปลี
ยนมาให้ความสาํคญักบัความสะดวกรวดเร็ว  

สําหรับภาพรวมกลุม่ร้านค้าสะดวกซื Oอเน้นการขยายสาขาเพิ
มขึ Oนอย่างต่อเนื
องเพื
อให้ครอบคลมุพื Oนที
ต่างๆ ให้

มากที
สดุ และเริ
มมุง่เน้นการขยายสาขาผา่นการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี O ยงัมีการปรับตวัเพื
อให้เข้ากบัวิถีการดําเนินชีวติ

ของคนในปัจจุบนั โดยเน้นการเป็นร้านอิ
มสะดวกที
มีเครื
องดื
มและอาหารถูกสุขลกัษณะที
หลากหลายในราคาเหมาะ

สําหรับทุกเพศทุกวยั มีสินค้าที
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื Oนที
 เน้นการให้บริการที
รวดเร็ว รูปแบบ

ทันสมัย และนําเทคโนโลยีมาใช้มากขึ Oน โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จําหน่ายสินค้าออนไลน์ 

(Online Shopping) เพื
ออํานวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถเข้ามาเลอืกซื Oอสนิค้าที
ต้องการได้อยา่งรวดเร็ว และยงัมีการ

ใช้สื
อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที
สามารถสื
อสารกบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี O การลงทนุจากกลุม่ทนุ

ต่างประเทศที
มีมากขึ Oน สง่ผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุง่เน้นการขยายสาขาและจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด เพื
อ

สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึ Oน 
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แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมค้าปลกี ปี 2561 

สมาคมศนูย์การค้าไทยคาดวา่ ในปี 2561 ธุรกิจค้าปลกีจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.0 - 5.0 ทา่มกลางภาวะการ

จบัจ่ายใช้สอยอย่างระมดัระวงั โดยจะเห็นการเปิดตวัโครงการค้าปลีกรูปแบบใหม่มากขึ Oน ซึ
งสอดคล้องกบัรายงานวิจัย

ของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั
นแนล ประเทศไทย จํากดั คาดว่า ปี 2561 ธุรกิจค้าปลีกจะเติบโตเนื
องจากจะมีการ

เปิดตวัโครงการค้าปลกีรูปแบบใหมม่ากขึ Oน ซึ
งเริ
มมีสญัญาณตั Oงแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2560 คือ การเปิดตวัเซ็นทรัลพลาซา 

มหาชัย  ตามด้วยโครงการเมกาบางนา เฟส 2 ของสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์  โครงการไอคอนสยาม ของกลุ่ม

สยามพิวรรธน์  และโครงการมาร์เก็ต แบงคอก ของกลุม่แพลทินมั สง่ผลให้พื Oนที
ค้าปลกีเพิ
มขึ Oนเป็น 9.0 ล้านตารางเมตรใน

ปี 2562 โดยการเพิ
มขึ Oนของอปุทานเป็นไปตามอปุสงค์ในตลาดที
ยงัเพิ
มขึ Oนต่อเนื
องจากการขยายตวัของการใช้จ่ายของ

ผู้บริโภคในเมือง โดยเฉพาะกลุม่นกัท่องเที
ยวตา่งชาติ สง่ผลให้ผู้ เช่าสว่นใหญ่ยงัมีความต้องการเช่าพื Oนที
และขยายธุรกิจ

อยา่งตอ่เนื
อง ทําให้อตัราคา่เช่าและอตัราการเช่าในปี 2561 ยงัมีแนวโน้มที
จะเพิ
มขึ Oน 

ศนูย์การค้าขนาดใหญ่ที
คาดว่าจะเปิดบริการในปี 2561 ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการไอคอนสยาม ย่าน

ริมแม่นํ Oาเจ้าพระยา ซึ
งจะเป็นโครงการในรูปแบบพื Oนที
แบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้วยศนูย์การค้า ที
พกัอาศยั และ

ศนูย์รวมความบนัเทิง และแหลง่ช้อปปิOงขนาดกลาง อาทิ ศนูย์การค้าเกตเวย์ ย่านบางซื
อ  ศนูย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบ

งคอก  ย่านราชประสงค์  โครงการวิสซ์ดอม 101 ย่านพระโขนง และห้างอิเกียที
ตั Oงอยู่ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่  โดยคาดว่าพื Oนที
ค้าปลีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Net Retail Area) จะเพิ
มขึ Oน

ประมาณ 489,000 ตารางเมตร  สําหรับโครงการที
จะเปิดในตา่งจงัหวดั ได้แก่ เทอร์มินอล ^� พทัยา ของกลุม่สยามรีเทล 

และเซ็นทรัล ภเูก็ต   

ส่วนในปี 2562-2564 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิOงขนาดใหญ่เกิดขึ Oน 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) วนั แบ

งค็อก (One Bangkok) เป็นโครงการที
พฒันาโดยกิจการร่วมทนุระหว่างบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั กบั

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี O โฮลดิ Oงส์ (ประเทศไทย) จํากดั บนที
ดินบริเวณหวัมมุถนนวิทยตุดักบัถนนพระราม 4 ติดกบั

สวนลมุพินี 2) โครงการสามยา่นมิตรทาวน์ เป็นโครงการ Mixed-use ของบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี O ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั (มหาชน) คาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี ^��^ 3) ศนูย์การค้าบางกอก มิดทาวน์ บนถนนรัชดาภิเษก ของกลุม่พร็อพ

เพอร์ตี O เพอร์เฟค และ 4) ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เป็นห้างแห่งที
 3 ในกลุ่ม ดิ เอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะ

มอลล์  

นอกจากนี O การเร่งพฒันาโครงสร้างพื Oนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล การจัดตั Oงเขตเศรษฐกิจพิเศษใน

ภมูิภาคต่างๆ ของประเทศ และโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จะสง่ผลให้มีการเชื
อมโยง

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั Oงในประเทศและต่างประเทศมากขึ Oนในระยะยาว รวมทั Oงเม็ดเงินลงทุนทั Oงจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะนกัลงทนุต่างชาติที
ได้เริ
มลงทนุตั Oงแต่ช่วงปลายปี 2560 และต่อเนื
องในอีกหลายปี ซึ
งจะสง่ผลให้

เกิดการจ้างงานในหลายพื Oนที
ของประเทศและเพิ
มกําลงัซื Oอในวงกว้าง ทําให้กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพฒันา
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โครงการในจงัหวดัอื
นๆ เพิ
มมากขึ Oน โดยเฉพาะกลุม่แนวชายแดนและหวัเมืองหลกัในทกุภาคของประเทศไทย และด้วย

ปัจจัยเหล่านี Oทําให้ซูเปอร์สโตร์มอลล์ (Super Store Mall) และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) หลาย

โครงการได้ทยอยเปิดให้บริการในจังหวัดชายแดน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้

ประกาศแผนพฒันาโครงการศนูย์การค้าในกลุม่จงัหวดัดงักลา่ว  

การแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลกีในระยะข้างหน้าจะไมไ่ด้ถกูจํากดัเพียงแคก่ลุม่ผู้ประกอบการค้าปลกีอีกตอ่ไป แตจ่ะ

มีผู้ เลน่หน้าใหม่ที
เป็นผู้ประกอบการ E-Commerce และผู้ประกอบการนอกกลุม่ธุรกิจค้าปลีกเข้ามามีสว่นร่วม สง่ผลให้

ผู้ ค้าปลกีโดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการที
มีหน้าร้าน (Offline) เผชิญกบัความท้าทายในการแขง่ขนัที
รุนแรงขึ Oนและแตกตา่ง

กนัไป ยิ
งมีการรุกเข้ามาของกลุม่ตลาดกลางออนไลน์ (E-Market Place) ต่างชาติรายใหญ่ เช่น จีน เกาหลีใต้ ที
มีแผนบกุ

ตลาดออนไลน์ของไทยรวมถึงอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั Oงสญัญาณการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที
คาดวา่ในปี 

2561 นา่จะขยายตวัร้อยละ 20-25 ตอ่เนื
องจากปี 2560 หรือคิดเป็นมลูคา่ตลาดราว 256,000 ล้านบาท 

การเปลี
ยนแปลงของโลกดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที
นิยมซื Oอสินค้าและบริการ ดังนั Oน การเข้าใจ

พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที
สุดคือกุญแจสําคัญในการทําธุรกิจ ซึ
งในปี 2561 คาดว่า

ผู้ประกอบการค้าปลีกทกุรายจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัผู้บริโภค (Big Data) กนัมาก

ขึ Oน ทั Oงเทคโนโลยี Data Analytics หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และนําข้อมูลที
ได้จากการวิเคราะห์มาบริหารจดัการ

และเชื
อมโยงธุรกิจค้าปลกี Online to Offline (O2O) ให้เหมาะสมมากที
สดุ 
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4. ปัจจัยความเสี�ยง 

4.1 ความเสี�ยงเกี�ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

4.1.1 ความเสี�ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน อนัได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม มีความ

เสี
ยงจากความผนัผวนและการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ทั Oงในระดบัประเทศและระดบัโลก นอกจากนี O อสงัหาริมทรัพย์

ดงักลา่วอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื
น ๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง การวางผงัเมือง การ

เปลี
ยนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมของประชากร การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน

กรณีเกิดความไมส่งบภายในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ เป็นต้น ซึ
งอาจสง่ผลกระทบตอ่กําลงัซื Oอ และ/หรือปริมาณผู้

มาจับจ่ายใช้สอยภายในศนูย์การค้า และ/หรือปริมาณความต้องการใช้พื Oนที
ภายในอาคารสํานกังาน และ/หรือจํานวน

นกัทอ่งเที
ยวและผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม 

เพื
อเป็นการลดความเสี
ยงอันเนื
องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี
ยนแปลงของปัจจัยใน

ระดบัมหภาค ผู้จัดการกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริหารทรัพย์สินในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและ

อาคารสาํนกังาน โดยกําหนดแผนการจดัหาลกูค้าผู้ เช่าพื Oนที
ให้มีฐานลกูค้าที
ประกอบไปด้วยลกูค้าหลากหลายกลุม่ โดยใน

การจดัหาลกูค้าผู้ เช่าพื Oนที
 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเน้นการเข้าถึงลกูค้าในหลากหลายธรุกิจ และ

มีการนําเสนอรายละเอียดเกี
ยวกบัการให้เชา่พื Oนที
ที
มีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าได้เป็นอยา่งด ีโดยมี

ต้นทนุการเช่าและการให้บริการในระดบัที
เหมาะสม เพื
อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า อนัจะทําให้ลกูค้าผู้ เช่าพื Oนที
มีการ

ต่อสญัญาเช่าอย่างต่อเนื
อง นอกจากนี O ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของร้านค้า และมีมาตรการดแูล

ช่วยเหลือผู้ เช่าร้านค้าที
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่า

เพื
อพฒันาแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื
อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการใน

ศนูย์การค้า รวมทั Oงให้นโยบายแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการดแูลและสร้างความสมัพนัธ์ที
ดีกบัร้านค้าอยา่งสมํ
าเสมอ 

เพื
อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษาและหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานและการแขง่ขนั

ของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกบัศนูย์การค้าในระยะยาว 

สําหรับทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ

ในสว่นนี Oอย่างตอ่เนื
อง และจะดําเนินการที
จําเป็นร่วมกบัผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน เพื
อปรับปรุงผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ

ในสว่นที
เป็นโรงแรม ในกรณีที
ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในสว่นนี Oที
เกิดขึ Oนจริงไมเ่ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที


กําหนด 
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4.1.2 ความเสี�ยงจากภาวะการแข่งขันที�สูงขึ 1นและการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์และการ

แข่งขนัที
สงูขึ Oน ทั Oงจากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที
เปิดและปรับปรุงศูนย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม 

อย่างต่อเนื
อง นอกจากนี O การปรับเปลี
ยนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในยคุปัจจุบนัและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ทําให้มีความท้าทายจากการเติบโตของตลาดสนิค้าออนไลน์ (Online Shopping) ที
ตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของกลุม่

ลกูค้ารุ่นใหมด้่วยจดุเดน่เรื
องกลยทุธ์ด้านราคา ความหลากหลายของสนิค้าและความสะดวก ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้า

ปลกี รวมถึงผู้ประกอบการศนูย์การค้าต้องปรับตวัและปรับเปลี
ยนแผนกลยทุธ์ให้ทนัตอ่สภาวะแวดล้อมที
เปลี
ยนแปลงไป  

ดงันั Oน ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับทรัพย์สินในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน) และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรม) ในการดําเนินการที
จําเป็น ภายใต้

ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั Oงทรัสต์ สญัญาแต่งตั Oงผู้ จัดการ

กองทรัสต์ สญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง รวมถึงกฏระเบียบที
เกี
ยวข้อง ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี อนัมีวตัถปุระสงค์เพื
อ

เพิ
มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน โดยมุ่งเน้นการพฒันาและ

ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื
อเพิ
มประสทิธิภาพในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์พื Oนที
และการ

รักษาภาพลกัษณ์ที
ดีและความทนัสมยัต่อผู้ เช่าพื Oนที
และผู้มาใช้บริการภายในทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ
งในส่วนของ

ศูนย์การค้า ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการวางแผนกลยุทธ์และมาตรการเพื
อพฒันาและ

ปรับปรุงศนูย์การค้าให้มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ที
โดดเด่นเป็นที
ยอมรับ รวมถึงการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามวิถี

การดําเนินชีวิตของผู้บริโภคมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที
แปลกใหมแ่ละน่าประทบัใจกว่าการซื Oอสินค้าออนไลน์ให้แก่

ลกูค้า นอกจากนี O จะพฒันาบริการตา่ง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพื
ออํานวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการอีกด้วย  

4.1.3 ความเสี�ยงจากการที�ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ�งขึ 1นอยู่กับความสามารถของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การตลาด การจดัหาประโยชน์และกลยทุธ์การบริหาร

จดัการกองทรัสต์ CPNREIT  ให้เป็นไปตามที
ระบไุว้ในสญัญาก่อตั Oงทรัสต์ รวมถึงสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง ซึ
งการปฏิบตัิ

หน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของทรัสตีและเป็นไปตามสญัญาก่อตั Oงทรัสต์และกฎหมายที


เกี
ยวข้อง 

ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ให้

ประสบความสาํเร็จขึ Oนอยูก่บัปัจจยัที
ไมแ่นน่อนหลายประการ ซึ
งรวมถึงความสามารถในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สนิที
ลงทนุที
เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั Oงการได้รับเงื
อนไข

ทางการเงินที
ดี ดังนั Oน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการดําเนินการตามกลยุทธ์การจัดการและจัดหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินที
ลงทุนของผู้ จัดการกองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนที
วางไว้ หรือสามารถทําได้
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ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที
เหมาะสม ทั Oงนี O หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบ

ผลสําเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก ซึ
งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

อยา่งไรก็ดี ทรัสตีจะควบคมุและติดตามการดําเนินการของผู้จดัการกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั Oงทรัสต์ 

สญัญาแต่งตั Oงผู้ จัดการกองทรัสต์ และสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลและติดตามให้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

สญัญาต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง ทั Oงนี O เพื
อให้มั
นใจได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการอยา่งเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4.1.4 กองทรัสต์ CPNREIT ต้องพึ�งพาบุคลากรที�มีความชาํนาญและประสบการณ์ ในการดาํเนินการจัดหา
ประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นศนูย์การค้า

และอาคารสํานกังาน และทีมบริหารโรงแรมจากกลุม่ฮิลตนั ซึ
งจะทําหน้าที
ในการบริหารจดัการโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็น

สว่นสาํคญัในการดําเนินการจดัหาประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT 

เข้าลงทุน การสญูเสียบุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสญูเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความ

ชํานาญในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีที
 CPN และ/หรือกลุ่มฮิลตนัสญูเสียบุคลากรดงักล่าวไป และไม่

สามารถชกัจูง จ้าง และพฒันาบคุลากรใหม่ที
มีความรู้ ความเชี
ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคณุสมบตัิที
เกี
ยวกบัการ

จัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์มาทดแทน อาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มี

ความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึ
งจะมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงในประเด็นนี Oสามารถบริหารจดัการได้ เนื
องจาก CPN มีนโยบายและมาตรการในการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์ เพื
อให้มีบคุลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานที
รับผิดชอบและมีความสขุ

ในการทํางานพร้อมที
จะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที
ดีอย่างสมํ
าเสมอ ในส่วนของความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงทีม

บริหารโรงแรมฮิลตนั พัทยานั Oน กลุ่มฮิลตัน ซึ
งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดบันานาชาติ มีระบบการทํางาน

ภายในที
ดี และคาดวา่สามารถสง่ทีมบริหารโรงแรมชดุใหมม่าแทนทีมบริหารโรงแรมชดุเดมิได้ ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลง

ทีมบริหารโรงแรม ซึ
งจะทําให้การดําเนินงานและบริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื
อง 

4.1.5 ความเสี�ยงจากการที�สัญญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการต่อออกไป เมื�อครบกําหนดอายุ 
หรือแม้จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้อกาํหนดและเงื�อนไขภายใต้สัญญาฉบับที�จะต่อออกไป อาจไม่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจเหมือนเดิม 
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ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้รับผลกระทบหากสญัญาจ้างบริหารโรงแรมที
จะจัดทําระหว่างผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สินซึ
งจะเป็นบริษัทย่อยของ CPN และผู้บริหารโรงแรมปัจจุบนัไม่ได้รับการต่ออายสุญัญาออกไป เมื
อครบกําหนด 

หรือมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด ทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินต้องสรรหาและแต่งตั Oงผู้บริหารโรงแรมรายใหมม่าแทน

ผู้บริหารโรงแรมรายเดิม ซึ
งอาจทําให้ขาดความตอ่เนื
องในการบริหารจดัการโรงแรม และถึงแม้สญัญาจ้างบริหารโรงแรม

ระหว่างผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรมปัจจุบันจะมีการต่อออกไป ก็ยังมีความเสี
ยงว่าข้อกําหนดและเงื
อนไข

ภายใต้สญัญาฉบบัที
จะต่อออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้อกําหนดและเงื
อนไข

ภายใต้สญัญาฉบบัเดิมหรือไม ่ซึ
งปัจจยัเหลา่นี Oจะเป็นปัจจยัสว่นหนึ
งที
มผีลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและความสามารถ

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี เนื
องจากระยะเวลาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรมปัจจบุนัยงัคงเหลืออีกอยูป่ระมาณ 8 ปี และหากผู้

เช่าช่วงสามารถปฏิบตัิตามเงื
อนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ที
ระบุในสญัญาเช่าช่วงรวมถึงสญัญาจ้าง

บริหารโรงแรมได้อยา่งตอ่เนื
องจนครบอายสุญัญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่มีความเป็นไปได้วา่การต่อ

สญัญาจ้างบริหารโรงแรมเมื
อครบกําหนดอายสุญัญาจะสามารถดําเนินการได้อยา่งราบรื
น ภายใต้เงื
อนไขและข้อกําหนด

ที
เป็นประโยชน์ตอ่คูส่ญัญาทกุฝ่าย ทั Oงนี O ในกรณีที
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมไมไ่ด้รับการตอ่ออกไป หรือถกูยกเลกิก่อนครบ

กําหนด ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้าที
สรรหาและคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ที
มีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริหาร

โรงแรมรายเดิมเพื
อให้สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าช่วงได้อยา่งตอ่เนื
อง 

4.1.6 ความเสี�ยงจากการลดลงของนักท่องเที�ยวซึ�งจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 

การดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ
งเป็นส่วนหนึ
งของทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Oงที
 1 อาจได้รับ

ผลกระทบทางลบจากเหตกุารณ์ใด ๆ ที
จะลดความนา่สนใจของประเทศไทยที
เป็นจดุหมายปลายทางการทอ่งเที
ยวที
ได้รับ

ความนิยมอยา่งมากแหง่หนึ
งในเขตภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจงัหวดัชลบรีุซึ
งเป็นจงัหวดัทอ่งเที
ยวที
สาํคญัแหง่หนึ
งใน

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ
งเหตกุารณ์ที
มีผลกระทบในทางลบดงักลา่ว จะรวมถึงการเปลี
ยนแปลงในทางลบของ

สภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทไทย มมุมองที
เป็นลบของชาวต่างประเทศเกี
ยวกบัประเทศไทย 

ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง การปิดล้อมสนามบิน การแพร่ระบาดของโรคระบาด

ในภมูิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี
ยงเกี
ยวกบัอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ดงันั Oน หาก

เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว สภาวะเศรษฐกิจในระดบัมหภาคและอตุสาหกรรมการทอ่งเที
ยวของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ

ในทางลบ อย่างมีนยัสําคญั อนัจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงดงักล่าวอาจลดลงไปได้ระดบัหนึ
ง โดยการกระจายกลุ่มลกูค้าผู้มาใช้บริการภายใน

โรงแรม โดยไมจํ่ากดัลกูค้าเพียงภมูิภาคใดภมูิภาคหนึ
ง หรือสญัชาติใดสญัชาติหนึ
ง จึงสามารถนํามาทดแทนซึ
งกนัและกนั
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ในแต่ละฤดกูาลท่องเที
ยวได้ ทําให้ในกรณีที
เกิดปัญหากบัลกูค้าจากภมูิภาคหรือกลุม่ลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึ
ง ก็ยงัมีลกูค้า

จากกลุม่อื
นมาทดแทนได้ 

4.1.7 ความเสี�ยงเกี�ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอื�น ๆ ที�
เกี�ยวข้อง  

ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมจะรับโอนหรือดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม

จากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง เพื
อวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการ

โรงแรม ทั Oงนี O ในกรณีที
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง

ใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง หรือในกรณีที
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ ใบอนญุาตใน

การดําเนินธุรกิจอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินถูกยกเลิก หรือไม่ได้รับการต่ออายุ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะไม่

สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ซึ
งอาจถือเป็นเหตุทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ

หน้าที
ภายใต้สญัญาเช่าช่วง  

อนึ
ง เนื
องจากเหตดุงักลา่วเป็นเหตทีุ
ทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าที
ภายใต้

สญัญาเช่าช่วงที
มีนยัสาํคญั อนัถือเป็นเหตแุหง่การเลกิสญัญาประการหนึ
งภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT มี

สทิธิบอกเลกิสญัญาเช่าช่วง และเรียกร้องคา่เสยีหายจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าช่วง ทั Oงนี O ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT 

ไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหมเ่พื
อมาเช่าช่วงและบริหารทรัพย์สินหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงกับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เกี
ยวกับข้อกําหนดและเงื
อนไขภายใต้

สญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่ที
เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT ได้ กระแสรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจชะลอ 

หยุดชะงกัหรือลดลง อย่างมีนยัสําคญั อนัจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและความสามารถในการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT   

เพื
อลดความเสี
ยงในประเด็นนี O ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้าที
ในการดําเนินการตามข้อกําหนดและขั Oนตอนทาง

กฎหมายที
เกี
ยวข้อง เพื
อให้ได้มาซึ
งใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื
น ๆ ที


เกี
ยวข้อง เพื
อให้การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ถกูต้องตามข้อกําหนดทางกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

4.1.8 รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที�เป็นโรงแรม ขึ 1นอยู่กับฐานะการเงนิของผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินและการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื�อสัญญาสิ 1นสุดลง 

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ
งขึ Oนอยู่กบั

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรม ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวซึ
งเป็น

บริษัทยอ่ยร้อยละ 99.99 ของ CPN ที
มีการจดัตั Oงขึ Oนในเดือนกนัยายน 2560 โดยรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นนี O 

จะประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าคงที
 (Fixed Rent) และรายได้ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) (ซึ
งคํานวณตามวิธีการที


กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง) ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวดงักล่าว ทําให้กองทรัสต์ 



ทรัสต์เพื
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CPNREIT มีความเสี
ยงจากการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ผู้ เช่า

ช่วงทรัพย์สินเพียงรายเดียว ดงันั Oน ในขณะใดขณะหนึ
ง ถ้าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีฐานะการเงินที
ด้อยลงจากผลประกอบการ

ของโรงแรมที
ไม่เป็นไปตามที
คาดไว้ อาจทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินชําระเงินลา่ช้า หรือเกิดการผิดนดัชําระเงินค่าเช่าของผู้

เช่าช่วงทรัพย์สนิอนัอาจเป็นผลให้สญัญาเช่าช่วงถกูยกเลกิหรือไม่ได้รับการตอ่อายสุญัญาโดยกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้

เช่าช่วงทรัพย์สนิอาจขอตอ่อายสุญัญาเช่าช่วง ด้วยเงื
อนไขที
ทําให้ประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ด้อยลงอนัอาจสง่ผลกระทบอยา่ง

มีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

อย่างไรก็ดี ตามเงื
อนไขในสญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ที
อาจก่อให้เกิดความ

เสี
ยงต่อสถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน นอกจากนี O เพื
อลดความเสี
ยงในประเด็นนี O ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่า

ช่วงทรัพย์สิน จะร่วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการของทรัพย์สินในส่วนที
เป็นโรงแรมอย่างต่อเนื
อง และจะ

ร่วมกันดําเนินการที
จําเป็นเพื
อแก้ไข ปรับปรุงและเพิ
มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงแรม โดยมีการ

พิจารณาถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในภาพรวม 

นอกจากนี O ภายใต้สญัญาก่อตั Oงสิทธิและการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคมุ ดแูล และดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นในการ

ป้องกนัและเยียวยาเพื
อให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินซึ
งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาที
ผู้

เช่าช่วงทรัพย์สินเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงสญัญาจดัหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

รวมทั Oงเอกสารและสญัญาอื
นใดที
เกี
ยวเนื
องและเกี
ยวกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งมีบริษัทย่อย

ดงักลา่ว (ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) มีความเกี
ยวข้องหรือเข้าเป็นคูส่ญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิ
ง CPN จะใช้ความพยายามอยา่ง

สดุความสามารถในการป้องกนัและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินแก่ซีพี

เอ็นพทัยา โฮเทล การลงทนุเพิ
มเติมในหุ้นของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล กรณีที
มีการเพิ
มทนุ เป็นต้น โดยการให้ความช่วยเหลอื

ทางการเงินดงักลา่วไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพื
อเป็นการรับประกนัรายได้ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT แต่จะใช้เงินดงักลา่วเพื
อ

สนบัสนนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) เพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล ผิดนดั 

กระทําการฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ในสญัญา 

โดยอนึ
งการวางแผนและการเบิกใช้เงินสําหรับการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา จะดําเนินการโดยกลุม่ฮิลตนัซึ
งทํา

หน้าที
เป็นผู้บริหารโรงแรม 

4.1.9 ความเสี�ยงจากการเลื�อนชาํระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอันเนื�องมาจากเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

ในกรณีที
เกิดเหตสุดุวิสยัอนัมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา และเข้าเงื
อนไขการเลื
อน

ชําระคา่เช่าหรือการยกเว้นคา่เช่าอนัเนื
องมาจากเหตสุดุวิสยัตามที
ระบใุนร่างสญัญาเชา่ช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงาน

ระบบของทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา และร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน

มีสทิธิขอเลื
อนชําระคา่เช่าบางสว่นหรือทั Oงหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
ง รวมถึงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิมีสทิธิขอยกเว้นไมต้่อง

ชําระคา่เช่าบางสว่นหรือทั Oงหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ
ง ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยในกรณีที
มีการขอเลื
อนชําระคา่



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
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เช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าโดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน รายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญั ซึ
งจะมีผลกระทบตอ่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เพื
อลดความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ Oน คู่สญัญาทั Oงสองฝ่ายได้ตกลงให้มีการคํานวณค่าเช่าในกรณีที
เกิด

เหตกุารณ์ดงักลา่ว ซึ
งอาจทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิยงัคงมหีน้าที
ในการชําระคา่เช่าบางสว่น โดยการชําระคา่เช่าดงักลา่วจะ

คํานึงถึงความสามารถในการชําระคา่เช่าของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั 

พทัยา ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน และในกรณีที
พ้นเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินยงัคงต้องชําระค่าเช่าของไตร

มาสปกติต่อไป ตามหลกัเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าปกติ และต้องชําระค่าเช่าในสว่นที
ได้รับการเลื
อนในสว่นที
ยงัชําระไม่

ครบถ้วนด้วย โดยค่าเช่าในส่วนที
ได้รับการเลื
อนซึ
งยงัชําระไม่ครบถ้วนนี Oจะถูกคํานวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลกัเกณฑ์ที


กําหนดในร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบของทรัพย์สนิหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ

ร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง ทั Oงนี O ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ
มเติมในสว่นนี Oได้จากสรุปสาระสาํคญัของร่าง

สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบและสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวกับ

ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Oงที
 1 สว่นที
เป็นโรงแรม 

4.1.10 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที�เป็นโรงแรมได้ในอนาคต  

กรณีที
สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นที
เป็นโรงแรมสิ Oนสดุลง และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิไมต่่ออายสุญัญา หรือมีการ

บอกเลิกสญัญาเช่าช่วงดงักลา่วก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องใช้เวลา

ในการหาบคุคลอื
น เพื
อเข้ามาเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา แทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม ซึ
งบคุคล

ดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถเหมือนกับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม รวมทั Oงกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่

สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนและจ่ายค่าเช่าได้เทียบเท่ากบัผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิม ซึ
งจะส่งผล

กระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และสญัญา

ให้เช่าสงัหาริมทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้นในปีแรกที
สญัญาเช่าช่วงจะเริ
มต้น ณ วนัที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ลงทนุในทรัพย์สนิ และจะสิ Oนสดุในวนัที
 31 ธนัวาคม 2560) โดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิในการตอ่อายสุญัญา

เช่าออกไปได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมไ่ด้ให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายเดิมเช่าช่วงทรัพย์สิน

ในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา อีกต่อไป ผู้จดัการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคดัเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ

รายใหม ่โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั และด้วยจดุเดน่ของโรงแรมซึ
งมีทําเลที
ตั Oงที
ดีในเมืองพทัยา

อนัเป็นแหลง่ทอ่งเที
ยวที
สาํคญัของประเทศไทย การจดัหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิรายเดิม

นา่จะสามารถดําเนินการได้  
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อนึ
ง ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา (วนัที
 31 ธนัวาคม 2569)  

ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

ก่อนวนัครบกําหนดสญัญาดงักลา่ว เกี
ยวกบัความประสงค์ที
จะตอ่อายสุญัญาเช่าออกไปอีกหรือไม ่ทั Oงนี O เพื
อให้คูส่ญัญา

ทั Oงสองฝายสามารถสรุปข้อตกลงในการต่อสญัญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อนสิ Oนสดุระยะเวลาการเช่า หรือเพื
อให้กองทรัสต์ 

CPNREIT ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาแทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิมที
จะไม่ต่ออายุ

สญัญาได้ โดยหากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ประสงค์ที
จะต่ออายสุญัญาเช่าช่วง หรือการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สินมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินยงัคงสามารถเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที
เป็น

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ได้ชั
วคราว หากกองทรัสต์ CPNREIT ร้องขอ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิตกลงที
จะเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ใน

ส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไป จนกว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายอื
นมาเช่าช่วง

ทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที
กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกนักําหนดเงื
อนไขของการเช่าช่วงที


ตอ่ออกไป แตท่ั Oงนี O ระยะเวลาการเช่าที
ตอ่ออกไปดงักลา่วจะไมเ่กิน 180 วนันบัจากวนัที
ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดย

ให้ถือว่าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่มีหน้าที
ที
จะเช่าช่วงทรัพย์สินที
เช่าช่วงต่อไป ภายหลงัระยะเวลาดังกล่าว ทั Oงนี O ผู้ ลงทุน

สามารถศึกษาข้อมลูเพิ
มเติมในสว่นนี Oได้จากสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ

และสรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวกบัทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเติมครั Oงที
 1 

4.1.11 ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าพื 1นที�ในศูนย์การค้าและ
อาคารสาํนักงาน 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของผู้ เชา่พื Oนที
ในศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ 

จะสง่ผลกระทบถึงความสามารถในการชําระคา่เช่าและคา่บริการ การต่อสญัญา หรือการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด 

ซึ
งล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ 

CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าพื Oนที
ในศนูย์การค้าและอาคาร

สํานกังานที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุสว่นใหญ่ มีอาย ุ3 ปี ทําให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถปรับเปลี
ยนร้านค้าใน

ศนูย์การค้าและผู้ เช่าพื Oนที
ในอาคารสํานกังานได้ นอกจากนี O การทําสญัญาเช่าโดยทั
วไปจะมีการเรียกเก็บเงินประกนัการ

เช่าเป็นมลูคา่เท่ากบัคา่เช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึ
งสามารถนํามาใช้ชดเชยเป็นรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีไม่

สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่ารายนั Oน ๆ ได้ รวมถึงนํามาชดเชยรายได้ที
ขาดหายไป และ/หรือ ความเสียหายที
อาจ

เกิดขึ Oนแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที
ผู้ เช่าขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าตามสญัญา 

4.1.12 ความเสี�ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants) 

การมีผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) เป็นปัจจัยหนึ
งในการดึงดดูลกูค้าเพื
อให้มาจบัจ่ายซื Oอสินค้าและใช้บริการ

ภายในศนูย์การค้า เช่น การมีห้างสรรพสินค้าหรือโรงภาพยนตร์ การสญูเสียผู้ เช่าหลกัดงักลา่วอาจทําให้ความน่าสนใจ

ของศนูย์การค้าลดลง ซึ
งอาจสง่ผลให้ปริมาณผู้มาจบัจ่ายซื Oอสนิค้าและใช้บริการภายในศนูย์การค้าลดลงตามไปด้วย และ
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อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอตัราการเช่าพื Oนที
ของผู้ เช่าประเภทอื
น ๆ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ

ศนูย์การค้าด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงในประเด็นนี Oจะลดลง เนื
องจากหากผู้ เช่าหลกัจะไม่ต่ออายุสญัญาเช่ากับกองทรัสต์ 

CPNREIT ผู้ เช่าหลักดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบกําหนดอายุสัญญา ซึ
งผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์สามารถใช้ระยะเวลาดงักล่าวในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายเดิมที
จะไม่ต่ออายสุญัญา 

และด้วยจุดเดน่ในด้านที
ตั Oงของศนูย์การค้าที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปีของ CPN ใน

การบริหารจดัการศนูย์การค้าในหลาย ๆ พื Oนที
ได้อย่างประสบความสําเร็จ การจดัหาผู้ เช่าพื Oนที
รายใหม่มาทดแทนผู้ เช่า

พื Oนที
ที
จะไมต่อ่อายสุญัญาคาดวา่นา่จะดําเนินการได้ 

4.1.13 ความเสี�ยงที�เกิดขึ 1นเมื�อต้องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ทรัพย์สนิประเภทศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน และโรงแรมของกองทรัสต์ CPNREIT แตล่ะแหง่ จะต้องซอ่มแซม

และปรับปรุงให้ปลอดภยั ดใูหม ่ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าผู้ เข้ามาจบัจ่ายซื Oอสนิค้าและใช้บริการ

ศนูย์การค้า รวมถึงผู้ เช่าพื Oนที
 (สําหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) และของลกูค้าที
มาใช้บริการ

ภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรือการซอ่มแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินงานของ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มากนกั ยกเว้นในกรณีที
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึ
งเป็นการปรับปรุงเพื
อ

เปลี
ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรือเป็นการเปลี
ยนแปลงงานระบบที
สําคญัของทรัพย์สิน ซึ
ง

โดยปกติจะมีการดําเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทั
วไปจะไม่มีการหยุดการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์นั Oน ๆ ใน

ระหว่างช่วงการปรับปรุง โดยการปรับปรุงจะดําเนินการเป็นสว่น ๆ เฉพาะในสว่นพื Oนที
ที
ต้องการปรับปรุงเท่านั Oน โดยพื Oนที


สว่นอื
นยงัคงเปิดให้บริการตามปกติ เว้นแต่หากพิจารณาแล้วว่าการปิดอสงัหาริมทรัพย์เพื
อการปรับปรุงซอ่มแซมจะเป็น

ประโยชน์มากกวา่การทยอยดําเนินการเป็นสว่น ๆ  ซึ
งการดําเนินการดงักลา่วอาจจะมีผลกระทบตอ่ทั Oงผู้ เช่าพื Oนที
และลกูค้า

ที
มาจบัจ่ายซื Oอสนิค้าและใช้บริการ (สาํหรับทรัพย์สนิสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) และลกูค้าที
มาใช้บริการ

ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั Oง ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที
เป็น

ศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน รวมถึงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิและผู้บริหารโรงแรม สาํหรับสว่นที
เป็นโรงแรม จะมีการวางแผน

เพื
อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ เช่าพื Oนที
และลกูค้าที
มาจบัจ่ายซื Oอสินค้าและใช้บริการ (สําหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นศนูย์การค้า

และอาคารสํานกังาน) และลกูค้าที
มาใช้บริการภายในโรงแรมให้น้อยที
สดุ โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของ

แหลง่เงินทนุที
จะนํามาใช้ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการที
เหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ

รายได้และผลตอบแทนที
คาดวา่จะได้รับทกุครั Oงก่อนเริ
มดําเนินการ ทั Oงนี O การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็นสิ
งที
จําเป็น

ในการประกอบธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม เพื
อรักษาภาพลกัษณ์และความทนัสมยั และให้มีความ

สอดคล้องกับการเปลี
ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื
อสร้างความน่าสนใจให้แก่ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ 
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CPNREIT เข้าลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการทั Oงของผู้ เช่าพื Oนที
ภายในศูนย์การค้าและอาคารสํานกังาน 

รวมถึงลกูค้าที
มาใช้บริการภายในศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน และโรงแรม ซึ
งก็หมายถึงการรักษาและเพิ
มโอกาสในการ

สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ในระยะยาว 

อนึ
ง สําหรับการดแูลสภาพของทรัพย์สินหลกัในสว่นที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้อยู่ในสภาพที
ดีและมีความ

พร้อมและเหมาะสมสาํหรับการจดัหาผลประโยชน์ ได้มีการระบไุว้ในสรุปร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสรุปร่างสญัญาเช่า

ช่วงงานระบบ ในสว่นของหน้าที
ของผู้ เช่าช่วงวา่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจะต้องใช้ความพยายามอยา่งดีที
สดุ (Best Effort) เยี
ยง

ผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทั
วไปใช้ ในการดแูลทรัพย์สินที
เช่าช่วงให้อยูใ่นสภาพที
ดีตลอดระยะเวลาการเช่า และเพื
อให้

ทรัพย์สินที
เช่าช่วงอยู่ในสภาพที
ดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัที
ระบุไว้ในสญัญา ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน

จะต้องรับผิดชอบในการดแูล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทั Oงปวงบนทรัพย์สินที
เช่าช่วงใน

กรณีที
จําเป็น เพื
อให้ทรัพย์สินที
เช่าช่วงมีลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดงักลา่วถือเป็นสว่นหนึ
งของคา่ใช้จ่ายจาก

การดําเนินงานตามงบประมาณที
คูส่ญัญาทั Oงสองฝ่ายต้องร่วมกนัพิจารณาและอนมุตัิ 

4.1.14 ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสิทธิบนพื 1นที�ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายใน
ศูนย์การค้าบางแห่งที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที
ตั Oงอยู่ภายในศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 น

เกล้า และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ไม่ใช่ผู้ เช่าพื Oนที
ภายในอาคารศนูย์การค้า และไม่ได้ให้สิทธิเช่าช่วงแก่

กองทรัสต์ CPNREIT ทั Oงนี O ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย ให้เช่าช่วงที
ดินและพื Oนที
ดงักลา่วแก่ผู้หนึ
งผู้ใด 

หรือเปลี
ยนรูปแบบการทําธุรกิจ โดยที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมม่ีสทิธิโต้แย้ง ซึ
งการกระทําดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การ

บริหารศนูย์การค้าและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสําเร็จประการหนึ
งในการดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าคือการมีทําเลที
ตั Oงของ

ห้างสรรพสินค้าที
ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง โดยการที
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตั Oงอยู่ในพื Oนที


ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

โดยที
ศนูย์การค้าทั Oง 3 แห่ง มีทําเลที
ตั Oงที
ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง ถือเป็นปัจจยัที
สําคญัประการ

หนึ
งที
ทําให้การดําเนินธุรกิจของห้างสรรพสินค้าดงักล่าวประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื
อง อันทําให้ความเสี
ยงที


ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจะย้ายออกจากพื Oนที
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 

และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ลดลงไปมาก 

4.1.15 ความเสี�ยงอันเป็นผลกระทบจากความเสียหายที�เกิดขึ 1นในพื 1นที�ที�กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้า
ลงทุน 

เนื
องจากการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการลงทุนในพื Oนที
ของอาคารศูนย์การค้าบางส่วน ทําให้

กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่ได้เป็นผู้ ที
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือผู้ รับผลประโยชน์สําหรับการคุ้มครองความเสียหายที
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อาจเกิดขึ Oนในส่วนของพื Oนที
ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน ดังนั Oน ในกรณีที
เกิดความเสียหายในส่วนของพื Oนที


ใกล้เคียงกบัพื Oนที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุ ความเสียหายที
เกิดขึ Oนอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ CPNREIT ใน

การจัดหารายได้ รวมถึงการให้เช่าพื Oนที
และการให้บริการของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ซึ
งในกรณีเช่นนี O แม้กองทรัสต์ 

CPNREIT จะจัดให้มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์ 

CPNREIT อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกนัภยัเนื
องจากการประกนัภยัดงักลา่วจะครอบคลมุเฉพาะความ

เสียหายที
กระทบทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุเท่านั Oน ตามเงื
อนไขที
ระบไุว้ในกรมธรรม์ ดงันั Oน ในกรณีที


พื Oนที
ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุต้องหยดุชะงกัในการดําเนินธุรกิจเป็นการชั
วคราว (ทั Oงที
พื Oนที
ดงักลา่วไม่ได้รับ

ความเสยีหาย) จากการที
พื Oนที
อื
นซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ไมไ่ด้เข้าลงทนุ เกิดความเสยีหายและไมส่ามารถใช้ดําเนินธุรกิจ

ได้ จนมีผลกระทบต่อพื Oนที
ในสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุ กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะไม่ได้รับคา่ชดเชยตาม

กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  

4.1.16 ความเสี�ยงจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่า

และ/หรือเช่าช่วงที
ดินและอาคารบางสว่น สญัญาเช่าและ/หรือซื Oอขายงานระบบ สญัญาซื Oอขายทรัพย์สนิ (เฟอร์นิเจอร์และ

เครื
องมืออปุกรณ์) และสญัญาตกลงกระทําการเพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้อง กบั

เจ้าของหรือผู้ทรงสทิธิตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องของทรัพย์สนิดงักลา่ว และ/หรือสญัญาตา่ง ๆ ที
เกี
ยวเนื
องกบัการลงทนุและ

การบริหารจดัการทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อประโยชน์ในการจดัหาประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT  และดําเนินการใด ๆ เพื
อให้คูส่ญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญา หรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ

แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี O แม้กองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิบอกเลิกสญัญา เรียกร้องค่าเสียหาย รวม

ตลอดจนเรียกคา่ขาดประโยชน์และคา่เช่าที
ชําระไปแล้วตามสดัสว่นระยะเวลาเชา่ที
คงเหลอืก็ตาม แตเ่หตกุารณ์ที
คูส่ญัญา

ผิดสญัญาดงักล่าว อาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้ จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา

การหรือการบงัคบัให้เป็นไปตามสญัญาตามที
กําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสทิธิของกองทรัสต์ 

CPNREIT ตามข้อกําหนด หรือในกรณีที
คู่สญัญาปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงื
อนไขตามสญัญาที
เกี
ยวข้องแล้ว คู่สญัญา

อาจไมชํ่าระคา่เสยีหายตามที
กองทรัสต์ CPNREIT เรียกร้อง ดงันั Oน กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจต้องนําเรื
องดงักลา่วเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที
เกี
ยวข้อง ซึ
งการดําเนินการดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับชดเชย 

เยียวยาจากความเสียหายตา่ง ๆ ดงักลา่ว นอกจากนี O ผลแห่งคดีขึ Oนอยูก่บัดลุพินิจของศาลที
เกี
ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมี

คําพิพากษาให้กองทรัสต์ CPNREIT ชนะคดี ทางกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษา

ของศาล ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จึงมีความเสี
ยงที
จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที
คาดการณ์ไว้ 
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4.1.17 ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ให้เช่าช่วงสิทธิในที�ดินและการเช่าสิ�งปลูกสร้างใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 

เนื
องจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ
งสทิธิการเช่าช่วงและ

สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT จะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที
ที
เกี
ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์ 

CPNREIT ก็ยงัคงมีความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ Oนเนื
องจากการเลิกสญัญาเช่าช่วง และ/หรือสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

ซึ
งจะมีผลทําให้กองทรัสต์ CPNREIT สญูเสียสิทธิในการได้รับรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ อนัจะสง่ผลกระทบต่อการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในที
สดุ เพื
อลดความเสี
ยงดงักลา่วที
อาจเกิดขึ Oน กองทรัสต์ CPNREIT จึงได้จดัให้มี

การดําเนินการเพื
อเป็นการประกนัความเสี
ยงดงักลา่วดงันี O 

• ดําเนินการขอความยินยอมพร้อมกําหนดเงื
อนไขในการเช่าช่วงที
ดินกับเจ้าของที
ดิน ตามสญัญาเช่าที
ดินที


เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีอยู่กบัเจ้าของที
ดิน พร้อมกบักองทรัสต์ CPNREIT ได้จดัให้มีการป้องกนัความเสี
ยง

ที
อาจเกิดขึ Oนจากการระงบัไปซึ
งสญัญาเช่าที
ดินดงักลา่ว โดยได้รับสิทธิจากเจ้าของที
ดินในการสวมสิทธิสญัญา

เช่าที
ดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

ณ วันที
 31 ตุลาคม 2549 กองทุนรวม CPNRF ยังไม่ได้รับสิทธิดงักล่าวจากเจ้าของที
ดิน ดังนั Oน กองทุนรวม 

CPNRF จึงได้ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพิ
มเติมจนกว่ากองทุนรวม 

CPNRF จะได้มาซึ
งสทิธิในการสวมสทิธิตามสญัญาเช่าที
ดิน โดยกองทนุรวม CPNRF รวมถึง CPN และเซ็นทรัล

พฒันา พระราม 2 ได้ดําเนินการมาตรการดงัตอ่ไปนี Oแล้วเสร็จตั Oงแตว่นัที
 28 กมุภาพนัธ์ 2550 

1. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ให้สิทธิแก่กองทุนรวม CPNRF ในการชําระค่าเช่าที
ดินแทนเซ็นทรัลพฒันา 

พระราม 2   ในกรณีที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ไมชํ่าระคา่เช่าที
ดินให้แก่เจ้าของที
ดินตามสญัญาเช่าที
ดิน 

2.  เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีการจัดส่งหลักฐานการชําระค่า เช่ามาให้แก่กองทุนรวม CPNRF  

ทกุ ๆ เดือน 

3. CPN และ/หรือ เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ดําเนินการให้มีหลกัประกนัที
กองทนุรวม CPNRF ยอมรับได้ ใน

รูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี O เพื
อเป็นประกันในการชําระค่าเช่าตามข้อ 1 ข้างต้น ในมูลค่า

เทา่กบัคา่เช่าที
ดินที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะต้องชําระแก่เจ้าของที
ดินในระยะเวลา 2 ปี  

4. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีนโยบายในการดําเนินกิจการของบริษัทเท่าที
จําเป็น เพื
อให้เป็นบริษัทที
มีความ

เสี
ยงทางธุรกิจตํ
า โดยมีการดําเนินการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิในสว่นที
เกี
ยวกบัวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื
อให้

สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินกิจการของบริษัทเทา่ที
จําเป็น 

5. CPN ตกลงให้มีการรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที
กองทุนรวม CPNRF ยอมรับได้ โดยจะเป็น

อตัราสว่นเดียวกบัที
 CPN มีข้อตกลงกบัเจ้าหนี Oเงินกู้ยืมต่าง ๆ ซึ
งได้แก่อตัราสว่นหนี Oสินต่อทนุ (D/E Ratio) และ

อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี Oสิน  (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) หาก CPN ไม่สามารถ
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รักษาอตัราส่วนดงักล่าว และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3 เดือน เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 หรือ CPN 

จะต้องวางเงินประกันหรือจํานําตราสารที
กองทุนรวม CPNRF เห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที
ดินที
เซ็นทรัล

พฒันา พระราม 2 มีภาระจะต้องชําระแก่เจ้าของที
ดินคงเหลอืทั Oงหมด     

ทั Oงนี O มาตรการเพิ
มเติมดงักลา่วข้างต้นจะถกูยกเลิกเมื
อกองทนุรวม CPNRF ได้รับสิทธิจากเจ้าของที
ดินในการ

สวมสิทธิสญัญาเช่าที
ดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  เรียบร้อยแล้ว หรือมีแนวทางอื
นที
กองทนุรวม CPNRF 

ยอมรับได้มาทดแทน 

• ดําเนินการให้ CPN แก้ไขสญัญาเช่าที
ดินอนัเป็นที
ตั Oงของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ระหว่าง CPN  กบั

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด โดยกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าสวมสิทธิตาม

สญัญาเช่าที
ดิน ในกรณีที
 CPN ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าที
ดินดงักลา่วอนัอาจมีผลให้เลิกสญัญาเช่าที
ดิน และ

รวมถึงการแก้ไขสญัญาเช่าที
ดิน โดยกําหนดให้ในกรณีที
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด มีความ

ประสงค์จะโอนกรรมสทิธิdในที
ดินอนัเป็นที
ตั Oงของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาท

เมนท์สโตร์ จํากดั จะต้องกําหนดให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธิdในที
ดินจะต้องรับไปซึ
งสิทธิและหน้าที
ทั Oงปวงที
ผู้ ให้เช่ามี

อยูก่บัผู้ เช่า ตามที
กําหนดในสญัญาเช่าที
ดิน  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสญัญาเช่าช่วงที
ดินจะสิ Oนสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กองทรัสต์ CPNREIT ยงัคงดํารง

สถานะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้ เช่าอาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที
เช่าได้ต่อไป ทั Oงนี O ใน

กรณีที
สญัญาเช่าช่วงที
ดินสิ Oนสดุลงอนัเนื
องมาจากความผิดของผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในที
ดิน และกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ใช้

สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิในการเข้าเป็นคูส่ญัญาเช่าที
ดินแทนผู้ให้เช่าช่วงสทิธิในที
ดิน ตามเงื
อนไขที
กําหนดไว้ในสญัญา

เช่าช่วงที
ดินได้ ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับค่าเช่าช่วงที
ดินที
ได้ชําระลว่งหน้าคืนจากผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในที
ดิน ตาม

สดัสว่นระยะเวลาการเช่าช่วงที
ดินที
เหลอือยู ่นอกจากนี O  ในกรณีที
สญัญาเช่าที
ดินที
จดัทําระหวา่งผู้ให้เช่าช่วงสทิธิในที
ดิน

แก่กองทรัสต์ CPNREIT และเจ้าของที
ดินมีอนัต้องสิ Oนสดุหรือระงบัลง จนเป็นเหตใุห้อาคารและสิ
งปลกูสร้างที
ตั Oงอยู่บน

ที
ดินดงักลา่วต้องตกเป็นของเจ้าของที
ดิน ทางเจ้าของที
ดินดงักลา่วยงัคงมีภาระผกูพนัและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ที
จะต้องให้เช่าอาคารและสิ
งปลกูสร้างแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพื
อนําไปจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ 

4.1.18 ความเสี�ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปีที�  30 
และปีที� 60 

เนื
องจากสญัญาเช่าโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ที
กองทรัสต์ CPNREIT ทํากบัเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 

นั Oน จะสิ Oนสดุในวนัที
 15 สงิหาคม 2578 โดยเมื
อสิ Oนสดุกําหนดเวลาการเช่าดงักลา่ว เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ตกลงให้

คํามั
นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ว่าจะให้กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทั Oงนี O 

แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าดงักล่าวตามคํามั
นที
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ให้ไว้ตาม

สญัญาเช่าก็ตาม แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้สิทธิในการตอ่สญัญาดงักลา่วได้ไม่วา่จากสาเหตใุดก็ดี เช่น 

การผิดสญัญาโดยเจตนาของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 หรือมีการเปลี
ยนแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
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เกี
ยวกับสญัญาเช่า หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที
เช่าซึ
งเป็นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตัิตามคํามั
น หรือการเข้าสู่

กระบวนการล้มละลายหรือฟืOนฟกิูจการของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นต้น 

เพื
อเป็นการลดความเสี
ยงดงักล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงกําหนดเงื
อนไขในสญัญาเช่าให้เซ็นทรัลพฒันา 

พระราม 3 ให้คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิdในทรัพย์สินที
เช่า ทั Oงนี O เพื
อดํารงสถานะของผู้ ให้เช่าตาม

สญัญาเช่า และกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการซื Oออสงัหาริมทรัพย์ที
เช่าได้ หากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 

ไม่สามารถให้กองทรัสต์ CPNREIT ใช้สิทธิต่ออายสุญัญาเช่าตามที
ได้ให้คํามั
นไว้ รวมทั Oง CPN ซึ
งเป็นผู้ ถือหุ้นที
มีอํานาจ

ควบคมุของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ตกลงที
จะควบคมุดแูลให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่าง

เคร่งครัด นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ได้จดัให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 นําทรัพย์สนิที
ให้เช่ามาจํานองกบักองทรัสต์ 

CPNREIT เพื
อเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที
อาจเกิดขึ Oนกบักองทรัสต์ CPNREIT จาก

การที
ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที
เช่าได้ตามสญัญาเช่าอีกด้วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดงักล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา

ความเสยีหายทั Oงหมดที
เกิดขึ Oนแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

4.1.19 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในที�ดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา 

เนื
องจากพื Oนที
บางสว่นของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยาตั Oงอยู่บนที
ดินที
เป็น

กรรมสิทธิdของบคุคลภายนอก (ซึ
งเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที
ดินจากบคุคลภายนอกดงักลา่ว และ

เป็นผู้ให้เช่าที
ดินดงักลา่วแก่ซีพีเอ็นพทัยา) และพื Oนที
บางสว่นตั Oงอยู่บนที
ดินที
เป็นกรรมสทิธิdของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

(ซึ
งเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ ให้เช่าที
ดินดงักลา่วแก่ซีพีเอ็นพทัยา) และจากการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุใน

สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าและโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยไมไ่ด้ลงทนุในที
ดิน ซึ
งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไมม่ีอํานาจ

ควบคุมการปฏิบัติตามสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกับการเช่าที
ดินดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ
ง เซ็นทรัลพัฒนา 

พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพทัยา ดงันั Oน กองทรัสต์ CPNREIT จึงไมส่ามารถรับประกนัได้วา่จะไมม่ีการยกเลกิสญัญาเช่า และ/

หรือสญัญาเช่าช่วงที
ดินเกี
ยวข้อง อย่างไรก็ดี แม้ว่าตามกฎหมาย สญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

จะไมร่ะงบัไปเพราะการยกเลกิสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วงที
ดินดงักลา่ว แตเ่หตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อ

การจัดหาประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยา ซึ
งเป็นทรัพย์สินที
เช่าระหว่าง

กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่า และซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ให้เช่า ดงันั Oน การยกเลกิสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญา

เช่าช่วงที
ดินดงักล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี CPN ในฐานะบริษัทใหญ่ของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพทัยา จะควบคุม ดูแล และ

ดําเนินการใด ๆ ให้บริษัททั Oงสองสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วง

ที
ดินที
เกี
ยวข้องที
บริษัทดงักลา่วเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) แก่ทั Oงสอง
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บริษัท เพื
อป้องกนัและเยียวยาหากมีเหตทีุ
จะทําให้บริษัททั Oงสองแหง่ไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสญัญา หรือ

หากจะมีการเลกิสญัญาที
เกี
ยวข้อง ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่มาตรการนี Oจะช่วยป้องกนัไมใ่ห้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

และ ซีพีเอ็นพทัยา กระทําการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้มีการยกเลิกสญัญาเช่าที
ดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วงที
ดินที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ไม่ได้เข้าเป็นคู่สญัญาได้ นอกจากนี O ตามสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่าง

กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สิน และซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน ได้กําหนดหน้าที
ของซีพีเอ็น

พทัยา ว่าจะต้องไมก่ระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT หรือกระทําการใด ๆ ที
มีผลหรือจะสง่ผล

กระทบทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สินที
เช่า ซึ
งถ้าหากกองทรัสต์ CPNREIT ไม่

สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สินที
เช่าได้เนื
องจากการผิดสญัญาของซีพีเอ็นพทัยาดงักลา่ว ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระ

ค่าเช่าที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ชําระไปแล้วลว่งหน้าคืนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยคํานวณตามระยะเวลาการเช่าที


คงเหลือ นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยงัสามารถเรียกคา่ขาดประโยชน์จากการเลิกสญัญาดงักลา่วจากซีพีเอ็นพทัยา 

ได้ด้วย  

4.1.20 ความเสี�ยงจากการลงทุนในพื 1นที�ที�เช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

เนื
องจากพื Oนที
อาคารบางสว่นที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ
งมีพื Oนที


ประมาณ 4,827 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื Oนที
ร้อยละ 4.03 จากพื Oนที
ทั Oงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มครั Oงที
 1 (พื Oนที
ประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.57 จากพื Oนที


ทั Oงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุเพิ
มเตมิครั Oงที
 1 แล้ว

เสร็จ (พื Oนที
รวมประมาณ 852,039 ตารางเมตร) เป็นกรรมสิทธิdของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช) (โดยซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื Oนที
ดงักลา่ว และจะเป็นผู้ ให้เช่าช่วงพื Oนที
ดงักลา่วแก่กองทรัสต์ 

CPNREIT) ซึ
งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจควบคุมการปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องกบัการเช่า

พื Oนที
ดงักลา่ว ดงันั Oน กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกนัได้วา่จะไม่มีการยกเลิกสญัญาเช่าพื Oนที
ที
เกี
ยวข้อง ซึ
ง

เหตดุงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัหาผลประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในอนาคต  

ทั Oงนี O ข้อมลูเกี
ยวกบัพื Oนที
ดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี O: 

• ระยะเวลาการเช่าช่วงสาํหรับพื Oนที
ในสว่นนี Oระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัซีพีเอ็นพทัยา จะมีกําหนด

ประมาณ 20 ปีนบัตั Oงแต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่า โดยจะสิ Oนสดุในวนัที
 31 สิงหาคม 2580 ซึ
งจะครบ

กําหนดอายพุร้อมกบัพื Oนที
โครงการในสว่นอื
น ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ โดยที
ระยะเวลา

การเช่าตามสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารระหวา่งซีพีเอ็นพทัยาและผู้ ให้เช่าพื Oนที
จะครบกําหนดอายภุายหลงั 

โดยจะสิ Oนสดุในวนัที
 28 กมุภาพนัธ์ 2581 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 1 หน้า 50 
 

• ซีพีเอ็นพทัยาได้ชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารครบถ้วนแล้วทั Oงจํานวน สําหรับระยะเวลาการ

เช่าทั Oงหมดตามสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารซึ
งจะสิ Oนสดุลงในวนัที
 28 กุมภาพนัธ์ 2581 ดงันั Oน ความเสี
ยงที


จะเกิดขึ Oนจากการผิดนดัชําระคา่เช่าโดยซีพีเอ็นพทัยาจึงไมม่ี  

• หน้าที
ของซีพีเอ็นพทัยาที
ถกูกําหนดในสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารมีเงื
อนไขที
เป็นไปตามหน้าที
ของผู้ เช่า

ปกติ ซึ
งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทั
วไป และไม่พบว่ามีเงื
อนไขใดที
กําหนดภาระหน้าที
แก่ซีพี

เอ็นพทัยาซึ
งเกินความสามารถตามที
ผู้ เชา่ปกตทิั
วไปจะปฏิบตัิได้ อีกทั Oงไมพ่บวา่มีเงื
อนไขในสญัญาเชา่

พื Oนที
อาคารที
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเช่าช่วงพื Oนที
อาคาร หรือจํากัดสิทธิของ

กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทนุในพื Oนที
ดงักลา่ว ทั Oงนี O ซีพีเอ็นพทัยาได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เช่า

พื Oนที
ในการให้เช่าช่วงพื Oนที
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เรียบร้อยแล้ว 

• กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสัญญากับ CPN โดยจะกําหนดมาตรการเพื
อควบคุมดูแลและ

ดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็น เพื
อให้ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงพื Oนที
จํานวนประมาณ 4,827 ตาราง

เมตรดังกล่าว แก่กองทรัสต์ CPNREIT ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื
อนไขในสญัญาใด ๆ ที
ซีพีเอ็น

พทัยาเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด ซึ
งครอบคลมุถึงสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารที
ได้เข้าทํากบัผู้ ให้เช่า

พื Oนที
 สญัญาเช่าช่วงพื Oนที
อาคารซึ
งจะเข้าทํากบักองทรัสต์ CPNREIT รวมทั Oงสญัญาอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องที


ซีพีเอ็นพทัยาเป็นคูส่ญัญา นอกจากนี O CPN จะใช้ความพยายามอยา่งสดุความสามารถในการป้องกนั

และเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยาผิดนดั กระทําการ

ฝ่าฝืนเงื
อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามที
กําหนดไว้ใน

สญัญาที
ซีพีเอ็นพทัยาได้เข้าเป็นคูส่ญัญาด้วย   

• กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้มีมาตรการเยียวยาสําหรับกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาไม่สามารถปฏิบตัิตาม

สญัญาเช่าพื Oนที
อาคารได้ โดยซีพีเอ็นพทัยาได้ดําเนินการให้ผู้ให้เช่าพื Oนที
ให้ความยินยอมแก่กองทรัสต์ 

CPNREIT โดยทําเป็นหนงัสอืเพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผู้ให้เช่า

พื Oนที
แทนซีพีเอ็นพทัยาได้ ทั Oงนี O หากเกิดกรณีที
ซีพีเอ็นพทัยาไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าพื Oนที


อาคารได้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าเป็นคู่สญัญากบัผู้ ให้เช่าพื Oนที
ได้โดยตรง ซึ
งการเข้าสวม

สิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี O จะทําให้การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

CPNREIT ไมไ่ด้รับผลกระทบเนื
องจากการเลกิสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารระหวา่งซพีีเอ็นพทัยาและผู้ให้เชา่

พื Oนที
 

ซึ
งจากข้อเท็จจริงดงักล่าวมาข้างต้น พื Oนที
เช่าช่วงบางส่วนดงักล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที


กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุโดยการเช่าช่วงนั Oนเป็นพื Oนที
จํานวนไมม่าก และเป็นสดัสว่นการลงทนุที
ตํ
าเมื
อเทียบกบั

พื Oนที
ทั Oงหมดที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที
จะลงทนุครั Oงที
 1 อีกทั Oง CPN ในฐานะบริษัทแมย่งัได้กําหนด

มาตรการเพื
อควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสญัญาของซีพีเอ็นพทัยาซึ
งเป็นบริษัทลูก และมาตรการในการป้องกันและ

เยียวยาเพื
อมิให้ซีพีเอ็นพทัยากระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดัสญัญา นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้รับความ
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ยินยอมจากบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) ซึ
งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdและผู้ให้เช่าใน

พื Oนที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเช่าช่วง ในการเข้าสวมสทิธิแทนซีพีเอ็นพทัยา เพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT เข้าเป็นคูส่ญัญา

โดยตรงตามสญัญาเช่าพื Oนที
อาคารหากซีพีเอ็นพทัยาไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วได้ อีกทั Oง ในกรณีที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ไมส่ามารถนําพื Oนที
ที
เช่าช่วงไปจดัหาประโยชน์ได้เนื
องจากเป็นความผิดของซีพีเอ็นพทัยา กองทรัสต์ CPNREIT 

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยที
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที
เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ

ผลประโยชน์อื
นใดที
ซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ตามสัดส่วนของ

ระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่และคา่ขาดประโยชน์จากการที
กองทรัสต์ CPNREIT ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซึ
งทรัพย์สนิที
เช่า

ช่วงได้ ดังนั Oน การเช่าช่วงพื Oนที
อาคารจากซีพีเอ็นพัทยาจึงมีความเสี
ยงต่อกองทรัสต์ CPNREIT ในระดับตํ
า และไม่มี

ผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อยา่งมี

นยัสาํคญั 

4.1.21 ความเสี�ยงที�เกิดขึ 1นจากการกู้ยมืเงนิ 

ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ดําเนินการกู้ ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในหนังสือชี Oชวน กองทรัสต์ 

CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวได้ เนื
องจากการเปลี
ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี Oย 

ต้นทนุทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี Oของคู่สญัญาที
เกี
ยวข้องที
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ CPNREIT ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี Oย 

รวมถึงกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี Oยที
ลดลง 

นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกู้ยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ

อย่างยิ
งเมื
อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลงเนื
องจากการสิ Oนสดุของสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที
ลงทุนบาง

โครงการ (ปี 2567 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ปี 2568 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ปี 2580 

สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ปี 2587 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่

แอร์พอร์ต และปี 2638 สาํหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทั Oงความเสี
ยงที
อาจมีต้นทนุดอกเบี Oยที
เพิ
มขึ Oน และ

อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจําเป็นที
กองทรัสต์ CPNREIT 

จะต้องเพิ
มทนุโดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ
มเติมเพื
อชําระคืนเงินกู้ยืม 

ทั Oงนี O กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ความพยายามในการดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นเพื
อลดความเสี
ยงดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใด ๆ ดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เป็นสาํคญั 

4.1.22 ความเสี�ยงจากการที� ผู้เช่าพื 1นที�ในทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมใน
การเปลี�ยนตัวคู่สัญญาผู้ให้เช่าพื 1นที�เดิมเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เมื
อกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังานของทรัพย์สนิที
โอน

จากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Oงที
 1 ผู้ เช่าพื Oนที
ในทรัพย์สินที
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กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุต้องยินยอมให้มีการเปลี
ยนตวัคู่สญัญาผู้ ให้เช่าพื Oนที
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่า

พื Oนที
ต้องชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ ให้เช่า ทั Oงนี O หากผู้ เช่าพื Oนที
ปฏิเสธที
จะให้ความ

ยินยอมดงักลา่ว และไมชํ่าระคา่เช่าพื Oนที
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงที
จะไมไ่ด้รับคา่

เช่าและค่าบริการพื Oนที
อนัเป็นรายได้หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ 

CPNREIT และตอ่ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี ในการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ และการที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ

ที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Oงที
 1 กองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ และ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

สําหรับทรัพย์สินสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน จะดําเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกับ

กองทรัสต์ CPNREIT ให้ผู้ เช่าพื Oนที
ได้รับทราบ เพื
อประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปลี
ยนคูส่ญัญาผู้ให้เช่าพื Oนที


เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะดําเนินการโดยเร็วและใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื
อให้ผู้ เช่าพื Oนที


รับทราบและยินยอมการเปลี
ยนคู่สญัญาผู้ให้เช่าพื Oนที
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ทั Oงนี O เนื
องจากข้อสญัญาอื
น ๆ ที
สาํคญัใน

สญัญาให้เช่าพื Oนที
กับลูกค้าไม่ได้เปลี
ยนแปลงจากเดิม รวมถึง CPN ยังคงทําหน้าที
เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ดงันั Oน การปฏิเสธที
จะให้ความยินยอมดงักลา่วจึงมี

โอกาสเกิดขึ Oนได้น้อย 

นอกจากนี O หากผู้ เช่าพื Oนที
ปฏิเสธที
จะให้ความยินยอมในการเปลี
ยนตัวผู้ ให้เช่า CPN ในฐานะผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะทําหน้าที
แทนกองทรัสต์ CPNREIT ในการจดัเก็บคา่เช่าหรือผลประโยชน์อื
น

ใดตามสญัญาจากผู้ เช่าพื Oนที
 อนัเป็นผลประโยชน์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ควรได้รับซึ
งกองทุนรวม CPNRF หรือซีพีเอ็น

พทัยาได้รับจากผู้ เช่าพื Oนที
ดงักลา่ว โดยกองทนุรวม CPNRF และซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการสง่มอบผลประโยชน์ดงักลา่ว

คืนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายในระยะเวลาตามที
กําหนดในสญัญาที
เกี
ยวข้อง  

4.1.23 ความเสี�ยงจากการที� CPN เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั Oงหมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ ทําให้ CPN มีอํานาจควบคุม

นโยบายทางธุรกิจ การดําเนินงานและการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ได้ทั Oงหมด นอกจากนี O ภายหลงัจากการแปลงสภาพ

กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ CPN จะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ที
สุดของกองทรัสต์ 

CPNREIT ทําให้ CPN มีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสําคัญ ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบตัิหน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี โดยในการบริหาร

จดัการกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตั Oงทรัสต์ สญัญา

แต่งตั Oงผู้ จัดการกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง รวมถึงในการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้มีการแต่งตั Oง

กรรมการอิสระในสดัสว่นอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Oงคณะของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทํา
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หน้าที
ในการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเกี
ยวกบัรายการกบับุคคลที
เกี
ยวข้องของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ

รายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั Oงการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิที
มีนยัสาํคญั เพื
อประโยชน์ของ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรื
องที
สําคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ นโยบายการควบคมุการปฏิบตัิงาน ฯลฯ ซึ
งทําให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุภายในโครงสร้างคณะกรรมการ

ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นอกจากนี O ในการเข้าทํารายการได้มา/จําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินที
สําคญั รายการที
เกี
ยวโยงกนั รวมถึงรายการอื
น

ใดที
มีนยัสําคญัโดยกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการพิจารณาและอนมุตัิการทํารายการ ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง โดยในกรณีที
การเข้าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ต้องได้รับการพิจารณาและ

อนมุตัิโดยที
ประชมุผู้ ถือหนว่ย ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อขออนมุตัิการเข้า

ทํารายการ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดที
มีการพิจารณาในที
ประชุมจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระดงักลา่ว  

4.1.24 ความเสี�ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
พัฒนา  

แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที
ของ CPN ในฐานะผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานกังาน 

อย่างระมดัระวงั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ยงัอาจเกิดขึ Oนได้จากการที
 CPN 

และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพฒันา”) ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื Oนที
ภายในศูนย์การค้าและอาคาร

สาํนกังานในหลาย ๆ พื Oนที
 เป็นธุรกิจหลกั รวมถึง CPN ยงัมีหน้าที
ในการจดัหาผู้ เช่าในอาคารสาํนกังานและการหาร้านค้า

ผู้ เช่าให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย ซึ
งอาจทําให้อาคารสํานกังาน และ/หรือ ศูนย์การค้าของกองทรัสต์ 

CPNREIT มีอตัราการเช่าลดลง คา่เช่าที
เรียกเก็บจากผู้ เช่าพื Oนที
สาํนกังานหรือร้านค้าลดลง หรือไมส่ามารถขึ Oนอตัราคา่เช่า

ได้  

อยา่งไรก็ตาม โอกาสที
จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นั Oนมีไมม่ากนกั เนื
องจากการตดัสนิใจเลอืกเช่าพื Oนที


จะขึ Oนอยู่กับความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายในการเลือกพื Oนที
ซึ
งจะขึ Oนอยู่กับทําเลที
ตั Oงของอาคารสํานักงานหรือ

ศนูย์การค้า และขนาดของพื Oนที
 รวมทั Oงโครงการตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทเซ็นทรัลพฒันามีความแตกตา่งกนั ทั Oงในแง่ของกลุม่

ลกูค้าเป้าหมาย การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแตง่ และทําเลที
ตั Oงซึ
งล้วนแตเ่ป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจเข้า

ใช้บริการของลูกค้าผู้ เช่าพื Oนที
 ดังนั Oน ลูกค้าผู้ เช่าพื Oนที
จึงเป็นผู้ กําหนดและตัดสินใจว่าจะเลือกเช่าพื Oนที
ในโครงการ

ศนูย์การค้าหรืออาคารสาํนกังานโครงการใด ให้ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT จะทําการว่าจ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที


เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน ผา่นโครงสร้างสญัญาที
จะสร้างแรงจงูใจให้แก่ CPN ในการสร้างผลกําไรในระดบัที
ดี

ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนื
อง โดยกําหนดให้มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะจ่าย
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ให้แก่ CPN อนัได้แก่ คา่นายหน้าในการหาผู้ เช่าพื Oนที
ในศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน (Commission) คา่ธรรมเนียมใน

การเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื
อสร้าง

แรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) โดยมีวัตถุประสงค์เพื
อให้ CPN มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

CPNREIT ในสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน เพื
อเพิ
มรายได้คา่เช่าและคา่บริการ โดยมีการควบคมุต้นทนุและ

คา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องให้อยูใ่นระดบัที
เหมาะสม อนัจะช่วยลดความเสี
ยงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว

ได้  

นอกจากนี O ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลี
ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี O 

กรณีที
อตัราการเช่าพื Oนที
เฉลี
ยในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที
 CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ลดลงตํ
ากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเนื
องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์พิจารณาและลงมติให้มีการเลกิสญัญาแตง่ตั Oงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ และหากที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มี

มติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ
งหนึ
งของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั Oงหมดให้มีการเลกิสญัญา 

ทั Oงนี O อตัราการเช่าพื Oนที
 ให้คํานวณจากจํานวนพื Oนที
ที
ปลอ่ยเช่าจริงหารด้วยพื Oนที
ที
สามารถให้เช่าได้ทั Oงหมด โดย

จํานวนพื Oนที
ที
ให้เช่าได้ทั Oงหมดไม่รวมพื Oนที
ส่วนกลาง พื Oนที
จัดการประชุม และพื Oนที
ที
ไม่สามารถให้เช่าได้ในขณะใด

ขณะหนึ
ง เนื
องจากเหตสุดุวิสยัหรือเนื
องจากการซอ่มแซมและตกแตง่พื Oนที
ดงักลา่ว โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือน

ในการคํานวณอตัราการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว 

อนึ
ง ในการเข้าลงทนุในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในครั Oงนี O กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจาก

การแข่งขนัจากศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานของกลุม่บริษัทเซ็นทรัลพฒันา อีก 2 แห่ง ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้

ลงทุนในครั Oงนี O (อนัได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า) รวมถึงในการเข้าลงทนุใน

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นการลงทนุในพื Oนที
บางสว่นเท่านั Oน อย่างไรก็ตาม ความเสี
ยงจากประเด็นความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วลดลงไปได้ เนื
องจากในด้านของทําเลที
ตั Oง ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ มีพื Oนที
ที
อยู่

หา่งจากศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช คอ่นข้างมาก (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ทําให้ศนูย์การค้าทั Oงสองแหง่มีกลุม่

ลูกค้า (Shoppers) แตกต่างกันและไม่ได้แข่งขันกันโดยตรง ในขณะที
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า (ซึ
งอยู่ห่างจาก

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีขนาดเลก็กวา่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าจะมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าที
แตกต่างจากของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช โดยตาราง

ดงัตอ่ไปนี Oแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งโครงการศนูย์การค้าทั Oงสามศนูย์ 
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 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช ศนูย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา่ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรุี 

ที
ตั Oง 333/99 หมูท่ี
 9 ตาํบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบรุี 20260 

78/54 หมู ่9 ถนนพทัยาสาย 2 ตาํบลหนองปรือ อําเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 20150 

55/88-89, 55/91 หมูท่ี
 1 ตําบลเสม็ด อําเภอ

เมือง จงัหวดัชลบรุี 20000 

ระยะหา่งจาก

ศนูย์การค้าเซ็นทรัล

เฟสติวลั พทัยา บีช 

- ประมาณ 2 กิโลเมตร ประมาณ 60 กิโลเมตร 

แนวคิดของศนูย์ 

 

- ศนูย์การค้าติดชายหาดธรรมชาตทิี
ใหญ่และ

ครบครันอนัประกอบด้วยศนูย์การค้าและ

โรงแรม 

- เป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวติแหง่ความ

ทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองทอ่งเที
ยว 

ซึ
งโดดเดน่ด้วยระเบียงชมวิวชายหาดพทัยาได้ 

360 องศา   

- มีลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที
สร้าง

สสีนัและชีวิตชีวาให้แกช่าวไทยและชาว

ตา่งประเทศ 

- ศูนย์การค้าที
ตอบสนองกลุ่มลกูค้าหลากหลาย ทั Oง

นักท่องเที
ยว ผู้ อยู่อาศัยในท้องถิ
น ผู้ เดินทางไป

ประชมุสมัมนาและเดินทางไปพกัผอ่นในวนัหยดุ 

- ลกุค้าเป้าหมายรวมถึงนกัท่องเที
ยว คนทํางานที
มี

กําลังซื Oอปานกลาง วัยรุ่นและครอบครัวในเมือง

พทัยา 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิOงคอม

เพลก็ซ์ที
ใหญ่ และทนัสมยั สมบรูณ์ใน

ตวัเมืองชลบรุี  

- มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที
มี

ความโดดเดน่  
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กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย นกัทอ่งเที
ยว คนทํางานที
มีกําลงัซื Oอ รวมถงึ

ครอบครัวในเมืองพทัยา 

นกัทอ่งเที
ยว คนทํางานที
มีกําลงัซื Oอปานกลาง วยัรุ่นและ

ครอบครัวในเมืองพทัยา 

ครอบครัว คนทํางานและวยัรุ่นในอําเภอ

เมือง จงัหวดัชลบรุี 

จดุเดน่ เป็นแหลง่รวมร้านค้าแฟชั
นแบรนด์ดงัของ

ตา่งประเทศมากที
สดุในภาคตะวนัออก 

เป็นศนูย์รวมร้านอาหารชั Oนนํามากที
สดุในภาค

ตะวนัออก 

ศนูย์รวมทางธนาคาร รวมถึงบริการ Private 

Banking ในเมืองพทัยา 

เป็นแหลง่รวมร้านอาหารไว้หลากหลาย  ครบครัน 

ทนัสมยั ตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่ครอบครัว และ

นกัทอ่งเที
ยว 

มีโซน Market Market ที
มีสนิค้าหลากหลายและทนัสมยั 

มีคา่ยโทรศพัท์มือถือครบครัน 

มี Nike Factory ที
ใหญ่ที
สดุในภาคตะวนัออก 

มีร้านค้าแฟชั
นแบรนด์ดงัที
ครบครันมากที
สดุ

ในเมืองชลบรุี 

มีร้านอาหารและร้านเครื
องดื
มแบรนด์ดงัที


ครบครันมากที
สดุในเมืองชลบรุี 

มีธนาคารและคา่ยโทรศพัท์มือถือครบครัน

มากที
สดุในเมืองชลบรุี 

มีโรงภาพยนตร์ที
ทนัสมยัและใหญ่มากที
สดุ

ในเมืองชลบรุี 

มีฟิตเนสที
ทนัสมยัและใหญ่มากที
สดุในเมือง

ชลบรุี 

ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล ไมม่ี ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั 

ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ ไทย เฟเวอริท บาย เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ และบิ�กซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ 

ท็อปส์ มาร์เก็ต และบิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
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ผู้ เช่าหลกั และพื Oนที


อื
น ๆ 

เอสเอฟเอ็กซ์ ซินีมา่, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซูเปอร์

สปอร์ต, ฟู้ ดลอฟท์, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, H&M, 

ZARA, ยนูิโคล,่ LazGam  และ Hajime Robot 

เอสเอฟ ซินีมา่, ซูเปอร์สปอร์ต  และไนกี O แฟคทอรี
 สโตร์ เอสเอฟ ซินีมา่, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท 

และฟิตเนส เฟิร์ส 

ที
มา: CPN 
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ในส่วนของพื Oนที
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช ที
กองทรัสต์ CPNREIT ยงัไม่ได้เข้าลงทุนในพื Oนที


บางส่วน ซึ
งเป็นพื Oนที
ที
อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแผนที
จะปรับปรุงโดย CPN เพื
อเพิ
มศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Enhancement) ให้แก่พื Oนที
ดงักลา่ว รวมถึงศกัยภาพในการแขง่ขนัของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 

บีช ในภาพรวม ซึ
งอาจส่งผลดีต่อพื Oนที
ในส่วนที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนด้วย นอกจากนี O ทาง CPN จะให้สิทธิในการ

ปฏิเสธก่อน (Right of  First Refusal) ในการลงทนุในพื Oนที
ดงักลา่วแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ในส่วนของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาได้พัฒนาและดําเนินโครงการ

ศูนย์การค้าที
มีที
ตั Oงอยู่ใกล้กับที
ตั Oงในปัจจุบนัของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF บางส่วน อนัได้แก่ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึ
งตั Oงอยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประมาณ 8-11 กิโลเมตร โดย

ตารางดงัตอ่ไปนี Oแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งโครงการศนูย์การค้าทั Oงสองศนูย์ 

ตารางเปรียบเทียบศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม ่

 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม ่

ที
ตั Oง 2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา 

อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100 

99, 99/1, 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเว ย์  

เชียงใหม-่ลําปาง ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50000 

ระยะหา่งจาก

ศนูย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหม ่

แอร์พอร์ต 

- ประมาณ 8-11 กิโลเมตร 

แนวคิดของศนูย์ ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเ ทิงสําหรับ

ครอบครัว  

ศู น ย์ ก า ร ค้ า ที
 ดี ที
 สุ ด สํ า ห รั บ

นกัทอ่งเที
ยวและคนทนัสมยั  

กลุม่ลกูค้า

เป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายหลกั: ครอบครัว 

กลุม่เป้าหมายยอ่ย: คนทํางานและนกัทอ่งเที
ยว 

กลุม่เป้าหมายหลกั: คนทํางาน 

กลุ่มเป้าหมายย่อย: ครอบครัวและ

นกัทอ่งเที
ยว 

จดุเดน่ - ทําเลที
ตั Oงเดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ท่าอากาศ

ยานนานาชาติเชียงใหม ่

- เป็นศูนย์การค้าที
มีร้านค้าหลากหลายและครบ

ครันที
สดุแหง่หนึ
งในเชียงใหม ่

- ศูนย์การค้าที
ตั Oงอยู่ใกล้กับถนน

ซุปเปอร์ไฮเวย์และถนนที
เชื
อมโยง

ไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง  
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 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั เชียงใหม ่

- มีผู้ เช่าหลกัที
แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโร

บินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ 

ซีนีเพลก็ซ์ 

- มีโซนร้านค้าสําหรับกลุ่มนกัท่องเที
ยวที
มีสินค้า

ให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย ได้แก่ 

Northern Village ซึ
งจําหนา่ยสินค้า ของที
ระลกึ 

และหัตถกรรมพื Oนเมืองที
มี ชื
อเสียงของทาง

ภาคเหนือ และกาดหลวง แอร์พอร์ต ซึ
งจําหนา่ย

อ า ห า ร พื Oน เ มื อ ง แ ล ะ ข อ ง ฝ า ก  มี อ า ค า ร

อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที
สามารถใช้จัดงาน

ประชมุหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 

- เป็นแหล่งรวมธนาคารที
มีความครบครันที
สุด

แหง่หนึ
งในเชียงใหม ่

- เป็นศูนย์การค้าที
รวบรวมแบรนด์

สินค้าทั Oงของไทยและต่างประเทศ 

รวมถึงร้านอาหารไว้มากมาย 

- มีผู้ เ ช่ าหลัก ที
 แข็ งแก ร่ง  ไ ด้แก่  

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กรุงศรี ไอ

แมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

- มีลานกิจกรรมกลางแจ้งขนาด

ใหญ่กวา่ 4,500 ตารางเมตร 

ห้างสรรพสนิค้า ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัล 

ซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล์ 

ผู้ เช่าหลกัและพื Oนที


อื
น ๆ 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, บ้านแอนด์บียอนด์, 

กาดหลวง และอาคารอเนกประสงค์ 

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, 

ออฟฟิศเมท และ Sub-zero Ice Skate 

Club 

ที
มา: CPN 

ทั Oงนี O การที
 CPN มีการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในพื Oนที
ใกล้เคียงกนัในบางพื Oนที
 เนื
องจาก CPN เห็นว่าพื Oนที


ดงักลา่วมีพฒันาการทางเศรษฐกิจและศกัยภาพทางธุรกิจในระยะยาวที
ดี อนัเป็นผลจากเนื
องจากพื Oนที
มีการพฒันาการ

ทางเศรษฐกิจและสงัคม และมีความเจริญมากขึ Oนอยา่งตอ่เนื
อง ทําให้จํานวนประชากรและกําลงัซื Oอของประชากรในพื Oนที


ดงักลา่วและพื Oนที
ใกล้เคียงกนั เพิ
มมากขึ Oนอยา่งตอ่เนื
อง เช่นกนั โดยฝ่ายบริหารของ CPN และทีมงานได้มีการศกึษาและ

ประเมินปัจจัยที
เกี
ยวข้อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าใหม่ในพื Oนที
ใกล้เคียงกับโครงการ

ศนูย์การค้าที
มีอยู่เดิม จะไม่กระทบตอ่ความต้องการเช่าพื Oนที
 (Cannibalization) ในโครงการที
มีอยู่เดิม เนื
องจากมีความ

ต้องการเช่าพื Oนที
ในระยะยาวที
เพียงพอสาํหรับทั Oงโครงการที
มีอยูเ่ดิมและโครงการที
จะพฒันาและก่อสร้างเพิ
มเติม 
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4.1.25 ความเสี�ยงจากการที� CENTEL ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องกับ CPN มีการบริหารโรงแรมใน
พื 1นที�ใกล้เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

CENTEL ซึ
งเป็นนิติบคุคลที
เกี
ยวข้องกบั CPN มีการบริหารโครงการโรงแรมในพื Oนที
ใกล้เคียงกบัที
ตั Oงของโรงแรม

ฮิลตนั พทัยา ซึ
งอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหวา่งโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโรงแรมที


บริหารงานโดย CENTEL อย่างไรก็ดี เนื
องจากหลงัจากที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินที
จะลงทนุเพิ
มเติม

ครั Oงที
 1 ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ
งเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัสว่นที
เป็นโรงแรม จะแตง่ตั Oงกลุม่ฮิลตนั (ซึ
งไมไ่ด้เป็นนิติบคุคล

ที
มีความเกี
ยวข้องกบั CPN และ CENTEL) เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยกลุม่ฮิลตนัจะมีอํานาจและหน้าที
ในการ

ดําเนินกิจการและบริหารจดัการโรงแรม ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของสญัญาจ้างบริหารโรงแรม โดยการดําเนินการของ

กลุม่ฮิลตนัจะมีความเป็นอิสระและแยกจาก CPN และ CENTEL โดยสญัญาว่าจ้างกลุม่ฮิลตนัเป็นผู้บริหารโรงแรมนั Oนมี

การกําหนดคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการโรงแรมที
สร้างแรงจงูใจให้กลุม่ฮิลตนับริหารจดัการโรงแรมฮิลตนั พทัยา เพื
อให้

ทรัพย์สนิหลกัดงักลา่วมีผลประกอบการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในระดบัที
ดีอยา่งตอ่เนื
อง  

ทั Oงนี O ข้อมูลที
แสดงไว้ในหน้าถัดไปแสดงการเปรียบเทียบระหว่างโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโรงแรมในบริเวณ

ใกล้เคียงที
บริหารงานโดย CENTEL โดยมีข้อสงัเกตที
สาํคญัดงัตอ่ไปนี O 

1) ทกุโรงแรมที
 CENTEL เป็นเจ้าของ และ/หรือ เป็นผู้บริหาร ในพื Oนที
ใกล้เคียงกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ยกเว้น

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา) เป็นโรงแรมที
มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคนละระดบักบัโรงแรม ฮิล

ตนั พทัยา โดยลกูค้าของโรงแรม ฮิลตนั พทัยา จะมีความสามารถในการใช้จ่ายที
สงูกวา่ ซึ
งสะท้อนในราคาคา่

ห้องพกัตามเกรดที
ตา่งกนั 

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ตําแหน่งทางการตลาด และจุดเด่นที


แตกตา่งกนักบัโรงแรม ฮิลตนั พทัยา โดยโรงแรมดงักลา่วเน้นแนวคิดความสนกุสนานในธีม Lost World โดยจะ

เน้นการเป็นสถานที
สําหรับครอบครัวและมีสวนนํ Oาขนาดใหญ่ภายในโรงแรมเป็นของตวัเอง ในขณะที
โรงแรม

ฮิลตัน พัทยา มีดีไซน์หรูที
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดบั ตั Oงอยู่ใจกลางเมืองพทัยาบนศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
สามารถเห็นทศันียภาพพาโนรามาที
สวยงามของโค้งอา่วพทัยาและจะเน้นลกูค้า

ธุรกิจและนกัทอ่งเที
ยวจากประเทศเอเชีย 

ดงันั Oน โรงแรมฮิลตนั พทัยาและโรงแรมในพื Oนที
ใกล้เคียงกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา ที
มี CENTEL เป็นเจ้าของ และ/

หรือ เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากกนัในการดําเนินงาน มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคนละกลุม่และมีการแข่งขนักนัทาง

ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Fair Competition) จึงทําให้ไม่มีความเสี
ยงในเชิงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) 
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4.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

4.2.1 ความเสี�ยงจากกรณีการถกูเวนคืนที�ดิน   

ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน อาจมีความเสี
ยงที
จะถกูเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลา   

ใด ๆ ระหว่างระยะเวลาที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว ซึ
งค่าชดเชยใด ๆ ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะ

ได้รับเพื
อชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนดังกล่าว อาจเป็นจํานวนตํ
ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ

กองทรัสต์ CPNREIT ดังนั Oน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี
ยงที
จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

CPNREIT ตามที
ได้ประมาณการไว้ 

4.2.2 อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี�ยวกับ
สิ�งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มี
ค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน 

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ อยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม 

ได้แก่ กฎหมายด้านสขุอนามยั กฎหมายเกี
ยวกบัการควบคมุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ Oา การทิ Oงของเสยี และการ

ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ
งภายใต้กฎหมายเหล่านี O เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ที
ควบคมุการดําเนินการและการใช้

ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซึ
งรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุกหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าว นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักลา่ว

เหล่านี O หากมีการปนเปืOอนหรือเกิดมลภาวะต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ที
เกิดขึ Oน อาจส่งผลให้

กองทรัสต์ CPNREIT มีความรับผิด หรืออาจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัในการนําอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ลงทนุออกให้เช่าและให้ใช้พื Oนที
 

นอกจากนี O อสงัหาริมทรัพย์ที
เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อมใน

ช่วงเวลาหนึ
ง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อมในอีก

ช่วงเวลาหนึ
ง หากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อมเหลา่นั Oนมีการแก้ไขเพิ
มเติม ดงันั Oน 

จึงมีความเสี
ยงในกรณีที
มีการแก้ไขเพิ
มเติมข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้านสิ
งแวดล้อม การ

ดําเนินการเพื
อให้อสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องด้าน

สิ
งแวดล้อมตามที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม อาจเพิ
มภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

4.2.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกับภยัธรรมชาติ อุบัติภยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ Oนไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึ Oนในบริเวณ

ที
ตั Oงอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

CPNREIT แล้ว จะยงัก่อให้เกิดความสญูเสยีแก่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ เช่าและผู้มาซื Oอสนิค้าหรือใช้บริการในโครงการของ
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กองทรัสต์ CPNREIT อยา่งประเมินคา่ไมไ่ด้  แม้วา่ฝ่ายที
เกี
ยวข้องจะได้เตรียมมาตรการป้องกนัภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และ

การก่อวินาศกรรมไว้อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึกอบรมพนกังานที
เกี
ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการ

อพยพผู้คน และกองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้ทําประกนัภยัที
ครอบคลมุความเสยีหายที
เกิดจากอบุตัิภยัและเหตสุดุวสิยัอื
น ๆ 

ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT แต่การก่อสร้างทรัพย์สินที
เช่าขึ Oนใหม่หรือการซ่อมแซมส่วนที
ได้รับ

ความเสียหายหนกั อาจมีภาระค่าใช้จ่ายสงูและใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ
งอาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 

สญูเสยีรายได้อยา่งมีนยัสาํคญัตลอดช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน

ของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ CPNREIT ได้จัดให้มีการประกันความเสี
ยงภยัในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดย

กําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสดัส่วนการครอบครองพื Oนที
ทั Oงหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที


กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้กองทรัสต์ 

CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสดัสว่นรายได้ทั Oงหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ และการ

ประกนัภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) โดยกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตาม

สดัส่วนการครอบครองพื Oนที
 และ/หรือรายได้ทั Oงหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน เพื
อคุ้มครอง

ความเสียหายที
อาจเกิดขึ Oน นอกจากนี O กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้จัดให้มีการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

(Public Liability Insurance) เพื
อป้องกันความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ Oนจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้มาใช้บริการใน

ทรัพย์สนิด้วย ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์ เห็นวา่การจดัให้มีการประกนัดงักลา่วข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื
องจาก

การประกันความเสี
ยงภัยในทรัพย์สินมีการกําหนดมูลค่าทดแทนให้เพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการขึ Oนใหม่ 

(Replacement Cost) ที
ไมร่วมคา่ที
ดิน รวมทั Oงการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัมกีารคุ้มครองที
ครอบคลมุคา่เฉลี
ยของรายได้

ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึ
งเป็นระยะเวลาสงูสดุที
คาดวา่จะต้องใช้ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการขึ Oนใหม ่โดยที
มีการ

กําหนดมลูคา่ทดแทนดงักลา่วในการตอ่กรมธรรม์ประกนัภยัทกุปี 

ทั Oงนี O ในกรณีที
อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ ได้รับความเสยีหายทั Oงหมดหรืออยา่งมนียัสาํคญั จน

ไมอ่าจใช้ทรัพย์สนิดงักลา่วเพื
อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจตอ่ไปได้ คูส่ญัญาทั Oงสองฝ่ายตกลงที
จะสร้างทรัพย์สนิที
เชา่ขึ Oน

ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกัน ซึ
งผู้ ให้เช่า ได้แก่ CPN และ/หรือนิติบุคคลที
เกี
ยวข้องกับ CPN จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นบัแตเ่กิดความเสยีหายดงักลา่ว โดยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที
ใช้ในการก่อสร้างดงักลา่วจะแบ่ง

กนัตามสดัสว่นพื Oนที
ที
ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื Oนฐานที
กองทรัสต์ 

CPNREIT และ/หรือผู้ ให้เช่าได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแตก่รณี หากค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องกบัการก่อสร้าง และ/หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินที
เช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื Oนฐานที
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายได้รับ กองทรัสต์ 

CPNREIT มีทางเลือกที
จะ (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินดงักล่าวตามสดัส่วนการครอบครองพื Oนที
 ซึ
งเมื
อกองทรัสต์ 

CPNREIT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายที
ใช้ในการก่อสร้างสว่นเกินดงักลา่วที
ผู้ ให้เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัที
เปิดให้บริการพื Oนที
ใน
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ทรัพย์สินที
สร้างหรือซ่อมแซมขึ Oนใหม่ หรือ (2) ยินยอมลดสดัส่วนการครอบครอบพื Oนที
ในทรัพย์สินที
เช่า โดยกองทรัสต์ 

CPNREIT ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ
มเติมให้แก่ผู้ ให้เช่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี O กองทรัสต์ 

CPNREIT สงวนสิทธิที
จะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื
อให้ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้

พิจารณาอนมุตัิก่อนการใช้สทิธิดงักลา่วของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT ตกลงที
จะชําระค่าใช้จ่ายที
ใช้ในการก่อสร้างเพิ
มเติมตามวรรคก่อน เพื
อ

ดํารงสดัสว่นการครอบครองพื Oนที
ในทรัพย์สินที
เช่า กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีโอกาสที
จะได้รับค่าเช่าเพิ
มขึ Oน เนื
องจาก

ทรัพย์สินที
เช่าที
สร้างขึ Oนใหมน่ั Oนมีความทนัสมยั กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจจดัเก็บคา่เช่าได้ในอตัราที
เพิ
มขึ Oน และอาจมี

พื Oนที
ที
จะนําออกให้เช่าเพื
อจดัหาผลประโยชน์เพิ
มขึ Oน อย่างไรก็ดี หากทางกองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมที
จะลดสดัส่วน

การครอบครองพื Oนที
ลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้จ่ายที
ใช้ในการก่อสร้างเพิ
มเติมให้แก่ผู้ ให้เช่า หรือในกรณีที
กองทรัสต์ 

CPNREIT และผู้ให้เช่าตกลงที
จะก่อสร้างทรัพย์สนิที
เช่าขึ Oนใหมใ่นรูปแบบเดิม และด้วยงบประมาณเพียงเทา่กบัคา่สนิไหม

ทดแทนพื Oนฐานที
กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ให้เช่าได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างเพิ
มเติม ก็อาจทําให้ทรัพย์สินที
เช่ามีพื Oนที
ลดลงเนื
องจากความผนัผวนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ส่งผลให้

สดัส่วนการครอบครองพื Oนที
ของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง ด้วยเหตุดงักล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจได้รับค่าเช่า

ลดลงเนื
องจากสดัสว่นพื Oนที
ที
กองทรัสต์ CPNREIT ครอบครองลดลง แตใ่นทางกลบักนั แม้วา่สดัสว่นการครอบครองพื Oนที


จะลดลง แตก่องทรัสต์ CPNREIT ก็อาจจะได้รับคา่เช่าในอตัราที
สงูขึ Oน เนื
องจากทรัพย์สนิที
เช่าเป็นทรัพย์สนิที
สร้างขึ Oนใหม่

และเป็นที
นา่สนใจแก่ผู้ เช่าพื Oนที
 ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจดัเก็บคา่เช่าได้ในอตัราที
เพิ
มสงูขึ Oนได้  

4.2.4 ความเสี�ยงจากการประกันภยั 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสี
ยงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที


กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT 

เข้าลงทนุอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้อกําหนดของกฎหมายที
เกี
ยวข้อง แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถ

จัดทําประกันภัยที
คุ้ มครองความเสี
ยงบางประเภทที
อาจเกิดขึ Oน หรือแม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจัดหา

ประกนัภยัได้ แต่อตัราเบี Oยประกนัอาจไมคุ่้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ หรือกองทรัสต์ 

CPNREIT อาจไมส่ามารถใช้สทิธิเรียกร้องตามที
ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัภยัที
เกี
ยวข้องได้ไมว่า่ทั Oงหมดหรือบางสว่น หรือ

อาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดงักล่าว โดยที
ไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์ 

CPNREIT หรือกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี
ยงจากความสญูเสยีทางการเงิน เมื
อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที
กองทรัสต์ 

CPNREIT อาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอยา่งเพียงพอ หรือไม่สามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักลา่วได้ 

อนัอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลตอบแทนที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์คาดวา่จะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ ภายใต้การ

ประกันภัยที
มีอยู่เดิมของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เพื
อให้กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการประกันภยั
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ทรัพย์สินสําหรับความเสี
ยงทุกประเภท การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยธุรกิจ

หยุดชะงัก โดยในส่วนของการประกันภยัทรัพย์สินสําหรับความเสี
ยงทุกประเภท จะกําหนดวงเงินเอาประกนัไม่ตํ
ากว่า

มลูคา่ต้นทนุทดแทนที
ไมร่วมคา่ที
ดิน ซึ
งผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นวา่การกําหนดวงเงินประกนัไมต่ํ
ากวา่มลูคา่ทดแทน

ที
ไม่รวมค่าที
ดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ว่าอายุของสญัญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตสุมผล เพราะมูลค่า

ทดแทนดงักลา่วนา่จะเพียงพอสาํหรับการก่อสร้างโครงการขึ Oนใหมห่ากเกิดความเสยีหายกบัโครงการทั Oงหมด  

สําหรับการประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก บคุคลที
สามที
ได้รับความเสียหายจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามที
กองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสม ในขณะที
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

กองทรัสต์ CPNREIT จะกําหนดวงเงินเอาประกนัที
กองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการ

สญูเสียรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึ Oนใหม่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ

เป็นผู้ รับประโยชน์ตามสดัสว่นรายได้ทั Oงหมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ  

4.2.5 อสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT ถือครองนั1นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั 1ง
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ เพิ�มมากขึ 1น 

ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบ

ทางลบหากคา่ใช้จ่ายเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตา่ง ๆ เพิ
มขึ Oน โดยรายได้ไมเ่พิ
มขึ Oนตามหรือ

เพิ
มขึ Oนในอตัราที
น้อยกวา่ 

ปัจจยัที
อาจสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ
มสงูขึ Oนได้แก่ 

- การเพิ
มขึ Oนของคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

- การเพิ
มขึ Oนของภาษีที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั Oงคา่ธรรมเนียมอื
น ๆ ตามกฎหมาย 

- การเปลี
ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั Oงนโยบายของรัฐบาลซึ
งจะเพิ
มคา่ใช้จ่ายในการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที
เปลี
ยนแปลงนั Oน 

- การเพิ
มขึ Oนของคา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภค 

- การเพิ
มขึ Oนของคา่บริการสาํหรับผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) 

- การเพิ
มขึ Oนของอตัราเงินเฟ้อ 

- การเพิ
มขึ Oนของเบี Oยประกนัภยั  

- ความเสยีหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้คา่ใช้จ่ายในการ

ดําเนินการ และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการในสว่นนี Oไมส่ามารถคาดหมายได้ และการเพิ
มขึ Oนของคา่ใช้จา่ย

ในการดําเนินงานอื
นที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์และการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
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4.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT 

4.3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี�ยง 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสี
ยงหลายประการ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะแต ่(1) การเปลี
ยนแปลงในทาง

ลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลี
ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื Oนที
 (3) สถานะทางการเงินของผู้

เช่า ผู้ ซื Oอและผู้ ขายอสงัหาริมทรัพย์ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุน ทั Oงที
เป็นเงินกู้ ยืม ตราสารหนี O หรือตราสารทุนซึ
งอาจ

เปลี
ยนแปลงไป ทําให้สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้มาเพิ
มซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ

ปรับปรุงซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ (5) การเปลี
ยนแปลงอตัราดอกเบี Oย ต้นทนุการเงิน และคา่ใช้จ่ายเกี
ยวกบัการดําเนินงาน

อื
น ๆ (6) การเปลี
ยนแปลงกฎหมายด้านสิ
งแวดล้อม กฎหมายการกําหนดเขตพื Oนที
และหลกัเกณฑ์อื
น ๆ ของรัฐบาลและ

นโยบายด้านการเงิน (7) ข้อเรียกร้องด้านสิ
งแวดล้อมที
เกิดขึ Oนจากอสงัหาริมทรัพย์ (8) การเปลี
ยนแปลงอตัราค่าเช่าใน

ตลาด (9) การเปลี
ยนแปลงของราคาพลงังาน (10) การแขง่ขนัระหวา่งเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

เพื
อแยง่ลกูค้าที
เป็นผู้ เช่าและผู้ใช้พื Oนที
ซึ
งอาจสง่ผลให้เกิดพื Oนที
วา่งในอสงัหาริมทรัพย์ หรือไมส่ามารถให้เช่าโดยมีข้อตกลง

ที
เป็นประโยชน์ได้ (11) การไมส่ามารถตอ่อายสุญัญาเช่าเมื
อสญัญาเช่าฉบบัปัจจบุนัหมดอาย ุ(12) การไมส่ามารถจดัเก็บ

ค่าเช่าหรือคา่ตอบแทนการใช้ประโยชน์จากผู้ ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่าพื Oนที
ได้ตรงตามเวลาที
กําหนด หรือการไมส่ามารถจดัเก็บ

ได้เลยเนื
องจากผู้ ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่าพื Oนที
ล้มละลาย (13) การไม่สามารถจดัทําประกนัภยัได้เพียงพอหรือครอบคลมุความ

เสยีหายหรือการที
เบี Oยประกนัภยัเพิ
มสงูขึ Oน (14) การเพิ
มขึ Oนของอตัราเงินเฟ้อ (15) อสงัหาริมทรัพย์ชํารุดบกพร่องเป็นเหตุ

ให้ต้องแก้ไขซ่อมบํารุง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที
ไม่อาจคาดหมายได้ (16) ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงและ

เงื
อนไขในสญัญาเช่า (17) การต้องพึ
งพากระแสเงินสดเพื
อใช้ในการซ่อมบํารุงและการพฒันาปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ 

(18) การที
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ
มสงูขึ Oน รวมถึงค่าภาษีที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ (19) สิทธิหรือภาระติดพนั

ใด ๆ ที
ตรวจไมพ่บขณะที
ทําการตรวจสอบหรือสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ที
กรมที
ดิน และ (20) เหตสุดุวิสยัที
ทําให้เกิดความ

เสยีหายที
ไมอ่าจทําประกนัภยัได้  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี Oส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่าพื Oนที
 อัตราค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้

ประโยชน์ในพื Oนที
 หรือคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์และรายได้ที


ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจลดลงอย่างมีนัยสําคัญหากตลาด

อสงัหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงขาลงอยา่งกะทนัหนั 

4.3.2 ความเสี�ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ก่อตั Oงทรัสต์ได้ทําการศกึษาข้อมลูรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นั Oน ๆ โดย

ทําการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมลูตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุ โดยผู้ก่อตั Oงทรัสต์ได้

ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ

ทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลและสญัญาต่าง ๆ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า
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อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ จะปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องที
อาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT 

เข้าลงทุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยที
ปรึกษากฎหมายที
ผู้ ก่อตั Oงทรัสต์ใช้เป็น

พื Oนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื
องจากความบกพร่อง

บางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ที
อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื
องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ 

รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที
ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื
น ๆ ที
เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั Oงผู้ประเมินราคา 

วิศวกรและที
ปรึกษากฎหมาย 

นอกจากนั Oนแล้ว อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ 

ที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งการศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที
เกี
ยวข้อง (Due Diligence) ของ

ผู้ก่อตั Oงทรัสต์อาจไมส่ามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ
งอาจสง่ผลให้เกิดภาระคา่ใช้จ่ายที
เกินกวา่ที
ผู้ก่อตั Oงทรัสต์ได้ประมาณการ

ไว้ก่อนการลงทนุ หรือก่อให้เกิดหน้าที
ที
ต้องปฏิบตัิตามข้อผกูพนัที
เกี
ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วที
ถกูกําหนดโดย

หนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้อง 

4.3.3 กําไรขั 1นต้นที�ได้จากอสังหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจ
ได้รับผลกระทบทางลบจากหลายปัจจัย 

กําไรขั Oนต้นที
ได้จากอสงัหาริมทรัพย์หรือมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบ

ทางลบจากหลายปัจจยั ได้แก่ 

- กรณีที
มีพื Oนที
ว่างจากการที
สญัญาเช่าหมดอายหุรือมีการเลิกสญัญาเช่าที
ทําให้อตัราการเช่าลดน้อยลง 

เป็นผลให้กําไรขั Oนต้นที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับลดลง  

- ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่าพื Oนที
 

- จํานวนเงินค่าเช่าที
ผู้ เช่าต้องจ่าย ตลอดจนข้อตกลงและเงื
อนไขในการต่อสญัญาเช่าพื Oนที
และการทํา

สญัญาเช่ารายใหมน่ั Oนมีเงื
อนไขที
ด้อยกวา่สญัญาเดิม 

- สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั Oงภายในประเทศและทั
วโลก รวมทั Oงสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

- ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซึ
งการประกนัภยัที
เพียงพอ 

- การเปลี
ยนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที
ควบคุมอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพื Oนที
 

ภาษีและค่าธรรมเนียมที
ต้องชําระให้แก่รัฐบาล การเปลี
ยนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มสงูขึ Oน หรือมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที
ไม่สามารถคาดหมายได้ ทั Oงนี O 

เพื
อให้สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบที
เปลี
ยนแปลงไปนั Oน สทิธิตา่ง ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์อาจมี

ข้อจํากดัอนัเป็นผลมาจากการเปลี
ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัมาตรฐานอาคาร หรือการวางผงั

เมือง หรือการใช้บงัคบักฎหมายใหมที่
เกี
ยวข้องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  
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- ภยัพิบตัิธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล และเหตกุารณ์อื
นใดที
อยูน่อกเหนือ

ความควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 

- ความสามารถของผู้ เชา่ชว่งทรัพย์สนิในสว่นที
เป็นโรงแรมในการชําระคา่เชา่ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

4.3.4 มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื�องแสดงมูลค่าที�แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั1นจะเป็นไปตามที�ประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 

โดยทั
วไป การประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการที
เป็น

นามธรรมที
เกี
ยวกบัทรัพย์สินนั Oน เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนัและ

สภาพของทรัพย์สนิ ซึ
งอาจมีเหตกุารณ์ที
ทําให้ปัจจยัดงักลา่วเปลี
ยนแปลงได้ในอนาคต เนื
องจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์

หรือเหตกุารณ์ทั Oงหมดที
เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ Oนตามที
คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที
มิได้

คาดการณ์ไว้ ดงันั Oน ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกนัได้ว่าข้อสมมติฐานที
วางไว้จะเกิดขึ Oนตามที
คาดการณ์ ดงันั Oน 

ราคาที
กองทรัสต์ CPNREIT จะขายทรัพย์สินหลกัที
ลงทนุในอนาคต จึงอาจตํ
ากว่ามลูค่าที
กําหนดโดยบริษัทประเมินค่า

ทรัพย์สนิ หรือตํ
ากวา่ราคาที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วซึ
งจะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 

มีผลขาดทนุจากการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อนัจะมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

4.3.5 สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของการลงทุน
ตามสมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ 1นอยู่กับความเสี�ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
การเงนิ กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องและการแข่งขัน ซึ�งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที�แท้จริงแตกต่างจากที�
ประมาณการไว้อย่างมีนัยสาํคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าที�ได้ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT  

ประมาณการตามที
ระบใุน “ประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิ

ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตั Oงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน

ของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต”  นั Oน ได้รวมเอาข้อมลูที
เกี
ยวกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปันสว่นแบ่งผลกําไร

ตามสมมติฐานของกองทรัสต์ CPNREIT  สําหรับงวดประมาณการวนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 ซึ
ง

ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT นั Oน เป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตที
อาจจะเกิดขึ Oน

แก่กองทรัสต์ CPNREIT เท่านั Oน และไม่ได้เป็นการยืนยนัถึงผลประกอบการที
แท้จริงของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต 

นอกจากนี O ประมาณการทางการเงินดงักล่าวขึ Oนอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายประการตามที
ได้ระบุไว้ใน “ประมาณการงบ

กําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการ

ตั Oงแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต”  อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้

ก่อตั Oงทรัสต์ได้จดัทําประมาณการดงักลา่วด้วยความตั Oงใจและความระมดัระวงั แตข้่อสมมติฐานที
นํามาใช้ในการประมาณ

การยังมีความไม่แน่นอนและขึ Oนอยู่กับความเสี
ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ การเงิน และ
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กฎเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง ซึ
งข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที
เกิดขึ Oนจริงอาจเปลี
ยนแปลงในสาระสําคัญได้ ความเสี
ยงและความไม่

แน่นอนดังกล่าวต่าง ๆ นั Oนอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการ

คาดการณ์หรือการตั Oงสมมติฐานในเหตกุารณ์ที
อาจเกิดขึ Oนในอนาคตอนัเกี
ยวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งมีความไมแ่นน่อน  

เนื
องจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์หรือเหตุการณ์ทั Oงหมดที
เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ Oนตามที
คาดการณ์ไว้ 

หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที
มิได้คาดไว้ ดงันั Oน ผู้ก่อตั Oงทรัสต์จึงไมอ่าจรับประกนัได้วา่ข้อสมมติฐานที
วางไว้จะ

เกิดขึ Oนและกองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามที
ประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ

กองทรัสต์ CPNREIT ไม่เป็นไปตามที
ประมาณการไว้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือ

ผลตอบแทนตามที
ประมาณการไว้ได้ ซึ
งอาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที
ได้ประมาณการไว้และ

หนว่ยทรัสต์อาจมีมลูคา่ทางตลาดลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.3.6 ความเสี�ยงจากการที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดงันั Oน มลูคา่ของสทิธิการเช่าอาจลดลงเนื
องจากการ

ลดลงของระยะเวลาการเช่าที
เหลอือยู ่หรือมลูคา่สทิธิการเช่าอาจมีการเปลี
ยนแปลง อนัเนื
องจากการเปลี
ยนแปลงของการ

ประเมินราคาของมลูคา่สิทธิการเช่า หรือการเปลี
ยนแปลงของคา่เช่าพื Oนที
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ
งปัจจยัตา่ง ๆ 

เหลา่นี Oจะสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หนว่ยทรัสต์ ซึ
งทําให้มลูคา่ของหนว่ยทรัสต์มีการเปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ Oนหรือลดลงก็ได้ 

 

4.4 ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทุน 

4.4.1 ความเสี�ยงจากการที�ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั Oงนี O ตลาดที
สาธารณชนจะสามารถซื Oอขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยงัมี

การพัฒนาที
ไม่นานนัก ผู้ ก่อตั Oงทรัสต์จะดําเนินการยื
นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื
อนําหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม การนําหนว่ยทรัสต์เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ไม่ได้เป็นเครื
องรับประกนัวา่ตลาดในการซื Oอขายหนว่ยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพฒันา หรือหากมี

การพฒันาแล้ว จะมีสภาพคลอ่งในตลาดสาํหรับหนว่ยทรัสต์ 

การประเมินผลการดําเนินงานของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(Benchmark) ทั Oงในและตา่งประเทศอาจทําได้ยาก เพราะทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลติภณัฑ์การลงทนุ

ที
ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที
สามารถนํามาใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ของทรัสต์เพื
อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ นอกจากนี O ยงัไม่เป็นที
แน่ชดัว่าตลาดการลงทนุในทรัสต์เพื
อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดที
ได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 
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4.4.2 การเปลี�ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบจากการมีผล

บงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ
งเป็นปัจจยัที
ผู้ก่อตั Oงทรัสต์ไมส่ามารถควบคมุ

หรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ

คําสั
งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที
มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ที
ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั 

ดงันั Oน ผู้ก่อตั Oงทรัสต์จึงไมส่ามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้วา่การ

เปลี
ยนแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

4.4.3 ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลงัจากที
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้จัดการ

กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในตลาดหลกัทรัพย์จะมี

เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลงัวนัเริ
มต้นของการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
ง

ราคาซื Oอขายดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT โดยราคาซื Oอขายของ

หน่วยทรัสต์จะขึ Oนอยูก่บัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซื Oอขายของหนว่ยทรัสต์ ฯลฯ ดงันั Oน ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาที


เสนอขายหนว่ยทรัสต์ หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทรัสต์ CPNREIT  

4.4.4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้เป็นมูลค่าที�แท้จริงที�กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้รับหากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทั 1งหมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สินหรือการ

สอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที
ลงทุนเป็นข้อมูลพื Oนฐาน ดังนั Oน ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ต้องจําหน่าย

ทรัพย์สิน เพื
อปรับโครงสร้างการลงทนุ หรือเพื
อการเลิกกองทรัสต์ มลูค่าดงักลา่วอาจมิได้เป็นมลูค่าที
แท้จริงซึ
งกองทรัสต์ 

CPNREIT จะได้รับหากมีการจําหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั Oงหมดหรือบางสว่น หรือเมื
อมีการเลกิกองทรัสต์ CPNREIT  

4.4.5 ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื 1อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เนื
องจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ

คลอ่งในการซื Oอขายหนว่ยทรัสต์จะประเมินจากความถี
และปริมาณการซื Oอขายหนว่ยทรัสต์นั Oนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
งอยูบ่น

พื Oนฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื Oอ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ
งปริมาณความต้องการของผู้ซื Oอ-ผู้ขายนั Oน ขึ Oนอยูก่บัปัจจยั

หลายประการที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณความต้องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของตลาดใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว ดงันั Oน จึงมีความเสี
ยงที
หนว่ยทรัสต์นี Oจะขาดสภาพคลอ่งในการซื Oอขายในตลาดรอง 
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4.4.6 ความเสี�ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม  

ในการซื Oอหรือขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการซื Oอหรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า (ในกรณีที


กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์) และการดําเนินงานเพื
อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต อาจมีภาระภาษีและคา่ธรรมเนียมที
เกิดจากการซื Oอหรือขาย หรือโอนหรือรับโอนกรรมสทิธิd 

หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ และการดําเนินงานเพื
อจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

CPNREIT ซึ
งกองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องรับภาระทั Oงหมดหรือบางส่วน โดยที
อัตราภาษีและอัตราค่าธรรมเนียมที


กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

นอกจากนี O ในอนาคตภาระภาษีของกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
เกี
ยวข้องกบั

การลงทนุ และ/หรือการซื Oอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการดําเนินงานเพื
อจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

CPNREIT และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ CPNREIT อาจเปลี
ยนแปลงไปจากอตัราที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั 

หากมีการเปลี
ยนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง  

4.4.7 ความเสี�ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตัวการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

การที
กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งต้องพร้อมจะ

นําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูคา่รวมกนัไมต่ํ
ากวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที
ขออนญุาตเสนอขายรวมทั Oงจํานวน

เงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทําให้เกิดการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Oงที
  1 เสร็จสิ Oน กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาคารสาํนกังานและโรงแรม จํานวนทั Oงสิ Oน 5 โครงการ ซึ
งแตล่ะโครงการมีทําเลที
ตั Oงที


แตกต่างกนั ทําให้เกิดการกระจายความเสี
ยงในเรื
องที
ตั Oงของทรัพย์สิน (Location Diversification) รวมถึงลดความเสี
ยง

จากการพึ
งพิงโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใดโครงการหนึ
ง ในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ 

CPNREIT ในสว่นของการลงทนุในทรัพย์สินอื
นที
ไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์ CPNREIT (โดยผู้จดัการกองทรัสต์) จะมี

การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง 

4.4.8 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

CPNREIT ซึ
งขึ Oนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทั Oงในประเทศและตา่งประเทศ ความสามารถของผู้

เช่าและผู้ เช่าช่วงในการจา่ยชําระคา่เช่า ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตา่ง ๆ  การแขง่ขนั

ของผู้ประกอบการ อตัราการเช่าพื Oนที
ในโครงการที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ การเปลี
ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัที


เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันั Oน จึงมีความเสี
ยงที
นกัลงทนุจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน

ตามที
ได้ประมาณการเอาไว้ หรือกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิ
มการ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 
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4.4.9 ความเสี�ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการกําหนดราคาซื 1อขาย
หน่วยทรัสต์ 

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที
ผู้จดัการกองทรัสต์ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้

รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่ครั Oงลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ซึ
ง

มลูค่าดงักลา่วอาจไม่ใช่ราคาที
จะซื Oอขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ เนื
องจากราคาที
ซื Oอขายในตลาดหลกัทรัพย์จะขึ Oนอยู่

กบัปัจจยัอื
น ๆ ด้วย เช่น อปุสงค์และอปุทานของหลกัทรัพย์ การไหลเข้าของเงินลงทนุของนกัลงทนุตา่งประเทศ เป็นต้น 

ทั Oงนี O  ข้อมลูที
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้เปิดเผยในหนงัสือชี Oชวนของกองทรัสต์ CPNREIT ฉบบันี O ผู้จดัการกองทรัสต์

ได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และดแูลการใช้ถ้อยคําให้กระชบัรัดกมุและไมทํ่าให้ผู้ลงทนุสาํคญัผิด รวมถึง

ไมม่ีเหตผุลที
ทําให้คิดได้วา่มีข้อมลูที
อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุที
ยงัมิได้เปิดเผย 

4.4.10 เงนิคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้อยกว่าจาํนวนเงนิที� ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ได้ลงทุน 

ในกรณีที
มีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ก่อตั Oงทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงิน

ลงทนุของตนคืนไมว่า่ทั Oงหมดหรือบางสว่น ทั Oงนี Oขึ Oนอยูก่บัสาเหต ุวิธีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT หลกัเกณฑ์การจําหนา่ย

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT และระยะเวลาคงเหลอืของสทิธิการเช่า 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

-ไมม่ี- 

6. ข้อมูลสาํคัญอื�น 

-ไมม่ี- 
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ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกับดูแล 

7. ข้อมูลหน่วยทรัสต์ 

7.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต์และข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ข้อมลูหนว่ยทรัสต์ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

ทนุจดทะเบียน  
จําหนวนหนว่ยทรัสต์ 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 
 

29,653,382,715 บาท 
2,212,476,700 หนว่ย 
29,462,148,155 บาท 
13.3164 บาทตอ่หนว่ย 

ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ณ วนัที
 29 ธนัวาคม 2560 

ราคาปิด  
ราคาสงูสดุ  
ราคาตํ
าสดุ  
มลูคา่ตามราคาตลาด 
มลูคา่การซื 9อขายตอ่ปี (AOM Value) 

  22.20 บาทตอ่หนว่ย 
  22.60 บาทตอ่หนว่ย 
  22.20 บาทตอ่หนว่ย 
  49.12 ล้านบาท 
434.65 ล้านบาท 

7.2 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ 

ณ วนัที
 29 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ 10 ลาํดบัแรก ดงันี 9 

ลาํดับ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 

1 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69 
2 ธนาคาร ออมสนิ 68,004,833 3.07 
3 MRS.ARUNEE CHAN 55,645,800 2.52 
4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 55,072,310 2.49 
5 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 37,367,952 1.69 
6 HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST 

SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA 
FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU 

33,261,756 1.50 

7 กองทนุเปิด เค พร็อพเพอร์ตี 9 เซคเตอร์ 31,152,700 1.41 
8 กองทนุเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี 9 อินคมั พลสั 30,207,000 1.37 
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ลาํดับ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 

9 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 29,494,000 1.33 
10 GIC PRIVATE LIMITED 28,178,537 1.27 

 

7.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ 

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ 

• กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครั 9ง  

• ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของกําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี 

อนึ
ง กําไรสทุธิที
ปรับปรุงแล้วตามข้อนี 9ให้หมายถงึกําไรที
ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี 9 

1) การหักกําไรที
ยังไม่เกิดขึ 9น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 9งการปรับปรุงด้วยรายการอื
นตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. 

เพื
อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT 

2) การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพื
อการชําระหนี 9เงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ 

CPNREIT ตามวงเงินที
ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี 9ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี แล้วแตก่รณี 

• ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์

ตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

• ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ 

• ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัสิ 9นรอบ

ปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั 9น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที
ผู้ จัดการ

กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

• ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั 9งนี 9 ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที
ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศ ทจ.49/2555 

เฉพาะในสว่นที
เกินหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที
ไมอ่าจจ่ายให้แก่

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื
นตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 
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• ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบียนและอตัราประโยชน์ตอบแทน 

โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
มีชื
ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์และจะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที
จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยทรัสต์ระหวา่งปีบญัชี

หรือรอบปีบญัชีใดมีมลูคา่ตํ
ากวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสทิธิที
จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบ

แทนในครั 9งนั 9น และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที


กําหนดไว้ 

• สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที
ระบไุว้ เว้น

แต่กรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานอื
นใดที
มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข

เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติม ประกาศ กําหนด สั
งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื
น ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ดําเนินการให้เป็นไปตามนั 9น 

ข้อจํากดัในการจา่ยผลประโยชน์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั 9งนี 9 ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที
ถือ

หน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 และที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม 

(ถ้ามี) เฉพาะในสว่นที
เกินหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที
ไมอ่าจจ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื
นตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

8.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

8.1.1 ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ
งทําหน้าที
เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัท

จํากดัซึ
งจดทะเบียนจดัตั 9งขึ 9นในประเทศไทย เมื
อวนัที
 27 มิถนุายน 2560 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ
งเรียกชําระแล้ว 10 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื
อปฏิบตัิหน้าที


บริหารจดัการทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ และมีบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ในผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นจํานวนร้อยละ 99.9997 ของหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั 9งหมด โดยมีสรุปข้อมูลสําคญัของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ ปรากฏตามตารางดงัตอ่ไปนี 9 

ชื
อผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  

ที
ตั 9งสาํนกังานใหญ่ เลขที
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 

วนัที
จดทะเบียนจดัตั 9ง
บริษัท 

27 มิถนุายน 2560 

โทรศพัท์ 02-667-5555 ตอ่ 1660 

ทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว 10 ล้านบาท 

จํานวนหุ้นที
ออกและเรียก
ชําระแล้ว 

1,000,000 หุ้น 

มลูคา่ที
ตราไว้ 10 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจ 

ทําหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่  
(สดัสว่นการถือหุ้น) 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
(ร้อยละ 99.9997) 

รายชื
อกรรมการ  1. นายชาล ีมาดาน 
2. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลงลายมือชื
อ
ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  

นิติบคุคลที
มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบคุคลดียวกบัถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ มีดงันี 9 
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บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

ทรัสตเ์พื อการลงทนุในสทิธ ิ

การเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN   

กองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรัพย ์ 

กองทนุรวม 

ธรุกจิไทย 4 

กองทนุรวม 

ธรุกจิไทย 5 11)
 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ดเีวลลอปเมน้ท ์ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เรยีลตี5 

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา เชยีงใหม่ 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธเิบศร ์

บจ. ซพีเีอ็น พัทยา 

บจ. เซ็นทรัลฟู้ดอเวนวิ 

บจ. เซ็นทรัลเวลิด ์

บจ.ซพีเีอ็นระยอง 

บจ.ซพีเีอ็น โกบอล 

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ไนนส์แควร ์

บจ. เซ็นทรัลพัฒนา ชลบรุ ี

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 

บจ.ซพีเีอ็น เลริน์นิ ง เซ็นเตอร ์

บจ. ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์

บจ. ซพีเีอ็น โคราช 

บจ. ซพีเีอ็น เรซซเิดน้ซ ์ขอนแก่น 

 

หมายเหต ุ:  1) สดัสว่นของผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทเจา้ของ ไมร่วมผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทเจา้หนี5 

 2) บจ. ฟีโนมนิอน ครเีอชั น เป็นบรษัิทจัดตั 5งขึ5นใหม ่เมื อวันที  24 กรกฎาคม 2560 ซึ งเป็นบรษัิทรว่มทนุกับ บจ.ไรทแ์มน ซึ งถอืหุน้รอ้ยละ 49 

  

  

บจ. บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอรต์ี5 

บจ. สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์

บจ. สแควร ์รทิซ ์พลาซา่ 

บจ. อยธุยาเกษตรธานี 

บจ.ซพีเีอ็น ซติี5 

บจ.ซพีเีอ็น คอมเพล็กซ ์

Global Retail Development & 
Investment Limited  

CPN Ventures Sdn. Bhd. 

Global Commercial 
Property Limited 

CPN Real EstateSdn. Bhd. 

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd. 

Central Plaza i-City Malls Malaysia 
Sdn. Bhd. 

Central Plaza i-City Sdn. Bhd. 

10.00% 

Central Plaza i-City  

50.00% 10.00% 

บจ. ซี.เอส.ซิตี� 
  

บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน่ 

บจ. ซพีเีอ็น เอสเตท 

 

99.94% 

25.00% 
  

บจ. ฟีโนมินอน ครีเอชั�น จาํกดั2) 
  

50.99% 
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8.1.2 ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัที
 27 มิถนุายน 2560 มีดงันี 9 

รายชื�อ จาํนวนหุ้นที�ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 999,997      99.9997 

2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์            1      0.0001 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

บจ. ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท3์) 

  

บจ. วมิานสรุยิา4) 

 

บจ. สวนลมุ พร็อพเพอรต์ี55) 
  

บจ.ศาลาแดง พร็อพเพอรต์ี5 แมนเนจ
เมน้ท6์) 

บจ.พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์7) 
  

บจ.ดาราฮารเ์บอร8์) 
  

บจ.ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี�        ดีเวลอปเมนท9์) 
 

บจ.ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล จาํกดั10) 
 

100% 
  

75.00% 
  

90.00% 
  

35.00% 
  

65.00% 
  

50.00% 
  

63.00% 
  

100% 
  

 หมายเหต:ุ  3) บจ. ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์เป็นบรษัิทจัดตั 5งขึ5นใหม ่เมื อวันที  27 มถินุายน 2560 

 4) บจ. วมิานสรุยิา เป็นบรษัิทรว่มทนุกับ บมจ.ดสุติธานี (DTC) ซึ งถอืหุน้รอยละ 65 
5) บจ. สวนลมุ พร็อพเพอรต์ี5 เป็นบรษัิทรว่มทนุกบั บมจ.ดสุติธานี (DTC) ซึ งถอืหุน้รอ้ยละ 37 โดย DTC จะทยอยขายหุน้ให ้CPN จนกระทั ง CPN ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 85 
6) บจ. ศาลาแดง พร็อพเพอรต์ี5แมนเนจเมน้ท ์เป็นบรษัิทรว่มทนุกับ บมจ.ดสุติธาน ี(DTC) ซึ งถอืหุน้รอ้ยละ 25 

7) บจ. พระราม 4 เดเวลอปเมน้ท ์เป็นบรษัิทรว่มทนุกับ บมจ.ดสุติธานี (DTC) ซึ งถอืหุน้รอ้ยละ 10 

8) บจ. ดาราฮารเ์บอร ์เป็นบรษัิทที บมจ.เซน็ทรัลพัฒนา ซื5อหุน้จาก บมจ.พร็อพเพอรต์ี5 เพอรเ์ฟค (PF) เมื อวันที  14 กรกฎาคม2560 

9) บจ. ซนิเนอรจ์สิตกิ พร็อพเพอรต์ี5 ดเีวลอปเมนท ์เป็นบรษัิทจัดตั 5งขึ5นใหม ่เมื อวันที  5 กันยายน 2560 ซงีเป็นบรษัิทรว่มทนุกับ บจ.เอก-ชยั ดสีทรบิวิชั น ซสิเทม จํากัด  

      ซึ งถอืหุน้รอ้ยละ 50 

10) บจ. ซีพเีอน็ พัทยา โฮเทล เป็นบรษัิทจัดตั 5งขึ5นใหม ่เมื อวันที  25 กนัยายน 2560 
11) สิ5นสดุอายโุครงการตามสญัญาในวันที  5 มนีาคม 2561 และดําเนนิการเลกิกองทนุในวันที  9 มนีาคม 2561 
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รายชื�อ จาํนวนหุ้นที�ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์            1      0.0001 

4. นายชนวฒัน์ เอื 9อวฒันะสกลุ            1      0.0001 

รวม         1,000,000  100.0000 

8.1.3 โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

1. โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ
งประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที
ตามโครงสร้าง ดงันี 9 

 

2. รายชื�อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี 9 

1 นายชาล ีมาดาน 
กรรมการอิสระ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2558 – 2560  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี
ยง  
                            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
2555 – 2557 Chief Executive & Head of International Banking 
                            The Royal Bank of Scotland 
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2 นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford  
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ปี 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง     
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ปี 2548 – 2554  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง   
                             บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

3 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 
กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ปี 2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสี
ยง  
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ปี 2556 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเสี
ยง  
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 

3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด ซึ
งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี

กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 9งหมดของบริษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ

ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที
ออกใหม ่  

3.1 หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่บริษัทฯ  

• ปฏิบตัิหน้าที
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ

บริษัทฯ และมติที
ประชุมของผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื
อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์และเป็นธรรม

ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการปฏิบตัิหน้าที
จะไมข่ดัต่อหน้าที
ของบริษัทฯ ในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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• กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการที
ดี  

• อนมุตัิงบการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

• ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายงานตา่ง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเป็นธรรม และมีความเทา่

เทียมกนั 

• พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที
เห็นวา่มีเรื
องที
สาํคญัที
คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มกีาร

บรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

• พิจารณาคดัเลอืกและแตง่ตั 9งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมที
พ้นจากตาํแหนง่ รวมทั 9งคดัเลอืกและ

เสนอแตง่ตั 9งกรรมการเพิ
มเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• พิจารณาและอนมุตัเิรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินงานที
สาํคญัของบริษัทฯ เช่น การจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ตามที
กฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปี การคดัเลอืก เสนอแตง่ตั 9ง 

และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น 

• ให้ความรู้เกี
ยวกบัการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัที


เกี
ยวข้อง ให้กรรมการใหมไ่ด้รับทราบ 

• กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 4 ครั 9ง ซึ
งในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทแตล่ะครั 9ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุในจํานวนเกินกึ
งหนึ
งของจํานวนกรรมการทั 9งหมด จึงจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ โดยมติของที
ประชมุคณะกรรมการให้ถือตามเสยีงข้างมากของกรรมการที
มาประชมุ 

ทั 9งนี 9 กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเรื
องนั 9น ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

• จดัให้มีตําแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพื
อนําเสนอวาระในการประชมุตามที
แตล่ะฝ่ายงานนําเสนอ

และจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ และเอกสารที
เกี
ยวข้องกบัการประชมุดงักลา่ว 

• ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร โดยในกรณีที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารดํารงตําแหนง่

กรรมการ  กรรมการที
ดาํรงตาํแหนง่ประธานเจ้าหน้าที
บริหารทา่นนั 9นจะไมเ่ข้าร่วมในการพิจารณา และไมม่ี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

3.2 บทบาท หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

• พิจารณาอนมุตัินโยบายที
สาํคญัในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ได้แก่ นโยบายในการจดัการกองทรัสต์ 

นโยบายการจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ นโยบายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายการจดัหา

ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื
อให้ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องนําไปปฏิบตัิ 

• พิจารณาอนมุตัิการลงทนุหรือได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในครั 9งแรกและการ

ลงทนุเพิ
มเติม เพื
อการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
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รวมทั 9งกํากบัดแูลเพื
อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาแตง่ตั 9ง

ผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชี 9ชวน ระเบียบ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และประกาศที
จะ

แก้ไขเพิ
มเติม รวมทั 9งพิจารณาอนมุตัิเกี
ยวกบัการเพิ
มทนุของกองทรัสต์ รวมถึงการขออนญุาตตา่ง ๆ ที


เกี
ยวข้อง 

• พิจารณาอนมุตัเิกี
ยวกบัการจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์เพื
อให้เป็นไปตาม

นโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาแตง่ตั 9งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ

ข้อมลู หนงัสอืชี 9ชวน ระเบียบ กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเตมิ 

• พิจารณาอนมุตัินโยบายการบริหารและจดัการความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

เพื
อให้ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องนําไปปฏิบตัิ 

• พิจารณาอนมุตัินโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และกระบวนการตา่ง ๆ ในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที
เกี
ยวข้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ
งระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลที
เกี
ยวโยงกนั

กบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งรวมถงึมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพื
อรักษาประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ 

CPNREIT หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวมเมื
อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึ 9น  

• พิจารณาอนมุติการเข้าทํารายการระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนัให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที
ประกาศที
เกี
ยวข้องกําหนด รวมถึงประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเติม 

• พิจารณาคดัเลอืกประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เพื
อบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

• พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั 9งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อสง่ไปให้ทรัสตีเห็นชอบ 

• พิจารณาอนมุตัิการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อสง่ไปให้ทรัสตีรับทราบ 

• พิจารณาคดัเลอืก อนมุตัิการให้เช่าทรัพย์สนิแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั และนําสง่ให้ทรัสตีเพื
อเห็นชอบ 

• พิจารณาอนมุตัิระบบงานที
จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที


เกี
ยวข้อง รวมถงึพิจารณาคดัเลอืกผู้ให้บริการภายนอกดงักลา่วเพื
อสง่ให้ทรัสตีรับทราบ 

• พิจารณาอนมุตัิการวา่จ้างที
ปรึกษาที
เกี
ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT และสง่ให้ทรัสตีเพื
อ

รับทราบ 

• ติดตาม ดแูลจดัการให้มกีารกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย ให้เป็นไป

ตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาแตง่ตั 9งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ

ข้อมลู หนงัสอืชี 9ชวน ระเบียบ กฎหมายที
เกี
ยวข้องและประกาศที
จะแก้ไขเพิ
มเติม รวมทั 9งการรายงานเรื
องที


สาํคญัตอ่คณะกรรมการในทกุ ๆ ไตรมาส หรือเมื
อมเีหตอุนัควรที
ต้องรายงาน และประเมินผลงานของ

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

• พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจําปี  

• พิจารณาอนมุตัิรายจา่ยพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทนุที
อยูน่อกงบประมาณประจําปี 
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• กํากบัดแูลให้มกีารรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้าม)ี ตามแผนการและหลกัเกณฑ์ที
กําหนด  

• พิจารณาอนมุตัิผลการดําเนินงานและการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

• พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื
อเห็นสมควรให้มกีารประชมุเพื
อ

ประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT หรือเมื
อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ซึ
งถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที
จําหนา่ยได้แล้วทั 9งหมด เข้าชื
อกนัทําหนงัสอืขอให้เรียกประชมุผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสอืนั 9น 

• พิจารณาอนมุตัิแนวทางในการดาํเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที
สาํคญัอนัเกี
ยวกบัการดาํเนินงาน

ของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
เห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม เพื
อให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อ

พิพาทเกี
ยวกบัการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT จากบคุคลภายนอกหรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ดําเนินการ

อื
นใดเพื
อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบั มติที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญา

แตง่ตั 9งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสอืชี 9ชวน 

• คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ
งหรือหลายคนหรือบคุคลอื
นใด

ปฏิบตัิการอยา่งหนึ
งอยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั 9งนี 9 การมอบอํานาจดงักลา่วจะไมร่วมถงึการมอบ

อํานาจหรือการมอบอํานาจชว่งที
ทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการดงักลา่ว สามารถอนมุตัิ

รายการที
ตนเองหรือบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื
นใดขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

• พิจารณาอนมุตัวิิธีการดําเนินการทางกฎหมายสาํหรับข้อพิพาทที
เกิดขึ 9น 

3.3 หน้าที
และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

• ผู้จดัการกองทรัสต์กําหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นสว่นหนึ
งของคณะกรรมการบริษัท ซึ
งกรรมการอิสระ

จะต้องเป็นผู้ ที
มีความรู้ความเชี
ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจ ในการทําหน้าที
ตดิตามดแูลตรวจสอบการ

ทํางานของผู้บริหารและฝ่ายงานของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี 

พิจารณาให้ความเห็นสนบัสนนุตอ่นโยบายที
เป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ หรือคดัค้านเมื
อเห็นวา่ผู้จดัการกองทรัสต์อาจตดัสนิใจที
สง่ผลกระทบกบักองทรัสต์ CPNREIT 

และ/หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้องมคีวามเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ และไมม่ีสว่นเกี
ยวข้องหรือมีสว่นได้เสยีกบัการตดัสนิใจในการดาํเนินงานของผู้จดัการ

กองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท หน้าที
 และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระดงันี 9 

• พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเกี
ยวกบัรายการกบับคุคลที
เกี
ยวโยงของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ

รายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั 9งการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิที
มีนยัสาํคญั เพื
อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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• ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรื
องที
สาํคญั เช่น โครงสร้างเงินทนุ นโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ นโยบาย

การควบคมุการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

• ให้ความเห็นเกี
ยวกบันโยบายในการบริหารและจดัการความเสี
ยงที
เกิดขึ 9นและหลกัเกณฑ์วิธีการควบคมุหรือ

ลดความเสี
ยง 

• เสนอแนะหรือแนะนําในที
ประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ในเรื
องที
สาํคญัที
ควรพิจารณา เช่น 

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั การพิจารณาข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย การเปลี
ยนตวัผู้ เช่า

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) รวมทั 9งให้คาํแนะนําหรือให้

ความเห็นในเรื
องที
กรรมการอิสระมีความชํานาญหรือมีประสบการณ์เป็นพิเศษที
เกี
ยวข้องกบัการบริหาร

จดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

• พิจารณา กํากบัดแูล และให้คาํแนะนําแก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ในการจดัทํางบการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์

และกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีความถกูต้องครบถ้วน  

• เสนอแนะเรื
องที
สาํคญัที
ควรพิจารณาในที
ประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

• แตง่ตั 9ง ดแูลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกี
ยวกบัแผนการดําเนินงาน 

ประเมินผลงาน และให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกี
ยวกบัผลการประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้า

มี) รวมถึงการนําเสนอและให้ความเห็นเกี
ยวกบัรายงานการตรวจสอบภายในตอ่ที
ประชมุคณะกรรมการของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

• พิจารณาให้มกีารตรวจสอบภายในเมื
อเห็นสมควร 

• ดแูลให้ที
ปรึกษาของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ไมเ่ข้าร่วมประชมุ ในกรณีที
มกีารพิจารณาประเด็น

ซึ
งที
ปรึกษาอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• ปฏิบตัิการอื
นใดตามที
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 

CPNREIT 

จากบทบาท หน้าที
 และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระที
ได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานที
เกี
ยวข้องจะต้องมกีาร

รายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอยา่งสมํ
าเสมอ รวมถึงการให้คําแนะนําที
จําเป็นเกี
ยวกบัรายการเกี
ยวโยง

กนัหรือรายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรัสต์ CPNREIT และจดุออ่นด้านการควบคมุภายในและจดุที


ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเกี
ยวกบัระบบการควบคมุภายใน ในการทําหน้าที
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และความคืบหน้าใน

การแก้ไข 

ทั 9งนี 9 ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี 9 
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(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั 9งหมดของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนั ทั 9งนี 9 ให้นบั

รวมการถือหุ้นของผู้ ที
เกี
ยวข้องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ของกรรมการอิสระรายนั 9น ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที
มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที
ปรึกษาที
ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเป็นบคุคลที
เกี
ยวโยงกนั เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตาํแหนง่ 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที
เป็นบิดา 

มารดา คูส่มรส พี
น้อง และบตุร รวมทั 9งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื
น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคมุ หรือบคุคลที
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการ

กองทรัสต์หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจเป็นบคุคลที
มีความเกี
ยวโยง ในลกัษณะที
อาจเป็น

การขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั 9งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนยั กรรมการที
ไมใ่ช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ที
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลที
อาจเป็นบคุคลที
มีความเกี
ยวโยง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีกอ่นเข้าดาํรงตําแหนง่ 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจมีความเกี
ยวโยง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที
มีนยั ผู้มี

อํานาจควบคมุ กรรมการที
ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ
งมี

ผู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจมีความเกี
ยวโยง สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ
งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษา

ทางการเงินซึ
งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลที
อาจมีความเกี
ยวโยง และไมเ่ป็น

ผู้ ถือหุ้นที
มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ กรรมการที
ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการ

ทางวชิาชีพนั 9นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่  

(7) ไมเ่ป็นกรรมการที
ได้รับการแตง่ตั 9งขึ 9นเพื
อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึ
งเป็นผู้ ที
เกี
ยวโยงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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(8) ไมป่ระกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที
มนียักบักิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบริษัท

ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที
มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที


ปรึกษาที
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงทั 9งหมดของบริษัทอื
น ซึ
ง

ประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที
มีนยักบักิจการของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบริษัท

ยอ่ย 

(9) ไมเ่ป็นบคุคลที
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นวา่ไมส่มควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคล

ที
มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยลกัษณะต้องห้ามของบคุลากรในธุรกิจ

ตลาดทนุโดยอนโุลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. ที
 สช. 29/2555 เรื
อง หลกัเกณฑ์ เงื
อนไข 

และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และที
จะมีแก้ไขเพิ
มเติมหรือ

ตามกฎเกณฑ์อื
น ๆ ที
สาํนกังาน ก.ล.ต. อาจเปลี
ยนแปลงในอนาคต 

(10) ไมเ่คยต้องคาํพิพากษาวา่ด้วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจ

เงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวา่ด้วยการ

ประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที
เกี
ยวกบัธุรกิจการเงิน

ในทํานองเดยีวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานที
มีอํานาจตามกฎหมาย

นั 9น ทั 9งนี 9 ในความผิดเกี
ยวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมที
เกี
ยวกบัการซื 9อขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที
มี

ลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต  

(11) ไมม่ีลกัษณะอื
นใดที
ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทั 9งนี 9 ในสว่นนี 9 คําวา่ “บริษัทใหญ่” “บริษัทยอ่ย” “บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั” “บริษัทร่วม” “ผู้ ที
เกี
ยวโยง” “ผู้บริหาร” 

“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอํานาจควบคุม” “บุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคํา

ดงักลา่วที
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที
ออก

ใหม ่

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้าที
ในการกํากบัดแูลและให้คําแนะนําที
จําเป็นแก่

ผู้จดัการกองทรัสต์ ในขณะที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารมีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบในการควบคมุ ติดตามและดแูล

การดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ เพื
อให้การปฏิบตัิหน้าที
ในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามนโยบายที
กําหนด 

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 9งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนงัสือชี 9ชวน ระเบียบ และกฎหมายที


เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดหน้าที
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที


บริหาร ดงันี 9 

3.4 หน้าที
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
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ประธานเจ้าหน้าที
บริหารมีอํานาจ หน้าที
 และความรับผิดชอบในการควบคมุ ติดตามและดแูลการดําเนินงาน

ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกําหนดหน้าที
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที
บริหารดงันี 9 

(1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT การจดัโครงสร้างเงินทนุ การตดัสินใจลงทนุ การ

วางกลยทุธ์และนโยบายในการคดัเลอืกและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้นโยบายของผู้จดัการ

กองทรัสต์  

(2) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานประจําปี 

(3) พิจารณาคดัเลือก อนมุตัิการว่าจ้าง และอนมุตัิการเลิกจ้าง รวมถึงเรื
องอื
น ๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการว่าจ้างบคุลากร

ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) ดแูลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงการกํากบัดแูล

การปฏิบตัิงานโดยรวมของผู้จดัการกองทรัสต์ และประเมินผลงานบคุลากรของผู้จดัการกองทรัสต์ ให้เป็นไปตาม

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ มติคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั 9งท

รัสต์ สัญญาแต่งตั 9งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี 9ชวน ระเบียบ มติที
ประชุมผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ และกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาอนมุตัิการเปิดเผยข้อมลูที
เกี
ยวข้องกบัผู้จดัการกองทรัสต์และการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

(6) พิจารณาอนมุตัิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้อพิพาทที
เกิดขึ 9นที
มีระดบัความมีนยัสําคญัอยู่ภายใน

ขอบเขตอํานาจการอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

(7) เป็นตัวแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายให้บุคคลดําเนินการในการติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการและหนว่ยงานกํากบัดแูลที
เกี
ยวข้อง 

(8) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ
มเติม หรือปรับปรุงระเบียบ คําสั
ง และข้อบงัคบัที
เกี
ยวกบัการทํางานของผู้จดัการ

กองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายที
ได้รับจากคณะกรรมการ 

(9) มีอํานาจ หน้าที
และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที
ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที
ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(10) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื
นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสอืมอบอํานาจที


ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั
งที
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดไว้ 

ทั 9งนี 9 การมอบหมายอํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที
บริหารนั 9นจะต้องไมม่ีลกัษณะเป็น

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที
ทําให้ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธาน

เจ้าหน้าที
บริหารสามารถอนุมตัิรายการที
ตนหรือบุคคลที
อาจมีความขดัแย้ง อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับ

ประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื
นใดกบักองทรัสต์ CPNREIT 
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รายชื
อและประวตัิผู้บริหาร 

1 นางสาวพิรินี พริ 7งศุลกะ 
ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
- Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana - Champaign 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 

- 2549 – 2560  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารการเงิน  
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- 2548 – 2549 ผู้จดัการ ฝ่ายตราสารทนุ  
                            บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

 
2 นางประไพรัตน์ ทีฆพุฒ ิ

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ทาํงาน 

- ปี 2551 – 2560 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบริหารความเสี
ยง 
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- ปี 2539 – 2550  ผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี 
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

3 นางสาวเข็มพลอย ต้นสกุลรุ่งเรือง 
ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการปฏิบตัิการ 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
- Master of Business Administration, London Business School  
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 

- ปี 2559 – 2560 ผู้จดัการ ฝ่ายบริหารการเงิน 
                            บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- ปี 2552 – 2557  ผู้ช่วยผู้จดัการ สายงานสอบบญัชี 
                            บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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บคุคลากรของผู้จดัการกองทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์มีบคุคลากรทั 9งหมด 5 คน โดยแบง่เป็นบคุคลากรในแตล่ะฝ่ายดงันี 9 

หน่วยงาน 
จาํนวน

บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบหลกั ประสบการณ์ทาํงาน 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  2 น.ส. พิรินี พริ 9งศลุกะ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) (ปี 2549 – 2560) 
ผู้จดัการ ฝ่ายตราสารทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส 
วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั (ปี 2548 – 2549)  

น.ส. ณฐิัญา พลวารินทร์ ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั (มหาชน) (ปี 2554 – 2560) 

ฝ่ายสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิการ 

2 น.ส. เข็มพลอย ต้นสกลุรุ่งเรือง ผู้จดัการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) (ปี 2559 – 2560) 
ผู้ช่วยผู้จดัการ PricewaterhouseCoopers ABAS 
Ltd. (ปี 2552 – 2557) 

น.ส. อนัธิกา โกดาร์ต ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีกองทนุ บริษัท ไทคอน 
อินดสัเทรียล คอนเน็คชั
น จํากดั (มหาชน) (ปี 2556 
– 2560)  
เจ้าหน้าที
บญัชีอาวโุส บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี 9 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (ปี 2549 – 
2556) 

ฝ่ายบริหารความ

เสี
ยงและกํากบั

ควบคมุ 

1 น.ส. ประไพรัตน์ ทีฆพฒุิ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารความเสี
ยง บริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั 
(มหาชน) 

 

8.1.4 หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที
และความรับผิดชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งรวมถึงการลงทนุ

ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าที
ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี โดยมีหน้าที


และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันี 9 
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1. หน้าที
ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

1.1. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี 9 

1) ปฏิบตัิหน้าที
โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี
ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 

และความซื
อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั 9งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 9งผู้จดัการกองทรัสต์ 

วตัถปุระสงค์ในการก่อตั 9งกองทรัสต์ CPNREIT มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

2) ดํารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ 9นจากการปฏิบตัิหน้าที
ใน

ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อยา่งตอ่เนื
อง 

3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูที
มีความสําคญัและเกี
ยวข้องอยา่งเพียงพอในการตดัสนิใจลงทนุของผู้

ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื
อสารได้อยา่งชดัเจน ไมบิ่ดเบือน และไมทํ่าให้สาํคญัผิด 

4) ไม่นําข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที
ผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อยา่งไมเ่หมาะสมเพื
อตนเอง หรือทําให้

เกิดความเสยีหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 

5) ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที
มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ 9น ต้องดําเนินการให้มั
นใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับการปฏิบตัิที
เป็นธรรมและเหมาะสม 

6) ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT 

ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที
กําหนดโดยสมาคมที
เกี
ยวเนื
องกับธุรกิจ

หลกัทรัพย์ หรือองค์กรที
เกี
ยวข้องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่

สนบัสนนุ สั
งการ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที
ของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ
งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที
อาจ

สง่ผลกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT อยา่งมีนยัสาํคญั หรือข้อมลูอื
นที
ควรแจ้งให้ทราบ 

1.2. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีระบบงานที
มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบตัิงานที
มีประสิทธิภาพ 
และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อยา่งครบถ้วน โดยอยา่งน้อยต้องครอบคลมุเรื
องดงัตอ่ไปนี 9 เพื
อให้การ
ดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

1) การกําหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT การจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT 

การตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินหลกั และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินหลกั เพื
อให้การจัดการลงทุนตามที
ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ และเป็นไปตามที
กฎหมายหลักทรัพย์และ

กฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT กําหนด ตลอดจนเพื
อรักษาประโยชน์

ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 
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2) การบริหารและจัดการความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
ได้รับ

มอบหมาย เพื
อให้สามารถป้องกนัและจดัการความเสี
ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที
เกี
ยวข้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ
งระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบั

ผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ
งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง

ดําเนินการเพื
อรักษาประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เมื
อเกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึ 9น 

4) การคดัเลือกบคุลากรของผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายในงานที
เกี
ยวข้องกบัการดําเนินการของ

กองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) เพื
อให้มีผู้ ที
มีความรู้ความสามารถและมีคณุสมบตัิที
เหมาะสมกบังานที
จะ

ปฏิบตัิ 

5) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทั 9งการ

ตรวจสอบดูแลผู้ รับมอบหมายในงานที
เกี
ยวกับการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อให้เป็นไปตามที


กฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง และสญัญาก่อตั 9งทรัสต์กําหนด  

6) การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ที
ครบถ้วนถกูต้องและเพียงพอเพื
อให้เป็นไปตามที
กําหนดใน

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์   

7) การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (Back Office) 

8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

9) การติดตอ่สื
อสารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ  

10) การจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  

ทั 9งนี 9 ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บคุคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในเรื
องที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนด 

1.3. ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในเรื
องที
เกี
ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้เท่าที
จําเป็น เพื
อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ
งขึ 9น ภายใต้หลกัเกณฑ์ที
ได้กําหนดไว้ 

1.4. ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บญัชี และสง่งบการเงินดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนบัแตว่นัสิ 9นรอบระยะเวลาบญัชี 
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1.5. ไม่ดําเนินการใด ๆ ที
จะสง่ผลให้ทรัสตีไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้อยา่งเป็นอิสระ เช่น การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที

มีบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตีเป็นผู้ทรงกรรมสทิธิ�หรือสทิธิครอบครอง 

1.6. ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประกนัภยัความรับผิดที
อาจเกิดขึ 9นจากการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานของตน
ในฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของตน ตลอด
ระยะเวลาแหง่สญัญาแตง่ตั 9งผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ
งเป็นไปตามระบบงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

1.7. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามที
กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพิ
มเติมสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ การเพิ
มทนุของกองทรัสต์ การเปลี
ยนแปลงทรัสตี เป็น
ต้น 

1.8. ในกรณีที
มีการแตง่ตั 9งที
ปรึกษาเพื
อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี
ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และการจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

1) ดําเนินการให้ที
ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสยีในเรื
องที
พิจารณา 

2) มิให้ที
ปรึกษาผู้ ที
มีสว่นได้เสยีในเรื
องที
พิจารณาไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณาในเรื
องนั 9น 

1.9. ในการทําธุรกรรมเกี
ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9ด้วย 

1) ดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้วา่การจําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสญัญาที
เกี
ยวเนื
องกบั

อสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

2) ดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้วา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอย่างเหมาะสม 

โดยอยา่งน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 9 

ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ๆ ก่อนรับเป็น

ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ
มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื
อกองทรัสต์ CPNREIT 

แล้วแตก่รณี 

ข) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี
ยงด้านต่าง ๆ ที
อาจเกิดจากการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์นั 9น ๆ  พร้อมทั 9งจดัให้มีแนวทางการบริหารความเสี
ยงด้วย ทั 9งนี 9 ความเสี
ยงดงักลา่ว

ให้หมายความรวมถึงความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น 

ความเสี
ยงที
อาจเกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์

ได้ เป็นต้น 

1.10. จดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ โดยบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิที
ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ภายใต้หลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และ
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กฎหมายที
เกี
ยวข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT การสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT 

ตามระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด เป็นต้น 

1.11. อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ นอกจากต้องจดัให้มีการประเมินมลูคา่ตามหลกัเกณฑ์ที
กฎหมายที

เกี
ยวข้องกําหนด และจัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์ยงัต้องดําเนินการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์ที
จะลงทุนเยี
ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น สภาพของอสงัหาริมทรัพย์ ความสามารถของ
คูส่ญัญา ข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้านอื
น ๆ  เป็นต้น เพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการ
เปิดเผยข้อมูล ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามความจําเป็นเพื
อป้องกัน ยับยั 9ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทั 9งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอื
นจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

แทนในระหวา่งนี 9ได้ 

1.12. ดําเนินการใด ๆ เพื
อให้ได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัหรืออสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุเพิ
มเติม ในกรณี
การเพิ
มทนุของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที
ก่อตั 9ง
กองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ สําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั 9งแรก หรือนับแต่วันที
ปิดการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื
อการเพิ
มทนุของกองทรัสต์ CPNREIT 

1.13. ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ต้องเป็นการได้มาซึ
งกรรมสิทธิ�หรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์เทา่นั 9น เฉพาะ
กรณีการได้มาซึ
งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีการได้มาซึ
งเอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก. หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ที
มีเอกสารแสดงกรรมสทิธิ�หรือสทิธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. เทา่นั 9น 

1.14. อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแตผู่้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีได้
พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าการอยู่ภายใต้บังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั 9นไม่
กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั และเงื
อนไขการได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์
นั 9นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

1.15. การทําสญัญาเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไมม่ีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใด ๆ ที
อาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT 

ไมส่ามารถจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที
มีการจําหนา่ย) เช่น ข้อตกลงที
ให้สทิธิแก่คูส่ญัญาใน
การซื 9ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบคุคลอื
น โดยมีการกําหนดราคาไว้แนน่อนลว่งหน้า เป็นต้น 
หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที
มากกวา่หน้าที
ปกติที
ผู้ เช่าพงึมีเมื
อสญัญาเช่าสิ 9นสดุลง 

1.16. จดัให้มีการประกนัวินาศภยัหรือการประกนัภยัที
มีลกัษณะความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เสมือนหรือ
ทดแทนการประกันวินาศภัยที
อาจเกิดขึ 9นกับทรัพย์สินหลกัตามที
คู่สญัญาตกลงร่วมกันและไม่ขดักับกฎหมายที

เกี
ยวข้อง การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที
อาจได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินหลกัหรือจากการ
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ดําเนินการในทรัพย์สินหลัก กับผู้ รับประกันภัยที
เป็นที
ยอมรับในวงเงินคุ้ มครองความเสียหายที
เพียงพอและ
เหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิหลกัเป็นอยา่งน้อย  

1.17. ดําเนินการให้ความเห็นเกี
ยวกบัลกัษณะธุรกรรม พร้อมทั 9งเหตผุลและข้อมลูประกอบที
ชดัเจนที
เกี
ยวข้องกบัการได้มา
ซึ
งทรัพย์สินหลักเพิ
มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เพื
อพิจารณาการเพิ
มทนุเพื
อลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ
มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT 

1.18. การจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกั ต้องจดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน การขออนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การขอ
ความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที

เกี
ยวข้อง 

1.19. ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมต่กลงที
จะปฏิบตัิหน้าที

ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง เว้นแตเ่ป็นกรณีที
ที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตักิาร
แตง่ตั 9งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมต่ามการเสนอชื
อของทรัสตีเนื
องจากผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถสรรหาบคุคลใด 
ๆ มาทําหน้าที
แทนตนได้ภายในระยะเวลาที
กําหนด ทั 9งนี 9 ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมต้องดําเนินการและให้ความ
ร่วมมือตามที
จําเป็น เพื
อให้การสง่มอบงานแก่บคุคลที
จะเข้ามาปฏิบตัิหน้าที
แทนตนเองสาํเร็จลลุว่งไป 

1.20. ในกรณีที
มีการแก้ไขเพิ
มเติมสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ ต้องดแูลให้การแก้ไขเพิ
มเติมดงักลา่วเป็นไปตามเงื
อนไขและวิธีการ
ตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง เมื
อดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ดําเนินการจัดส่ง
สาํเนาสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ฉบบัที
ได้แก้ไขเพิ
มเติมแล้วให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที
ลงนามหรือวนัที
มี
การแก้ไขเพิ
มเติม (แล้วแตก่รณี) 

1.21. ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี ให้ดําเนินการแจ้งการเปลี
ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และสํานกังาน 
ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์  

1.22. ยื
นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมทั 9งเอกสารหลกัฐานใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง ในกรณีที
มีการเพิ
มทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้อมทั 9งลงนามรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในสว่นที
เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที

ของตน 

1.23. ให้ความเห็นเกี
ยวกบัความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบตัิตามสญัญารับประกนัรายได้ (ถ้ามี) 

1.24. ดําเนินการให้หน่วยทรัสต์ที
เสนอขายแล้วหรือที
ออกใหม่ (กรณีเพิ
มทุนกองทรัสต์) สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

1.25. ดําเนินการใด ๆ เพื
อให้การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันให้เป็นไปตามอตัราและ
หลกัเกณฑ์ที
กําหนดโดยกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 
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2. หน้าที
ในการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

2.1 ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที
เกี
ยวข้องเกี
ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ 

CPNREIT ลงทนุตามที
ได้รับการร้องขอจากหนว่ยงานที
เกี
ยวข้อง 

2.2 ควบคมุและดแูลการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิหลกั รวมตลอดถึงการ

บริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ตามที
จําเป็น กรณีการซ่อมแซมใหญ่จะต้อง

แจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน  

2.3 จดัให้มีการเปลี
ยนแปลง ฟื9นฟู และดดัแปลงทรัพย์สินหลกั ตามความจําเป็นและสมควรเท่าที
ไม่ขดัหรือแย้งกบั

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง รวมทั 9งสญัญาเช่าที
ดินกบัเจ้าของที
ดินอนัเป็นที
ตั 9งของทรัพย์สนิหลกั 

และที
ได้มีการแก้ไขเพิ
มเติม และสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้องกบัผู้ เชา่

ช่วงทรัพย์สนิหลกั โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน 

2.4 ควบคุม ดูแล และติดตามให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ซ่อมแซม ปรับปรุง และ

บํารุงรักษาให้ทรัพย์สินหลกั อยู่ในสภาพที
ดีและพร้อมที
จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามที
กําหนดใน

แผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  

2.5 บริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื
น ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลกั รวมทั 9ง

ดําเนินการอื
นใดที
จําเป็นเพื
อให้การบริหารทรัพย์สินอื
น ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลกั

เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

2.6 อํานวยความสะดวกให้กบักองทรัสต์ CPNREIT หรือบคุคลที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตราทรัพย์สนิ

หลกั ภายในวนัและเวลาทําการของผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทั 9งให้ข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ สง่มอบเอกสารใด ๆ 

(ยกเว้นข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ เอกสารอื
นใดอนัเกี
ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือของ

บริษัทในเครือของผู้จดัการกองทรัสต์) ตามที
ทรัสตีร้องขอในกรณีที
มีความจําเป็นและเหมาะสม 

2.7 อํานวยความสะดวกให้กบับริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรือบคุคลที
ได้รับมอบหมาย

จากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวในการสํารวจทรัพย์สินหลกัเพื
อการประเมินค่า รวมทั 9งให้ข้อมูล 

ถ้อยคํา และ/หรือ สง่มอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ เอกสารอื
นใดอนัเกี
ยวกบัทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของผู้ จัดการกองทรัสต์) ตามที
บริษัทประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิร้องขอในกรณีที
มีความจําเป็นและเหมาะสม 

2.8 จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานใด ๆ ที
อยู่ในความครอบครองของผู้จดัการกองทรัสต์อนัเกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบั

ทรัพย์สินหลกั และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั 9งเอกสารหลกัฐานทางการบญัชี

ที
เกี
ยวกบัหรือเกี
ยวเนื
องกบักองทรัสต์ CPNREIT เพื
อให้ทรัสตีหรือบคุคลที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ 

ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวนัและเวลาทําการของผู้จัดการกองทรัสต์ และหากได้รับการร้องขอ

จากทรัสตี หรือบคุคลที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการส่ง



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 25 

มอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที
เกี
ยวกับหรือเกี
ยวเนื
องกับกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
ได้รับการร้องขอให้แก่ทรัสตี 

และ/หรือ ผู้สอบบญัชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัที
ได้ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอ

ดงักลา่ว เว้นแตจ่ะมีเหตอุนัสมควรหรือคูส่ญัญาตกลงเป็นอยา่งอื
น 

2.9 ควบคุม ดูแล และติดตามผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั รวมทั 9งดําเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือ ผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สนิหลกั เพื
อให้ทรัสตี และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกันําสง่คา่ธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและที
ดิน (หรือ

ภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั) อนัเกิดจากทรัพย์สนิหลกั รวมถึงการติดตอ่ ประสานงาน ให้ข้อมลู ยื
นเอกสาร และ

นําสง่ภาษีหกั ณ ที
จ่ายที
ทรัสตีมีหน้าที
หกั ณ ที
จ่าย และ/หรือ ภาษีอื
นใดอนัเนื
องจากการบริหารจดัการทรัพย์สิน

ของผู้จดัการกองทรัสต์ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที
ของหนว่ยงานราชการที
เกี
ยวข้อง  

2.10 ควบคุม ดูแล และติดตามผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ให้ปฏิบัติหน้าที
ตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง

อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้อง สญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

2.11 แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินหลกั รวมถึงอปุกรณ์และ

สิ
งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเมื
อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที
จะทําให้มูลค่าของทรัพย์สินหลกัลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั และ (ข) กรณีที
มีการผิดสญัญาใด ๆ ในสาระสาํคญั โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั 

2.12 ดําเนินการอื
นใดตามที
กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและสมควร เพื
อให้ทรัพย์สินหลกัอยู่ใน

สภาพที
ดีและพร้อมในการใช้เพื
อการจดัหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสญัญาแตง่ตั 9งผู้จดัการ

กองทรัสต์ทกุประการ รวมทั 9งให้คําแนะนําเกี
ยวกบัสภาวะตลาดในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT ประสงค์จะขาย 

หรือโอนสทิธิการเช่าหรือเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั 

 

3. การจดัทําบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการและการตรวจสอบภายใน 

3.1 จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที
สญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ
งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปีของ

กองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

3.2 จัดให้มีบญัชีและรายงานต่าง ๆ ตามที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที
เห็นว่าจําเป็นและสมควรในการ

บริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินหลัก เพื
อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่

สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที
ทรัสตีกําหนด เพื
อให้

สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงคําสั
งของเจ้าหน้าที
ของทางราชการ   ใด ๆ 

ที
เกี
ยวข้อง 

3.3 ทั 9งนี 9 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดังกล่าวตามหลกัการบัญชีที
เป็นที
รับรองโดยทั
วไป โดยจะแบ่งแยก

ทรัพย์สิน และ/หรือ ดอกผลใด ๆ ที
เกิดจากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และ/หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที


ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ออกจากทรัพย์สินของตน และ
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ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานประกอบการบญัชีและการบนัทึกบญัชีเป็นระยะเวลา

อยา่งน้อย 1 ปี ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ 

3.4 ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี 9ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที
ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื
อให้สอดคล้องกับ

กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงคําสั
งของเจ้าหน้าที
ของทางราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

1) รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเต็ม โดยจัดสง่ให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วนั ล่วงหน้าก่อนวนั

ครบกําหนดวนัประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

2) รายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่

ละไตรมาสโดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื
อพิจารณารับรอง แล้วนําสง่สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันบัแต่วนั

สดุท้ายของแต่ละไตรมาสนั 9น ซึ
งรวมถึงทําการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของทรัพย์สนิหลกั ณ วนัทําการ

สุดท้ายของแต่ละไตรมาสให้แก่ทรัสตีเพื
อประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 

CPNREIT และมลูคา่หนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว 

3) ข้อมูลปัจจุบันเกี
ยวกับรายชื
อบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และสาระของรายการที
เป็น

ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

โดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีภายใน 30 วนันบัจากวนัที
 30 มิถนุายน และวนัที
 31 ธนัวาคม และจดัสง่ให้ทรัสตีเพื
อ

พิจารณาก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 

4) ข้อมูลเกี
ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบัญชีบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการ

เปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT 

5) ข้อมูลเกี
ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนและ

กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการที
ใช้ในการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว โดย

ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งตั 9งแต่วนัเริ
มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน

เป็นครั 9งแรกและทกุครั 9งเมื
อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6) ข้อมูลเกี
ยวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ จากบริษัทหรือบคุคลที
เป็นคู่ค้ากบักองทรัสต์ CPNREIT โดยดําเนินการเปิดเผยข้อมลู

ในแบบแสดงรายการข้อมลู สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ หรือในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื
อขออนมุตัิทํา

รายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT เพื
อผู้ ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ เพื
อ

กองทรัสต์ CPNREIT และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั 9น ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที
ต้อง

พิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี 9 ลกูหนี 9 ผู้คํ 9าประกนัหรือได้รับการคํ 9าประกนั การถือหุ้นระหวา่งกนั หรือมีผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน การให้หรือรับบริการ การซื 9อขายระหว่างกัน และการออก

คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 
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7) ข้อมูลปัจจุบันเกี
ยวกับรายการที
เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

CPNREIT  โดยดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัเข้าทํา

ธุรกรรม และดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที
ได้มาหรือ

จําหนา่ยไปของทรัพย์สนิหลกั 

8) ข้อมลูเกี
ยวกบัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ CPNREIT ใน

รอบระยะเวลาบญัชีก่อนและรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและ

งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT 

9) ข้อมูลปัจจุบันเกี
ยวกับรายการที
เป็นการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT โดย

ดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื
อรับทราบ ก่อนวนัเข้าทําธุรกรรมพร้อมกบัสญัญากู้ยืม 

10) ข้อมูลเกี
ยวกับธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบญัชี

ก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของ

กองทรัสต์ CPNREIT 

11) ข้อมูลเกี
ยวกับธุรกรรมที
ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT 

โดยได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื
อพิจารณาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั

ก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 

12) งบการเงินของผู้ จัดการกองทรัสต์และข้อมูลที
เกี
ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการจัดส่ง

ให้แก่ทรัสตีลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัครบกําหนดการสง่งบการเงินตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

อนึ
ง รายงานดงักลา่วข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบและตวัอยา่งของรายงานที
ต้องใช้ในเบื 9องต้น คูส่ญัญาอาจจะ

ปรับปรุง เพิ
มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี
ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้ตามที
คู่สญัญาร่วมกนั

กําหนด เพื
อให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง รวมถึงคําสั
งของเจ้าหน้าที
ของทาง

ราชการใด ๆ ที
เกี
ยวข้อง 

 

4. หน้าที
ในการทําสญัญาในการจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

4.1 ควบคุม ดูแล รวมทั 9งสร้างมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนินการใด ๆ ที
จําเป็นและเหมาะสมในฐานะ

ผู้จดัการกองทรัสต์ เพื
อให้ผู้ เช่าช่วง และ/หรือ บคุคลภายนอกที
เกี
ยวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สนิหลกั ปฏิบตัิ

ตามหน้าที
 เงื
อนไข และ/หรือ ข้อตกลงที
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง และ/หรือ สญัญาอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิ

หลกั รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือข้อกําหนดอื
นใดของทรัพย์สินหลกั หรือนโยบายที
เกี
ยวกบัทรัพย์สิน

หลกั  



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที
 2 หน้า 28 

4.2 จดัทําสญัญาเช่าพื 9นที
 สญัญาบริการ สญัญาให้บริการสาธารณปูโภค สญัญาว่าจ้างกบัผู้ ให้บริการภายนอก และ

สญัญาอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัทรัพย์สนิหลกั (ถ้ามี)  

4.3 ดําเนินการ และ/หรือ จดัให้มีการสํารองเงินสดจากเงินประกนัการเช่าที
เรียกเก็บจากผู้ เช่าพื 9นที
ภายในศนูย์การค้า

ซึ
งเป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้องคงระดบัเงินสํารองดงักลา่วให้เพียงพอตอ่ประมาณการ

สญัญาที
หมดอายแุละเงินมดัจําที
ต้องจ่ายคืนในแตล่ะงวด 

 

5. การบริหารจดัการ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แบ่งฝ่ายงานภายในบริษัทออกเป็น 3 ฝ่าย เพื
อให้การปฏิบตัิหน้าที
เป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทฯ สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาแต่งตั 9งผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี 9ชวน ระเบียบ และ

กฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ โดยหน้าที
ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานสามารถสรุปได้ดงันี 9 

5.1 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที
หลกัในการจัดทําแผนงานและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์ CPNREIT วางแผนการตลาด การสง่เสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์และกลยทุธ์การแข่งขนั เพื
อให้ทรัพย์สนิ

หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ที


กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน จัดทําแผนและนําเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนที
เหมาะสมในการเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินหลกัโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้มีการสรรหาและคดัเลือกเมื
อมีการเปลี
ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สินหลกั รวมทั 9งการบริหารจัดการและดแูลทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที
เหมาะสมและ

พร้อมสาํหรับการจดัหาผลประโยชน์  

5.2 ฝ่ายสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายสนบัสนนุการปฏิบตัิงานมีหน้าที
หลกัในการจดัทํางบประมาณของกองทรัสต์ CPNREIT จดัทําและเปิดเผยข้อมลู

ที
สาํคญัของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ
งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัแคเ่พียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และ

ข้อมูลเกี
ยวกับทรัพย์สินหลกั ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง ติดตามและดูแลการจัดทําประกันภยัที
เกี
ยวกับการ

ดําเนินงานของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง เสนอพิจารณาเพื
ออนมุตัิการ

วา่จ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกให้เป็นผู้ รับดําเนินการ (Outsource) ทั 9งของกองทรัสต์ CPNREIT และของผู้จดัการกองทรัสต์ 

เพื
อเสนอไปยงัประธานเจ้าหน้าที
บริหาร  
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5.3 ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและการกํากบัควบคมุ 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากับควบคุมมีหน้าที
หลักในการตรวจสอบและติดตามความเสี
ยงที
เกี
ยวกับการ

ดําเนินงานและการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการกําหนดมาตรการที
เหมาะสมในการจัดการความเสี
ยง

ดังกล่าว ดูแลและติดตามการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที
เกี
ยวข้องและคู่มือการ

ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามให้บุคลากรที
เกี
ยวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นผู้ ที
มีคุณสมบตัิ

เหมาะสมตามลกัษณะงานที
ปฏิบตัิและข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที
เกี
ยวโยงกัน รวมถึงกําหนดมาตรการที
เหมาะสมในการบริหารจัดการความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

 

6. กระบวนการและปัจจยัที
ใช้พิจารณาตดัสนิใจลงทนุรวมทั 9งการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ในการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ

ตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนงัสือชี 9ชวน วตัถุประสงค์ในการจัดตั 9งกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึง

ระเบียบและกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดยจะมีการบนัทึกและจดัเก็บข้อมลูรวมทั 9งเอกสารหลกัฐานเกี
ยวกบัการคดัเลือก การ

ตรวจสอบและการตดัสนิใจที
จะลงทนุหรือไมล่งทนุในทรัพย์สนิใดทรัพย์สินหนึ
งไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิง โดยมีขั 9นตอนในการ

ดําเนินงานดงันี 9 

6.1 ขั 9นตอนการดําเนินงาน 

6.1.1 ผู้จัดการกองทรัสต์จะทําการคดัเลือกทรัพย์สินหลกัที
จะลงทุน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการ

ลงทนุและการดําเนินธุรกิจ ความเสี
ยงในการลงทนุหรือได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกันั 9น รวมทั 9งรายละเอียดในเบื 9องต้น

เกี
ยวกับที
ตั 9งและประเภทของทรัพย์สิน และการจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทุนใน

ทรัพย์สนินั 9น โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขั 9นตอนดงัตอ่ไปนี 9 

1) เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื
อให้ได้มาซึ
งกรรมสทิธิ�หรือสทิธิครอบครอง ทั 9งนี 9 ในกรณีที
เป็นการได้มา

ซึ
งสทิธิครอบครอง ต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ
งดงัตอ่ไปนี 9 

ก) เป็นการได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ที
มีการออก น.ส. 3ก. 

ข) เป็นการได้มาซึ
งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ที
มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ�หรือสิทธิ

ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ
ง ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ที
มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความ
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เสี
ยงหรือการเยียวยาความเสยีหายที
อาจเกิดขึ 9นจากการผิดสญัญาเช่าหรือการไมส่ามารถบงัคบัตาม

สทิธิในสญัญาเช่า 

2) อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่การอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่ทรัพยสทิธิหรือการมี

ข้อพิพาทนั 9นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั และเงื
อนไขการ

ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์นั 9นยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

3) การทําสญัญาเพื
อให้ได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไมม่ีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใด ๆ ที
อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ 

CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะที
มีการจําหนา่ย) เช่น ข้อตกลงที


ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซื 9ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบคุคลอื
น โดยมีการกําหนด

ราคาไว้แน่นอนลว่งหน้าแล้ว เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที
มากกวา่ปกติที
ผู้ เช่าพงึ

มีเมื
อสญัญาเช่าสิ 9นสดุลง 

4) อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้มา เมื
อรวมกบัอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เป็นเจ้าของอยู่แล้ว ต้องพร้อม

จะนําไปจดัหาประโยชน์ โดยคิดเป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่หนว่ยทรัสต์ที
ขออนญุาต

เสนอขายรวมทั 9งจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ทั 9งนี 9 กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทนุในโครงการที
ยงัก่อสร้างไม่

แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที
จะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื
อนําไป

จดัหาประโยชน์ต้องไมเ่กินร้อยละ10 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT (ภายหลงัการเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพื
อการพฒันาดงักลา่ว โดยไม่สง่ผล

กระทบกบัความอยูร่อดของกองทรัสต์ CPNREIT 

6.1.2 ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้างที
ปรึกษาที
มีความเชี
ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ที
ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบญัชี 

ที
ปรึกษากฎหมาย หรือที
ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น เพื
อมาดําเนินการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที
มีความ

เกี
ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) 

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในข้อ 6.2 และผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ประเมินความเสี
ยงด้านต่าง ๆ ที
อาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ นั 9น ๆ พร้อมทั 9งจัดให้มีแนวทางการ

บริหารความเสี
ยงด้วย ทั 9งนี 9 ความเสี
ยงดงักล่าวให้หมายความรวมถึงความเสี
ยงที
เกี
ยวข้องกับการพฒันาหรือ

ก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เพื
อให้มั
นใจได้วา่ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีการศกึษาและพิจารณาข้อมลูและปัจจยั

ตา่ง ๆ ที
สาํคญัเกี
ยวกบัการตดัสนิใจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อยา่งครบถ้วน ถกูต้องและเพียงพอ 

6.1.3 เมื
อพิจารณาได้ข้อมลูผลการศกึษาตามข้อ 6.1.2 แล้ว และผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาว่าอสงัหาริมทรัพย์นั 9นผา่น

เกณฑ์ที
กําหนด ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการตามกระบวนการการได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัเพิ
มเติมตามข้อ 6.3 ซึ
ง

รวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการลงทุน และ/หรือ ได้มาในทรัพย์สินดงักล่าวเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาที
เกี
ยวข้อง และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และการดําเนินการขออนมุตัิตาม

เกณฑ์ที
กําหนดตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง  
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6.1.4 ในกรณีที
เป็นการพิจารณาจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์จะประเมินทรัพย์สินหลกัที
จะจําหนา่ย

ไป โดยพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียและโอกาสในการสร้างกําไร รวมถึงความเสี
ยงในการจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกั

นั 9น โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามกระบวนการจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัตามข้อ 6.4 ซึ
งรวมถึงการ

ดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการจําหน่ายไปซึ
งทรัพย์สินหลกัดังกล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดของ

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาที
เกี
ยวข้อง และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และการดําเนินการขออนมุตัิตามเกณฑ์ที
กําหนด

ตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

6.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ  

เมื
อผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลอืกทรัพย์สนิหลกัที
จะลงทนุตามขั 9นตอนที
กําหนดแล้ว ก่อนการได้มาซึ
งทรัพย์สนิ

หลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ในแต่ละครั 9ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมลู

และสญัญาต่าง ๆ ที
เกี
ยวข้องกับทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื
อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลที
ถูกต้อง ทั 9งนี 9 ในการดําเนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due 

Diligence) ดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานในเรื
องตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี 9 

6.2.1 การตรวจสอบเกี
ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคูส่ญัญา 

1) ศกึษาความสามารถของคูส่ญัญาในการเข้าทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้วน ถกูต้องและบงัคบัได้ตาม

กฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที
เกี
ยวข้อง ในกรณีที
อสังหาริมทรัพย์ที
จะลงทุนอยู่ใน

ตา่งประเทศ ต้องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้มาและถือครอง

อสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดงักลา่ว โดยต้องจดัให้มีความเห็นของที
ปรึกษาทางกฎหมายที


เชี
ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั 9น ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย ทั 9งนี 9 เพื
อให้มั
นใจได้วา่

การจําหนา่ย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสญัญาที
เกี
ยวเนื
องกบัอสงัหาริมทรัพย์เพื
อกองทรัสต์ 

CPNREIT เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

2) ศึกษาสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีการศึกษา

รายละเอียดในประเด็นดงันี 9 

2.1)   พิจารณาทําเลที
ตั 9ง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์แข่งขนัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทนั 9น

ในช่วงที
ผ่านมา รวมทั 9งแนวโน้ม ความตอ่เนื
องและความสมํ
าเสมอของรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทนั 9นในอนาคต เช่น 

ก) พิจารณาอตัราพื 9นที
ที
ปลอ่ยเช่าได้ย้อนหลงัอย่างน้อย 3 ปี (กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
เริ
มเปิด

ดําเนินการมาแล้วน้อยกวา่ 3 ปี ให้ใช้ข้อมลูตั 9งแตเ่ริ
มเปิดดําเนินการ) เพื
อประเมินความสามารถ

ในการแขง่ขนัเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ 

ข) จารณาอตัราหรือราคาเช่าของอสงัหาริมทรัพย์นั 9นในช่วงที
ผ่านมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื
อ

ประเมินโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ
มผลตอบแทนในอนาคต 
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ค) วิเคราะห์ข้อมลูอื
น ๆ ที
มีความเกี
ยวข้องกบัสภาพตลาดอสงัหาริมทรัพย์นั 9น เช่น การขยายตวั

ทางเศรษฐกิจซึ
งจะมีผลตอ่อปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาด 

2.2) พิจารณามลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที
จะทําให้เกิดการประหยดัขนาด

การลงทนุ (Economy of Scale) ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการก่อให้เกิดประโยชน์สทุธิของ

อสงัหาริมทรัพย์นั 9น ๆ ในอดีต (Track Record) อย่างน้อยในช่วง 3 ปีที
ผ่านมา และในช่วง 2 ปี

ล่าสดุ ต้องพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน เพื
อประเมินความผนัผวนของรายได้ตาม

ฤดกูาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
เริ
มเปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ให้

ใช้ข้อมลูตั 9งแตเ่ริ
มเปิดดําเนินการ) เช่น 

ก) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและกําไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดบัสงูกว่าหรือตํ
ากว่าหรือ

ใกล้เคียงกับอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื
อพิจารณาแนวทางในการ

ควบคมุและปรับปรุงคา่ใช้จ่ายเพื
อสร้างผลตอบแทนที
ดีให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ข) กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
สร้างขึ 9นใหม่และไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต (Track Record) 

หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที
เริ
มเปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี การศึกษาจะพิจารณาผล

ประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ประเภทใกล้เคียงที
อยู่ในทําเลที
ตั 9งใกล้เคียงกัน รวมถึง

วิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั 9น เพื
อ

ประเมินความเสี
ยงและความผนัผวนของรายได้และความเหมาะสมในการลงทนุระยะยาว 

ค) กรณีอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในทําเลที
ตั 9งซึ
งมีศกัยภาพที
จะเพิ
มรายได้ค่าเช่าให้มากขึ 9นกว่าผลการ

ดําเนินงานในอดีต (Track Record) ที
ผ่านมา ประกอบกบัอาคารยงัอยู่ในสภาพดีและสามารถ

ใช้จดัหาประโยชน์ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องลงทนุเพิ
มเติมเป็นจํานวนมาก หากกองทรัสต์ CPNREIT 

จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการกําหนดแผนงานที
ชัดเจนเกี
ยวกบั

การปรับปรุงการบริหารจัดการหรือแผนการตลาดที
จะทําให้อสังหาริมทรัพย์นั 9นจัดหา

ผลประโยชน์ได้มากขึ 9นในอนาคต 

2.4) วิเคราะห์และประเมินผู้ เช่าในช่วงที
ผ่านมา เช่น ประวตัิการจ่ายชําระค่าเช่า ข้อมลูการต่อสญัญา

เช่าของผู้ เช่ารายเดิม การปรับเพิ
มคา่เช่า ประเภทธุรกิจและสญัชาติของผู้ เช่า สดัสว่นผู้ เช่ารายใหญ่ 

เป็นต้น เพื
อระบคุวามเสี
ยงที
อาจเกิดขึ 9นจากการปลอ่ยเช่า และวางแผนป้องกนัความเสี
ยง รวมทั 9ง

เปิดเผยเป็นปัจจัยความเสี
ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี 9ชวนของกองทรัสต์ 

CPNREIT ให้ผู้ลงทนุได้ทราบโดยชดัเจน 

2.5) จดัให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิ
งปลกูสร้างและสภาพของทรัพย์สินภายในอาคาร

สิ
งปลกูสร้าง เพื
อให้มั
นใจได้วา่อยูใ่นสภาพดีพร้อมจดัหาผลประโยชน์ได้ทนัที ตรวจสอบประวตัิการ

ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสิ
งปลูกสร้างว่ากระทําได้โดยถูกต้องตามหลกัวิศวกรรม ตรวจสอบ
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ประวตัิการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารว่ามีการ

ดําเนินการโดยครบถ้วนตามรอบระยะเวลาที
เหมาะสม เพื
อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นระยะ

เวลานาน   

2.6) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายเกี
ยวกบัการควบคมุอาคารสิ
งปลกูสร้าง ดงันี 9 

ก) ตรวจสอบว่ามีเอกสารหลกัฐานซึ
งบ่งชี 9วา่มีการก่อสร้างถกูต้องตามมาตรฐานความปลอดภยัที


ยอมรับกนัทั
วไป 

ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรือต่อเติมดดัแปลงสิ
งปลกูสร้างที
ผ่านมาว่ามีการปฏิบตัิเป็นไปตาม

มาตรฐานความปลอดภยัที
หนว่ยงานทางการกําหนดหรือไม ่

ค) กรณีมีเหตุแผ่นดินไหวในพื 9นที
บริเวณนั 9น หรืออาคารสิ
งปลูกสร้างเคยมีเหตุเพลิงไหม้ ต้อง

ตรวจสอบเป็นพิเศษในเรื
องความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคภายใน

อาคาร (เช่น ระบบป้องกนัอคัคีภยั ทางหนีไฟ ลฟิท์ บนัไดเลื
อน ระบบปรับอากาศภายในอาคาร 

เป็นต้น) วา่ได้รับการตรวจเช็คและซอ่มบํารุงตามรอบระยะเวลาที
เหมาะสมหรือไม ่

ทั 9งนี 9 ภายหลงัการซื 9ออสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 

เพื
อให้มั
นใจว่าอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุน มีการปฏิบตัิโดยถกูต้องครบถ้วน

ตามข้อกําหนดตา่ง ๆ ในกฎหมายควบคมุอาคารสิ
งปลกูสร้างด้วย 

2.7) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายสิ
งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิ
งปลกูสร้างประเภทที
จะ

ไปลงทนุนั 9น กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อมเสนอตอ่

หนว่ยงานทางการก่อนที
จะก่อสร้างหรือไม ่และปัจจบุนัได้มีการปฏิบตัิแล้วหรือไม ่ 

2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธิ� และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ สิ
งปลกูสร้าง หรือทรัพย์สินใด ๆ 

บนอสงัหาริมทรัพย์นั 9นว่าผู้ จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ� 

โดยถกูต้องตามกฎหมาย และเอกสารตา่ง ๆ ที
ใช้ในการจดทะเบียนการโอนและรับโอน หรือเอกสาร

ให้ความยินยอมในการซื 9อขายอสงัหาริมทรัพย์นั 9นมีการจดัทําโดยถกูต้องตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

2.9) ตรวจสอบขอบเขตของที
ดินที
จะซื 9อหรือเช่าว่ามีการรังวดัที
ดินเพื
อทําหมดุแบ่งเขตที
ดินโดยชดัเจน 

เพื
อป้องกนัปัญหาการรุกลํ 9าพื 9นที
 หรือปัญหาได้รับมอบที
ดินไม่ครบถ้วนตามโฉนดที
ดิน กรณีการ

ลงทนุในกรรมสทิธิ� และ/หรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ 

2.10) ตรวจสอบวา่อสงัหาริมทรัพย์ไมไ่ด้ติดภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือสญัญา หรือมีข้อพิพาทใด ๆ ที
จะ

เป็นข้อจํากดัในการจดัหาผลประโยชน์ในระยะตอ่ไป เช่น 

ก) หากหน่วยงานรัฐไม่ตอ่สญัญาเช่าที
ดินให้แก่เจ้าของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที
จะจําหนา่ย

ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้การจดัหาผลประโยชน์บนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 9น

ต้องสิ 9นสดุ หรือต้องเปลี
ยนแปลงรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ใหมเ่ป็นแบบอื
น  
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ข) มีข้อร้องเรียนจากผู้ เช่าหรือผู้พกัอาศยัในบริเวณใกล้เคียง อนัจะมีผลตอ่การปลอ่ยเช่าพื 9นที
ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ในระยะตอ่ไป เป็นต้น 

2.11) ตรวจสอบว่าอสงัหาริมทรัพย์ที
จะซื 9อนั 9นมีทางเข้าออกหรือไม่ หากไม่มีและต้องใช้ทางเข้าออกซึ
ง

เป็นของบุคคลอื
น ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการจดทะเบียนภาระจํายอม ภาระติดพนั หรือ

สทิธิอื
นใดที
ทําให้อสงัหาริมทรัพย์นั 9นใช้ทางเข้าออกของบคุคลอื
นได้ ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ใน

กรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับข้อมลูวา่ทางเข้าออกเป็นที
สาธารณะ ต้องตรวจสอบวา่ทางเข้าออก

นั 9นเป็นที
สาธารณะจริงตามที
ได้รับแจ้งด้วย 

2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื 9ออสงัหาริมทรัพย์ หรือราคาสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดย

ต้องเป็นราคาที
ให้ผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการลงทนุในระยะยาว และสอดคล้องกบัเงื
อนไขการจดัหา

ผลประโยชน์ที
ตกลงกันไว้กบัผู้สนบัสนุน (Sponsor) รวมทั 9งต้องคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที


กองทรัสต์ CPNREIT จะต้องรับผิดชอบภายหลงัการซื 9อ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง

อาคารเนื
องจากทรุดโทรมมากจนกระทบตอ่การจดัหาประโยชน์ภายหลงัจากที
ซื 9อมา หรือคา่ใช้จ่าย

ในการรื 9อถอนสิ
งปลกูสร้างเมื
อครบอายสุญัญาเช่า) และกําหนดอตัราคิดลด (Discount Rate) ใน

การคิดลดมลูค่าปัจจุบนัของกระแสรายได้สทุธิในอนาคต ให้เหมาะสมกบัความเสี
ยงของความผนั

ผวนของรายได้คา่เช่าในอนาคต 

2.13) ตรวจสอบข้อมูลการชําระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริมทรัพย์ว่าได้มีการชําระต่อ

หนว่ยงานที
เกี
ยวข้องอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าทรัพย์สนิแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั ต้องมีการวิเคราะห์สถานะของผู้ เชา่

ช่วงทรัพย์สินหลกั และความพร้อมในการบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาทิ 

ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม ความพร้อมในด้านระบบงาน ความพร้อมในด้าน

บคุลากรและประสบการณ์ที
เกี
ยวข้อง เป็นต้น 

6.2.2 การตรวจสอบเกี
ยวกบัข้อพิจารณาในการทําสญัญา 

1) กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) ต้องพิจารณา

เกี
ยวกบัการกําหนดเงื
อนไขตา่ง ๆ เพื
อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น  

1.1) สญัญาเช่าไม่มีเงื
อนไขที
ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าที
มากกว่าหน้าที
อนัเป็นปกติที
ผู้ เช่าต้อง

กระทํา  

1.2) ไม่มีการกําหนดเงื
อนไขที
ผู้ ให้เช่าสามารถยกเลิกสญัญาเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้โดยทนัที 

แม้วา่กองทรัสต์ CPNREIT จะมิได้กระทําผิดเงื
อนไขใด ๆ ในสญัญา 

1.3) มีเงื
อนไขที
ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิกสญัญาเช่ากบัผู้ ให้เช่าได้ทนัที ในกรณีที


ผู้ให้เช่ากระทําผิดเงื
อนไขของสญัญาเช่า  
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1.4) มีการกําหนดรายละเอียด เงื
อนไข และสทิธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการตอ่อายสุญัญาเช่า  

1.5) มีการกําหนดเงื
อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที
จะซื 9ออสงัหาริมทรัพย์ที
เช่านั 9นได้ก่อน

บุคคลอื
น ในราคาไม่สูงไปกว่าราคาที
มีบุคคลอื
นเสนอซื 9อ หากผู้ ให้เช่าประสงค์จะจําหน่าย

อสงัหาริมทรัพย์นั 9น 

1.6) มีการกําหนดเงื
อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจําหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หากใน

ระยะต่อมา อสังหาริมทรัพย์นั 9นมีราคาเพิ
มขึ 9น และกองทรัสต์ CPNREIT จะได้กําไรจากการ

จําหนา่ยทรัพย์สนิสงูกวา่กําไรจากการปลอ่ยเช่า กองทรัสต์ CPNREIT ก็มีทางเลอืกในการจําหนา่ย

ทรัพย์สนิได้ เป็นต้น) 

2) ตรวจสอบภาระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์นั 9น โดยจะกําหนดให้ชัดเจนว่าเป็นความ

รับผิดชอบของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้สนบัสนนุ (Sponsor) 

3) พิจารณากําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจเกิดขึ 9น เช่น ผู้สนบัสนนุ (Sponsor) 

มีธุรกิจที
แขง่ขนักบักองทรัสต์ CPNREIT ในบริเวณพื 9นที
ใกล้เคียงกนั เป็นต้น 

4) กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที
เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้

มีมาตรการป้องกนัความเสี
ยงหรือการเยียวยาความเสยีหายที
อาจเกิดขึ 9นจากการผิดสญัญาเช่าหรือการไม่

สามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า  

5) ก่อนกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายเงินเพื
อซื 9อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะตรวจสอบให้

มั
นใจว่ากองทรัสต์ CPNREIT ได้รับโอนกรรมสิทธิ�ในอสงัหาริมทรัพย์ (กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ�ใน

อสงัหาริมทรัพย์ (Freehold)) หรือได้จดทะเบียนสทิธิการเช่า (กรณีการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(Leasehold)) และ/หรือ ได้มาซึ
งทรัพยสิทธิอื
นใดในอสงัหาริมทรัพย์ที
ลงทนุ รวมทั 9งได้รับมอบทรัพย์สินที


วางเป็นหลกัประกนัแก่กองทรัสต์ CPNREIT หนงัสือคํ 9าประกนั และ/หรือ สญัญาคํ 9าประกนั ตลอดจนการ

จดทะเบียนภาระจํายอมตา่ง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT โดยครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อมูลที
เปิดเผยต่อผู้ลงทุนแล้ว และในกรณีที


อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับมอบนั 9น มีส่วนที
เป็นอาคารสิ
งปลกูสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ/

หรือ อปุกรณ์เครื
องใช้ต่าง ๆ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการจดัทําทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียด เพื
อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและความมีอยูจ่ริงของทรัพย์สนิแต่ละรายการที
กองทรัสต์ 

CPNREIT จะได้รับมอบ รวมทั 9งจัดส่งทะเบียนทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่ทรัสตี เพื
อใช้ในการสอบทานการ

ปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทั 9งนี 9 ผู้จดัการกองทรัสต์จะบนัทึกและจดัเก็บข้อมลู รวมทั 9งเอกสารหลกัฐานเกี
ยวกบัการคดัเลือก การตรวจสอบ

และการตดัสนิใจที
จะลงทนุหรือไมล่งทนุในทรัพย์สนิใดทรัพย์สนิหนึ
งของกองทรัสต์ CPNREIT ไว้ด้วย 

6.3 การได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกั  
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เมื
อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลกัที
จะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินเสร็จสิ 9นแล้ว และ

เห็นสมควรให้ดําเนินการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ในการดําเนินการเพื
อให้ได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัจะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

6.3.1 การลงทุนหรือได้มาซึ
งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื
อการจัดหาประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 9 

1) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทั 9งดําเนินการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะส่งรายการ

อสงัหาริมทรัพย์ที
ได้รับการคดัเลือกในเบื 9องต้นให้ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เพื
อประเมินมลูค่าทรัพย์สินที


กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

1.1) ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินต้องเป็นบคุคลที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. เกี
ยวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิและผู้ประเมินหลกั 

1.2) เป็นการประเมินมลูค่าอย่างเต็มรูปแบบที
มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื
อวตัถปุระสงค์

สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอยา่งน้อย 2 ราย 

2) พิจารณาโครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure) ในการลงทนุหรือได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ 

3) พิจารณาในด้านสาระสาํคญัของรายการดงัตอ่ไปนี 9 

3.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

3.2) เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT 

3.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที
เป็นธรรม 

3.4) ผู้ ที
มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนั 9น 

3.5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที
เป็นธรรม

และมีความเหมาะสม 

4) ดําเนินการอื
นใดให้เป็นไปตามที
มีการประกาศไว้ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และที
จะได้แก้ไขเพิ
มเติม 

 

6.3.2 ในการลงทนุหรือได้มาซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม (Ongoing) ผู้จดัการกองทรัสต์

จะมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 9 

1) ในด้านสาระของรายการ พิจารณาวา่เป็นธุรกรรมที
เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี 9 

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

1.2) เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT 
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1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาที
เป็นธรรม 

1.4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที
เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที
เป็นธรรม

และเหมาะสม 

1.5) ผู้ ที
มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนั 9น 

2) ในด้านระบบในการอนมุตัิการทํารายการ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 9 

2.1) กรณีเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ โอนสทิธิการเช่ามิได้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบั

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที


เกี
ยวข้องแล้ว 

ข) ในกรณีที
เป็นการได้มาซึ
งทรัพย์สินหลกัที
เป็นรายการที
มีนยัสาํคญั จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการทํารายการที
มีนยัสาํคญัด้วย 

2.2) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ ทางผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้การเข้าทําธุรกรรมได้รับความเห็นชอบ

จากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดยกระบวนการ

และขั 9นตอนการพิจารณาและอนุมตัิการทํารายการให้มีการดําเนินการให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ที


เกี
ยวข้อง 

ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที
เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที


เกี
ยวข้องแล้ว  

ข) ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมลูคา่เกินกวา่ 1 (หนึ
ง) ล้านบาท หรือตั 9งแตร้่อยละ 0.03 (ศนูย์จดุศนูย์

สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึ 9นไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า หรือ ตามเกณฑ์

ของประกาศที
จะแก้ไขในอนาคต  ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือให้เป็นไป

ตามอํานาจอนมุตัิที
ประกาศที
เกี
ยวข้องกําหนดด้วย 

ค) ในกรณีที
เป็นธุรกรรมที
มีมลูค่าตั 9งแต่ 20 (ยี
สิบ) ล้านบาทขึ 9นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) ของ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ หรือ ตามเกณฑ์ของประกาศที
จะ

แก้ไขในอนาคต ต้องได้รับมติของที
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 

(สามในสี
) ของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง หรือให้

เป็นไปตามอํานาจอนมุตัิที
ประกาศที
เกี
ยวข้องกําหนด นอกจากนี 9 ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องจดั

ให้มีที
ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี
ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี
ยวกบัทรัพย์สินดงักลา่ว

ข้างต้น เพื
อประกอบการตดัสนิใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูที
ถกูต้อง 

6.3.3 ในกรณีที
ต้องขอมติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของที
ปรึกษา

ทางการเงินเพื
อประกอบการขอมติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย โดยจะนําส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้าตาม
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ส่วนที
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื
องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ที
 สร. 26/2555 เรื
องข้อกําหนด

เกี
ยวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ของทรัสต์เพื
อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที
จะมีการแก้ไข

เพิ
มเติม 

6.4 การจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิหลกั  

เมื
อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลกัที
จะจําหน่ายไปเสร็จสิ 9นแล้ว และเห็นสมควรให้ดําเนินการ

จําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิหลกันั 9น ในการดําเนินการเพื
อจําหนา่ยไปซึ
งทรัพย์สนิหลกั จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

6.4.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิหลกัตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

6.4.2 ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการจําหนา่ยไปโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 6.3.2 1) การได้มา

ซึ
งทรัพย์สนิหลกัเพิ
มเติม และมีระบบการอนมุตัิตามข้อ 6.3.2 2) การได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกัเพิ
มเติมโดยอนโุลม 

6.4.3 การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที
เข้าลกัษณะดงัต่อไปนี 9 นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 6.4.2 แล้ว 

จะต้องเป็นกรณีที
เป็นเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

1) การจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแตว่นัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ
งทรัพย์สนิหลกันั 9น 

2) การจําหนา่ยทรัพย์สนิหลกัที
กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ
งกรรมสทิธิ�ให้แก่เจ้าของเดิม    
 

7.  ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลกัที
จะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทรัสต์ 

CPNREIT อย่างสมํ
าเสมอและต่อเนื
องในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที
ได้รับจากการพฒันาและเพิ
มคุณภาพของ

ทรัพย์สินหลกัอยา่งตอ่เนื
อง โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดแูลผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ

หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัตอ่ไปนี 9 

7.1 สาํหรับทรัพย์สนิหลกัสว่นที
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจดัหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิหลกัประเภทนี 9 โดยการนําพื 9นที
ของทรัพย์สนิออกให้เช่า รวมถึงการให้บริการที
เกี
ยวเนื
องกบัการเช่าพื 9นที
 แก่

ผู้ เช่าซึ
งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสําหรับทรัพย์สินหลกัสว่นที
เป็นโรงแรม กองทรัสต์ CPNREIT 

จะมีการจดัหาประโยชน์โดยการนําอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วออกให้เช่าช่วงและนําสงัหาริมทรัพย์ที
เกี
ยวข้องออกให้

เช่าแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ 

7.2 ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบ

กับงบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในปี

ปัจจุบนัเมื
อเทียบกบัปีที
ผ่านมา และในกรณีที
ผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT  เข้าลงทนุ
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ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (สําหรับทรัพย์สินส่วนที
เป็น

ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน) หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินส่วนที
เป็นโรงแรมฮิลตนั พัทยา) จะ

ดําเนินการวิเคราะห์เพื
อหาสาเหต ุโดยผู้จดัการกองทรัสต์ จะดําเนินการร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาแผนการดําเนินงานเพื
อปรับปรุงผลการดําเนินงานของ

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที
กําหนด 

7.3 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพฒันาความสมัพนัธ์ที


ดีกับลกูค้าผู้ เช่าพื 9นที
 พร้อมทั 9งบริหารจัดการให้อตัราการเช่าพื 9นที
และอตัราค่าเช่าพื 9นที
ให้อยู่ในระดบัที
ก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในขณะเดียวกนั ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกัน

ควบคมุและบริหารต้นทนุการดําเนินงาน รวมถึงความเสี
ยงและปัจจยัลบที
อาจมีผลตอ่การดําเนินการศนูย์การค้าและ

อาคารสาํนกังานของกองทรัสต์ CPNREIT 

7.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่วมมือและประสานงานกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิ
มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน ในส่วนที
เป็นศูนย์การค้าและอาคาร

สํานกังาน โดยการกําหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่าพื 9นที
และให้บริการที
เหมาะสม การ

กําหนดราคาคา่เช่าพื 9นที
และคา่บริการให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย พร้อมทั 9งมีการ

ควบคมุและบริหารคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพของการให้เช่าพื 9นที
และการ

ให้บริการ นอกจากนี 9 จะมีการดูแลและบํารุงรักษาพื 9นที
ของทรัพย์สินที
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เช่น การ

ปรับปรุงพื 9นที
สว่นกลางและพื 9นที
เฉพาะสว่นให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งาน รวมถึงจะมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์

ของทรัพย์สนิและการบํารุงรักษาทรัพย์สนิดงักลา่วให้ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมกบัการใช้งาน เพื
อสร้างความ

พงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

7.5 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพฒันาความสมัพนัธ์ที
ดีกบั

ลกูค้าที
มาใช้บริการของโรงแรม รวมถึงบริหารจดัการให้อตัราการเข้าพกัและอตัราคา่ห้องพกัของทรัพย์สนิหลกัสว่นที


เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้อยูใ่นระดบัที
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

7.6 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิด เพื
อเพิ
มศกัยภาพทรัพย์สินหลกัในสว่นที
เป็น

โรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยการดําเนินการดงักลา่วจะรวมถึงการดแูลและบํารุงรักษาทรัพย์สนิหลกัให้ได้มาตรฐานและมี

ความเหมาะสมกบัการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิหลกัเพื
อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

7.7 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทาง

ธุรกิจและข้อกําหนดของกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ตามหลกัการดงัตอ่ไปนี 9 

1) การจดัให้มีประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสว่นได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ที
มีต่อทรัพย์สนิ

ที
เข้าลงทุน เพื
อคุ้ มครองความเสียหายที
จะเกิดขึ 9นกับกองทรัสต์ CPNREIT โดยกําหนดให้กองทรัสต์ 

CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับผลประโยชน์ร่วม ทั 9งนี 9 โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 
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2) การประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกที
อาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร 

โรงเรือน หรือสิ
งปลกูสร้าง ทั 9งนี 9 ในกรณีที
ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินได้ทําประกนัภยันั 9นไว้แล้ว ให้กองทรัสต์ CPNREIT ทําประกนัภยัความรับผิดเฉพาะ

กรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT อาจถกูไลเ่บี 9ยให้ต้องรับผิด 

3) การทําประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที


กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ๆ  

7.8 การทําธุรกรรมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

1) ในการทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ จะดําเนินการ

ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ 

CPNREIT 

2) ธุรกรรมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมที
มีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

3) บุคคลที
มีส่วนได้เสียในการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรม 

4) การคิดคา่ใช้จ่ายที
เกิดจากการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั ต้องใช้ราคาและอตัราที
เป็นธรรมและ

มีความสมเหตสุมผล 

 

8. คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการทําหน้าที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ตาม

ข้อกําหนดและเงื
อนไขแห่งสัญญาฉบับนี 9โดยคํานวณเป็นรายเดือน ทั 9งนี 9 ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่า

ภาษีมลูคา่เพิ
ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื
นใดในทํานองเดียวกนั ซึ
งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 9 

1) คา่ธรรมเนียมสาํหรับการทําหน้าที
ของผู้จดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขแหง่สญัญาฉบบันี 9 จะ

คิดอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 (หนึ
งจดุศนูย์ศนูย์) ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิรวม (Total Asset Value) 

ทั 9งนี 9 อัตราค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ที
คํานวณได้ในข้อนี 9ในแต่ละปี (ทั 9งนี 9 ไม่รวมค่าธรรมเนียม

เนื
องจากการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ที
เกิดขึ 9นในปีนั 9นๆ (ถ้ามี) ในข้อ (2) 

ข้างลา่งนี 9) หากคํานวณได้ตํ
ากวา่ 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) ณ เดือนสดุท้ายของปีบญัชีใดๆ ทรัสตีจะ

คิดค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ในอัตราขั 9นตํ
า 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) ต่อปี โดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะดําเนินการปรับปรุงยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ดงักลา่วในเดือนสดุท้าย

ของรอบปีบญัชีนั 9นเพื
อให้อตัราคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ที
คํานวณได้ในแต่ละปีเทา่กบั 15 ล้านบาท 

(สบิห้าล้านบาท) ตอ่ปี 
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ในกรณีที
ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบตัิหน้าที
ในรอบปีบญัชีใดไมค่รบระยะเวลาของปีบญัชีของกองทรัสต์ซึ
งทํา

ให้ไม่สามารถคํานวณค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์เป็นรายปีของปีบญัชีนั 9นได้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ

ดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์ในรอบปีบัญชีดงักล่าวตามสดัส่วนระยะเวลาที
ได้

ปฏิบตัิหน้าที
จริงในปีบญัชีนั 9น (Pro Rata Basis) โดยจะกําหนดให้อตัราค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์

ขั 9นตํ
าเท่ากบั 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) ต่อปี และกําหนดให้ระยะเวลา 1 (หนึ
ง) ปี เท่ากบั 365 (สาม

ร้อยหกสบิห้า) วนั 

2) ค่าธรรมเนียมเนื
องจากการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมเนื
องจากการได้มาซึ
งอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ได้มา และจะได้รับค่าธรรมเนียมเนื
องจากการจําหน่ายไปซึ
งอสงัหาริมทรัพย์

ของกองทรัสต์ในอตัราร้อยละ 0.75 ของมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์จําหน่ายไป ทั 9งนี 9 ค่าธรรมเนียม

ในสว่นนี 9จะจ่ายให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เฉพาะในกรณีที
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ดงักลา่วเกิดขึ 9นเนื
องจากการที
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ดําเนินการเพื
อให้ได้มาหรือจําหน่ายไป 

หรือเป็นผู้ เสนอการได้มาหรือจําหน่ายไปดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์พิจารณา โดยกองทรัสต์จะจ่าย

คา่ตอบแทนดงักลา่วนี 9เมื
อการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แล้วเสร็จ  

3) ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกคา่ใช้จ่ายอื
นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สนิจากกองทรัสต์ได้ เช่น คา่ใช้จา่ย

ในการเดินทาง ค่าที
พกั และค่าใช้จ่ายอื
นใดที
เกิดขึ 9นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที


จ่ายจริง ในอตัราไมเ่กิน 30,000 (สามหมื
น) บาทตอ่ครั 9ง ทั 9งนี 9 หากคา่ใช้จ่ายดงักลา่วมีอตัรามากกวา่ที
ระบุ

ไว้ คูส่ญัญาจะมีการตกลงร่วมกนัเป็นกรณีไป 
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8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

8.2.1 ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“CPN”) ก่อตั 9งขึ 9นเมื
อวันที
 17 มิถุนายน 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน

เริ
มแรก ��� ล้านบาท ภายใต้ชื
อ “บริษัท เซ็นทรัล พลาซา จํากดั” มีวตัถปุระสงค์เพื
อพฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาด

ใหญ่แบบครบวงจร โดยในปี ���� ได้เปิดโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ
งเป็นศนูย์การค้าแบบครบวงจรแหง่แรกใน

ประเทศไทย  และได้เปิดศนูย์การค้าใหม่ เช่น เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ซึ
งเป็นศนูย์การค้า

อเนกประสงค์ พร้อมอาคารสํานกังาน และเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา (ปัจจุบนั คือ เซ็นทรัลมารีน่า) ก่อนเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื
อวนัที
 1 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน �,��� ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ �� บาท 

ปัจจุบนั CPN มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทั 9งสิ 9น 2,244,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ �.� บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ 9ง 

จํากดั และบคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

8.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CPN ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการศนูย์การค้าและอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื
นที
เกี
ยวเนื
องในรูปแบบโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย อาคารสํานกังาน โรงแรม และที
พกัอาศยั เพื
อเพิ
ม

มลูค่าให้กบัโครงการ โดย ณ สิ 9นปี ���� CPN มีอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศนูย์การค้า �� แห่ง อยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล �� แห่ง และในต่างจงัหวดั 18 แห่ง อาคารสํานกังาน � แห่ง ในกรุงเทพฯ  โรงแรม � 

แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโครงการที
พกัอาศยั � แห่ง ใน

กรุงเทพฯ  นอกจากนี 9 CPN ยังมีการลงทุนในทรัสต์เพื
อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

(CPNREIT) และกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)   

การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ของ CPN จะเริ
มตั 9งแตก่ารจดัหาที
ดินในทําเลและราคาที
เหมาะสมใน

การพฒันาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การ

บริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้บริหารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานหลงัจากที
เปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการ

ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในศนูย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน  พร้อมกันนี 9ยงัประกอบธุรกิจที
เกี
ยวเนื
องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 

สวนนํ 9า และสวนพกัผ่อนภายในศนูย์การค้าในบางโครงการเพื
ออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าที
เข้ามาใช้บริการ โดยการ

เปิดให้บริการนั 9นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที
ตั 9งและความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นสําคญั  

สาํหรับการบริหารธุรกิจโรงแรม CPN ได้วา่จ้างบริษัทที
มีความชํานาญด้านการบริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารโรงแรม เพื
อการ

บริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
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8.2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละโครงการ 

CPN เป็นเจ้าของโครงการ ศูนย์การค้า อาคาร

สาํนักงาน 

โรงแรม อาคาร 

ที�พกัอาศัย 

ศูนย์

อาหาร 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว � �    

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา �     

เซ็นทรัลมารีนา  

(เดมิคือ เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พทัยา) 

�    � 

เซ็นทรัลพลาซา  บางนา � �  � � 

เซ็นทรัลเวิลด์ �     

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ �    � 

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ � �   � 

เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี �  �  � 

เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ �    � 

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น �    � 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย �    � 

เซ็นทรัลพลาซา พิษณโุลก �    � 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 � �    

เซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี �    � 

เซ็นทรัลพลาซา ลาํปาง �    � 

เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี �    � 

เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม ่ �    � 
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CPN เป็นเจ้าของโครงการ ศูนย์การค้า อาคาร

สาํนักงาน 

โรงแรม อาคาร 

ที�พกัอาศัย 

ศูนย์

อาหาร 

เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ �    � 

เซ็นทรัลเฟสติวลั สมยุ �    � 

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา �    � 

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง �    � 

เซ็นทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต  �    � 

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต �    � 

เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์ �    � 

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช �    � 

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสมีา �    � 

เซ็นทรัลพลาซา มหาชยั �    � 

 

CPN เป็นผู้บริหารโครงการ ศูนย์การค้า อาคาร

สาํนักงาน 

โรงแรม อาคาร 

ที�พกัอาศัย 

ศูนย์อาหาร 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า  � �   � 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  �    � 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  �    � 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต  �    � 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  �  �  � 

เซ็นทรัลเวิลด์   �    
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8.3 ทรัสตี 

8.3.1 ข้อมูลทั�วไป 

 ชื
อทรัสตี   : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ที
ตั 9งสาํนกังานใหญ่ : เลขที
 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชั 9น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  

     แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 เลขทะเบียนบริษัท  : 0105535048398 

 โทรศพัท์   : 02-949-1500 

 โทรสาร   : 02-949-1501 

 Website   : http://www.scbam.com/ 

 ทนุจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 

 ทนุชําระแล้ว  : 100,000,000 บาท 

 

8.3.2 ใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  ในวนัที
 18 กนัยายน 2556 

 

8.3.3 หน้าที�และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหน้าที
จดัการกองทรัสต์ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัเยี
ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั 9งด้วยความ

ชํานาญ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพื
อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

รวมทั 9งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง สัญญาก่อตั 9งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั 9ง

กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และข้อผกูพนัที
ได้ให้ไว้เพิ
มเติมแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

(2) ทรัสตีมีหน้าที
เข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครั 9ง โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื
อ

ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ
ง ทรัสตีต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 9 

2.1 ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี
ยวกับการดําเนินการดังกล่าวหรือเรื
องที
ขอมติว่าเป็นไปตาม

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้องหรือไม ่
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2.2 ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวหรือเรื
องที
ขอมติไม่สามารถ

กระทําได้ หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(3) ทรัสตีมีหน้าที
บงัคบัชําระหนี 9หรือดแูลให้มีการบงัคบัชําระหนี 9เพื
อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหวา่งกองทรัสต์

กบับคุคลอื
น  

(4) ในกรณีที
ไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตทีุ
ทําให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที
ได้ให้ทรัสตี

เข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั 9งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทั 9งนี 9 ภายใต้

หลกัเกณฑ์ตามที
กําหนดไว้ในประกาศที
 กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าที
จัดการกองทรัสต์ตามความ

จําเป็นเพื
อป้องกัน ยบัยั 9ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหน้าที
ที
ระบไุว้ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ใน

การดําเนินการดงักล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื
นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนั 9นก็ได้ ทั 9งนี 9 

ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื
อนไขที
สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทั 9งมีอํานาจในการจัดให้มี

ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้าที
ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือประกาศหรือ

ข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้แก้ไขเพิ
มเติม 

(5) ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที
 และความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื
อนไขของกฎหมาย

หลกัทรัพย์และกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้อง 

(6) ในกรณีที
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิอื
นที
มิใชท่รัพย์สนิหลกั การจดัการลงทนุในทรัพย์สนิอื
น

ดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื
นที
ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์

มอบหมายโดยจะเป็นไปตามที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ โดยในกรณีที
มอบหมายให้บุคคลอื
นที
มิใช่

ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับดําเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการให้บคุคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที
เกี
ยวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจ ในส่วนที
เกี
ยวกับการให้บุคคลอื
นเป็นผู้ รับดําเนินการในงานที
เกี
ยวกับการลงทุนของกองทุนโดย

อนโุลม  

(7) ในกรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื
นใดที
มีอํานาจตามกฎหมายที


เกี
ยวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั
ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน ยกเลิก หรือ

เปลี
ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ
มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสั
งที
ใช้อยู่ในปัจจุบนั อนัทําให้

ต้องมีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ ทรัสตีจะต้องดําเนินการตามที
สญัญาก่อตั 9งทรัสต์กําหนด

เพื
อแก้ไข เปลี
ยนแปลง เพิ
มเติมสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ได้เพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบงัคบั คําสั
งที
เปลี
ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ
มเติมดงักลา่วโดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

(8) ห้ามมิให้ทรัสตีนําหนี 9ที
ตนเป็นลกูหนี 9บคุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที
เป็นทรัสตีไปหกักลบ

ลบหนี 9กบัหนี 9ที
บคุคลภายนอกเป็นลกูหนี 9ทรัสตีอนัสืบเนื
องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทั 9งนี 9 การกระทําที


ฝ่าฝืนข้อห้ามนี 9 ให้การกระทําเช่นนั 9นตกเป็นโมฆะ 
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(9) ในกรณีที
ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตา่ง ๆ กบับคุคลภายนอกเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ให้ทรัส

ตีแจ้งต่อบคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเมื
อเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกว่า

เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี  

(10) ให้ทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื
น ๆ ของทรัสตี ใน

กรณีทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจดัทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แตล่ะกองแยกตา่งหากออก

จากกนั และบนัทกึบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทั 9งแยกกองทรัสต์ไว้ตา่งหากจากทรัพย์สิน

สว่นตวัของทรัสตีและทรัพย์สนิอื
นที
ทรัสตีครอบครองอยู ่  

(11) ในกรณีที
ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ (10) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ปะปนอยู่กบัทรัพย์สินที
เป็น

ส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที
เป็น

สว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

2.1 ทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั 9นเป็นของกองทรัสต์ 

2.2 ความเสยีหายและหนี 9ที
เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั 9นเป็นความเสยีหายและหนี 9ที
เป็น

สว่นตวัของทรัสตี 

2.3 ผลประโยชน์ที
เกิดจากการจดัการทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั 9นเป็นของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินที
ปะปนกนัอยูต่ามวรรคหนึ
ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที
ถกูเปลี
ยนรูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพ

ไปจากทรัพย์สนิที
ปะปนกนัอยูน่ั 9นด้วย 

(12) ในกรณีที
ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ (10) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แตล่ะกองปะปนกนัจนมิอาจ

แยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนั 9น รวมทั 9งทรัพย์สินที
ถกูเปลี
ยนรูป

หรือถูกเปลี
ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั 9นและประโยชน์ใด ๆ หรือหนี 9สินที
เกิดขึ 9นจากการจดัการทรัพย์สิน

ดงักลา่ว เป็นของกองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สนิที
นํามาเป็นต้นทนุที
ปะปนกนั 

(13) การใช้อํานาจและการปฏิบตัิหน้าที
ของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเรื
องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะ

มอบหมายให้ผู้ อื
นจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่

2.1 สญัญาก่อตั 9งทรัสต์กําหนดไว้เป็นอยา่งอื
น 

2.2 การทําธุรกรรมที
มิใช่เรื
องที
ต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี
ยงทรัสตี 

2.3 การทําธุรกรรมที
โดยทั
วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ
งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการจดัการใน

ลกัษณะทํานองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพงึกระทําในการมอบหมายให้บคุคลอื
นจดัการแทน 

2.4 การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล 

หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จัดการกองทรัสต์ หรือนาย

ทะเบียนรายอื
นที
ได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ดําเนินการได้  
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2.5 เรื
องอื
นใดที
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 9ง ทรัสต์ 

หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที
 ทจ. 49/2555 ประกาศที
 กร. 14/2555 และประกาศที
 สช. 29/2555 หรือ

ประกาศหรือข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้แก้ไขเพิ
มเติม 

ในกรณีที
ทรัสตีฝ่าฝืนบทบญัญัติตามวรรคหนึ
ง ให้การที
ทําไปนั 9นผูกพนัทรัสตีเป็นการส่วนตวัไม่ผูกพัน

กองทรัสต์ 

(14) ในกรณีที
ทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื
นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (13) ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับมอบหมาย

ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทั 9งต้องกํากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอ และต้อง

กํากบัดแูล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี
ยวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนด

ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
 กข. 1/2553 เรื
อง ระบบงาน การติดตอ่ผู้ลงทนุ และการประกอบธุรกิจ

โดยทั
วไปของทรัสตี หรือประกาศหรือข้อกําหนดอื
นใดที
เกี
ยวข้อง และที
ได้แก้ไขเพิ
มเติม ดงันี 9 

2.1 การคดัเลอืกผู้ ที
สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบคุลากรของผู้

ที
ได้รับมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์ 

2.2 การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

2.3 การดําเนินการของทรัสตีเมื
อปรากฏว่าผู้ ที
ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที
จะได้รับมอบหมายงานอีก

ตอ่ไป 

ทั 9งนี 9 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรัสตีในกรณีดงักลา่วได้ 

(15) ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพ่บวา่ก่อนที
ทรัสตีรายใหมเ่ข้ารับหน้าที
 มีการจดัการ

กองทรัสต์ที
ไม่เป็นไปตามที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์

เสยีหาย ให้ทรัสตีรายใหมด่ําเนินการดงัตอ่ไปนี 9 

2.1 เรียกร้องคา่เสยีหายจากทรัสตีรายที
ต้องรับผิด 

2.2 ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบคุคลภายนอก ไม่ว่าบคุคลนั 9นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีราย

เดิมหรือไม ่และไมว่า่ทรัพย์สนิในกองทรัสต์จะถกูเปลี
ยนรูปหรือถกูเปลี
ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สนิอยา่ง

อื
นก็ตาม เว้นแต่บคุคลดงักลา่วจะได้มาโดยสจุริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มีเหตุอนัควรรู้ว่า

ทรัพย์สนินั 9นได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

(16) ในการจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื
นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ (13) หากมีค่าใช้จ่าย

หรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื
นให้กบับคุคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สนิที
เป็นสว่นตวัของทรัสตี

เองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื
น 
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สิทธิที
จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ
ง ย่อมเป็นบริุมสิทธิที
ทรัสตีมีอยูก่่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ

บุคคลภายนอกที
มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที
อาจบงัคบัได้ในทนัทีโดยไม่

จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที
มีความจําเป็นต้องเปลี
ยนรูป หรือเปลี
ยนสภาพทรัพย์สินใน

กองทรัสต์เพื
อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักลา่วได้แตต้่องกระทําโดย

สุจริต และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื
อนไขและวิธีการที
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนด 

(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี 9ที
มีอยูต่่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่

เป็นหนี 9ที
อาจหกักลบลบหนี 9กนัได้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

(18) ในกรณีที
ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที
กําหนดในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตี

ต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายที
เกิดขึ 9นแก่กองทรัสต์ 

ในกรณีที
มีความจําเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื
อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนที
จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอื
นให้ต่างไปจากที
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั 9ง 

ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดัการตามที
ได้รับความเห็นชอบนั 9นด้วยความสจุริตและเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุ

ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไมจํ่าต้องรับผิดตามวรรคหนึ
ง 

(19) ทรัสตีมีหน้าที
ดแูลให้สญัญาก่อตั 9งทรัสต์มีสาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดยในกรณีที
มีการ

แก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 9 

(19.1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั 9งทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเงื
อนไขที
กําหนดไว้ใน

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในกฎหมายที
เกี
ยวข้อง   

(19.2) ในกรณีที
การแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ (19) และ (19.1) ให้ทรัสตี

ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที
ที
ระบุไว้ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื
อ

ดแูลรักษาสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม 

(19.3) ในกรณีที
หลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที
ออกตาม พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตั 9ง ทรัสต์มี

ข้อกําหนดที
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื
อแก้ไขเปลี
ยนแปลงสญัญา

ก่อตั 9งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั 9น ตามวิธีการที
กําหนดในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ หรือตามที


สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสั
งตามมาตรา 21 แหง่ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 

(20) ทรัสตีมีหน้าที
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ ได้รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) 

ดําเนินการในงานที
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ สญัญาอื
นที
เกี
ยวข้อง และประกาศ
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อื
นที
เกี
ยวข้องตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดแูล และตรวจสอบ

ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที
ดงัตอ่ไปนี 9ด้วย 

(20.1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ที
ได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ตั 9งอยู ่

(20.2) ติดตามดแูลและดําเนินการตามที
จําเป็นเพื
อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ซึ
งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับ

มอบหมายรายเดิม และการแตง่ตั 9งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 

(20.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามที
ระบุไว้ในสัญญาก่อตั 9งทรัสต์ กฎหมายที


เกี
ยวข้อง รวมถึงหนงัสอืชี 9ชวน 

(20.4) ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที
กําหนดในสญัญา

ก่อตั 9งทรัสต์และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(20.5) แสดงความเห็นเกี
ยวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื
อกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ และ

ผู้ รับมอบหมายรายอื
น (ถ้ามี) เพื
อประกอบการขอมติที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลู

ของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือเมื
อสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

(21) ในกรณีที
ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทรัสต์ หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที
ตามสญัญาก่อตั 9งทรัสต์หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าที
 ดงันี 9 

(21.1) รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัแตรู้่หรือพงึรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(21.2) ดําเนินการแก้ไข ยบัยั 9ง หรือเยียวยาความเสยีหายที
เกิดขึ 9นแก่กองทรัสต์ ตามที
เห็นสมควร  

(22) ในกรณีที
ทรัสตีเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสยีงหรือดําเนินการใด ๆ  ในฐานะผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานงึถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม และตั 9งอยูบ่นหลกั

แห่งความซื
อสตัย์สจุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบตอ่การ

ปฏิบตัิหน้าที
ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(23) ทรัสตีมีหน้าที
จดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์หรือผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ดําเนินการแทนได้ โดยเมื
อมีการ

มอบหมายผู้ อื
นเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที
กํากับดูแลให้ผู้ ที
ได้รับมอบหมายดังกล่าว

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดทําหลกัฐานตาม

ระบบและระเบียบข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในสว่นที
เกี
ยวข้องกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

(24) ทรัสตีต้องจัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม

หลกัเกณฑ์ที
กําหนดในสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(25) ในกรณีที
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออกหลกัฐานสทิธิในหนว่ยทรัสต์ใหมห่รือ

ใบหนว่ยทรัสต์ใหมแ่ทนหลกัฐานเก่าที
สญูหายลบเลอืน หรือชํารุดในสาระสาํคญั ให้ทรัสตีมีหน้าที
ออกหรือ
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ดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ภายในเวลาอนัควร  

ทั 9งนี 9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกี
ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบของทรัสตีใน

สญัญาก่อตั 9งทรัสต์ 

 

8.3.4 ค่าธรรมเนียมที�ได้รับจากการทาํหน้าที�เป็นทรัสตี 

ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที
ทรัสตี คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพย์รวม ทั 9งนี 9 ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมหรือค่าธรรมเนียมตราสารอื
นใดที
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทุนและได้

พิจารณาเข้าลงทนุ เนื
องจากการรับหน้าที
เป็นผู้จดัการกองทนุรวมหรือผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

ทั 9งนี 9 อตัราค่าธรรมเนียมทรัสตีที
คํานวณได้ในแตล่ะปี หากคํานวณได้ตํ
ากวา่ 20,000,000 บาท ณ เดือนสดุท้าย

ของปีบญัชีใด ๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอตัราขั 9นตํ
า 20,000,000 บาทต่อปี โดยทรัสตีจะดําเนินการปรับปรุง

ยอดการคํานวณคา่ธรรมเนียมทรัสตีดงักลา่วในเดือนสดุท้ายของรอบปีบญัชีนั 9นเพื
อให้อตัราคา่ธรรมเนียมทรัสตีที
คํานวณ

ได้ในแตล่ะปีเทา่กบั 20,000,000 บาทตอ่ปี 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการ เนื
องจากเห็นวา่เป็นสิ
งที
มีความจําเป็นตอ่

การบริหารกองทรัสต์และเป็นการสร้างความเชื
อมั
นให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประกอบกบัเป็นการช่วยให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ นกั

ลงทุน รวมถึงสาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการบริหารงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ โดยผู้ จัดการ

กองทรัสต์ได้ดําเนินการบริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามกฎหมายและสญัญาการก่อตั 9งทรัสต์และหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง 

รวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี เพื
อเป็นแนวทางในการนํานโยบายดงักลา่วไปใช้เพื
อให้เกิดผลอยา่ง

เป็นรูปธรรม   

9.1 นโยบายกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายของหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ คําสั
ง หรือหนงัสอืเวียนตามที
ได้แก้ไข

หรือออกโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย(“ต.ล.ท.”) อยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทกําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร จดัทํารายงานความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ รวมถึงรายงานการซื 9อขายหน่วยทรัสต์มายงัฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุ เพื
อนําสง่รายงาน

การถือหลกัทรัพย์ให้กบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

9.2 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื
อพิจารณากิจการทั
วไปของบริษัทฯและกองทรัสต์อย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั 9ง โดยมีกระบวนการประชมุคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี 9 

1. บริษัทฯจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที
มีเนื 9อหา

จําเป็นเพียงพอสาํหรับประกอบการพิจารณาให้กรรมการแตล่ะทา่นลว่งหน้ากอ่นการประชมุ เพื
อให้กรรมการ

มีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุทกุรั 9ง 

2. ในการนําเสนอเรื
องที
เป็นวาระต่อที
ประชุมคณะกรรมการ เป็นเรื
องเกี
ยวกับให้คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณารับทราบหรืออนมุตัิการดําเนินการในการดําเนินงานต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ และ

กองทรัสต์ งบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การจดั

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การลงทุนในทรัพย์สินเพิ
มเติม การเข้าทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั การทําแผนธุรกิจ

และการลงทนุ ตลอดจนความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจ เป็นต้น  

3. ในการประชมุทกุครั 9งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุเกินกวา่กึ
งหนึ
งของจํานวนกรรมการทั 9งหมด กรรมการแต่

ละท่านสามารถลงคะแนนเสียงและมติทั 9งปวงของคณะกรรมการจะชี 9ขาดตามเสียงข้างมากของกรรมการที


เข้าร่วมประชมุ โดยกรรมการที
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเรื
องใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเรื
องนั 9น ๆ   
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4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะทําหน้าที
ดแูลจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอที
ฝ่ายบริหารจะนําเสนอเอกสาร

และข้อมูลเพื
ออภิปรายปัญหาสําคญั และให้มีเวลาเพียงพอสําหรับคณะกรรมการที
จะอภิปรายประเด็น

สาํคญั โดยกรรมการทกุทา่นมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชมุ 

5. บริษัทฯ จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชุม การจดัเก็บเอกสารเกี
ยวกบัการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วนและ

สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการจดัเก็บรายงานการประชมุที
ผา่นการรับรองจากที
ประชมุคณะกรรมการ

เพื
อเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

9.3 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุ จะดําเนินการจดัให้มีมาตรการและแนวทางดําเนินการในการป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง ทั 9งนี 9 เพื
อรักษาประโยชน์ที
ดีที
สดุของ
กองทรัสต์ และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์โดยรวม ซึ
งจะมีการดําเนินการในด้านตา่ง ๆ ดงันี 9 

1) การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

1. ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุมีหน้าที
จดัสง่แบบแสดงข้อมลูการเปิดเผยสว่นได้เสียให้กรรมการ
และผู้บริหารเพื
อเปิดเผยสว่นได้เสียของตนก่อนเข้ารับตําแหน่ง และในทกุ ๆ ครั 9งที
มีการเปลี
ยนกรรมการ
หรือผู้บริหาร เพื
อให้ทราบถึงบคุคลที
อาจเกี
ยวโยงกบักองทรัสต์ทั 9งหมด รวมถึงรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของตนและของคู่สมรส รวมทั 9งบุตรที
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ
งถือหน่วยทรัสต์ที
บริษัทฯ เป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์อยู ่ตลอดจนรายงานการเปลี
ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที
รายงานให้ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุทราบถึงการมี
สว่นได้เสียของตนและของผู้ ที
เกี
ยวข้อง อนัเนื
องมาจากการบริหารจดัการกองทรัสต์โดยไมช่กัช้า เมื
อได้รับ
แบบแสดงรายการหรือเมื
อตนเองได้ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียนั 9น ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากับ
ควบคุมกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื 9อขายหน่วยทรัสต์ต่อฝ่ายบริหารความเสี
ยงและ
กํากบัควบคมุ ภายใน 3 วนัทําการภายหลงัการซื 9อ ขาย โอนหนว่ยทรัสต์  

3. เมื
อได้รับข้อมลู ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุมีหน้าที
ตรวจสอบข้อมลูที
กรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผย และตรวจสอบการเปลี
ยนแปลงในสว่นได้เสีย ซึ
งการตรวจสอบรวมถึงการสอบถามและตรวจสอบ
กบัเว็บไซต์ของหนว่ยงานที
เกี
ยวข้องหรือแหลง่ข้อมลูสาธารณะที
เชื
อถือได้เพื
อยืนยนัความครบถ้วนถกูต้อง
ของข้อมลูที
กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยในแบบแสดงข้อมลูการเปิดเผยสว่นได้เสยี 

4. เมื
อตรวจสอบกบัแหลง่ข้อมลูสาธารณะที
เชื
อถือได้แล้ว ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุจะบนัทกึ
หรือพิมพ์ผลการตรวจสอบออกมาจัดเก็บไว้เป็นหลกัฐานคู่กบัแบบแสดงข้อมูลการเปิดเผยส่วนได้เสียที

กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยด้วยตนเอง เพื
อประกอบการตรวจสอบ 

2) ระบบแนวทางการป้องกันการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ กําหนดแนวทางการป้องกนัการลว่งรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในดงัตอ่ไปนี 9 
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1. มีการกําหนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลกัปฏิบตัิของพนกังาน โดยเฉพาะในเรื
องการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการสื
อสารให้แก่บคุลากรที
เข้าใหม่ของบริษัทฯ ได้อ่าน รับทราบ
และลงนามในวนัแรกที
เริ
มปฏิบตัิงาน และลงนามใหมท่กุครั 9งเมื
อมีการเปลี
ยนแปลง 

2. จํากดัการลว่งรู้และใช้ข้อมลูภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรของบริษัทฯ รับทราบข้อมลูเฉพาะที

จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน (Need to Know Basis) โดยกําหนดให้ข้อมูลที
บุคลากรหรือหน่วยงานล่วงรู้มา 
เป็นข้อมลูที
เป็นความลบัซึ
งต้องไมนํ่าไปเปิดเผยตอ่บคุคลอื
นใดที
ไมม่ีสว่นเกี
ยวข้อง 

3. จดัให้มีระบบการควบคมุที
มีประสิทธิภาพในการในการป้องกนัมิให้บคุคลที
ไม่มีสว่นเกี
ยวข้องลว่งรู้ข้อมลู
ภายในโดย 
ก. ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีการใช้รหสัผ่านในการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์และให้มี

การเปลี
ยนรหสัผา่นเป็นประจํา 

ข. กําหนดระดับขั 9นการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละบุคคล (Access Control Matrix) ว่า
พนกังานคนใดสามารถเข้าถึงข้อมลูในแฟ้มใดได้บ้าง โดยฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุ
จะต้องทําการสอบทานและปรับปรุงสทิธิการเข้าให้เป็นปัจจบุนัเสมอในกรณีที
พนกังานลาออก หรือ
เปลี
ยนหน้าที
ความรับผิดชอบ 

ค. ข้อมลูที
เป็นเอกสาร ให้มีการจดัเก็บสถานที
ปลอดภยั ในตู้หรือห้องที
ล็อกกุญแจ และมีการทําลาย
เอกสารที
ไมใ่ช้งานแล้ว 

ง. สถานที
ทํางานมีระบบรักษาความปลอดภยัเพื
อป้องกนัมิให้บคุคลภายนอกเข้าได้ เช่น เป็นห้องที
ล็
อกกญุแจ หรือต้องมีบตัรพนกังานหรือสแกนลายนิ 9วมือ 

4. ให้บุคลากรของบริษัทฯ ที
สามารถล่วงรู้ข้อมลูภายใน รวมถึงกรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื 9อ/ขาย
หน่วยทรัสต์ต่อฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุทกุครั 9งที
มีการเปลี
ยนแปลงการถือครองภายใน 3 
วนัทําการ โดยฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุ อาจทําการสุม่ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของ
การรายงานกบัแหลง่ข้อมลูสาธารณะที
เชื
อถือได้ 

5. ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุจะมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 9เพื
อให้แนใ่จวา่ผู้บริหารและบคุลากร
ที
ทราบข้อมูลภายในไม่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในกรณีที
มีการทําธุรกรรมที
อาจส่งผลต่อ
ราคาหนว่ยทรัสต์ หรือราคาหลกัทรัพย์อื
น เช่น การซื 9อขายทรัพย์สนิของกองทรัสต์  
ก. ขึ 9นบญัชีรายชื
อหลกัทรัพย์ที
ต้องติดตามการทําธุรกรรมที
เกี
ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ในบญัชีดงักลา่ว 

(Watch List)  

ข. สง่อีเมลล์แจ้งผู้บริหารและพนกังานที
เกี
ยวข้องถึงรายชื
อหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

ค. เมื
อรายการดงักลา่วได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากบัควบคมุ 
จะย้ายรายชื
อหลกัทรัพย์เหลา่นั 9นไปอยูใ่นบญัชีที
บริษัทต้องจํากดัการทําธุรกรรม (Restricted List) 
และสง่อีเมลล์แจ้งผู้บริหารและพนกังานที
เกี
ยวข้องตามข้อ ข รวมถึงพนกังานรายอื
นที
มีโอกาสใช้
ประโยชน์จากข้อมลูภายใน (ถ้ามี)  
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ง. เมื
อบคุลากรที
รับรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไมม่ีโอกาสใช้ข้อมลูภายในเพื
อประโยชน์ในการซื 9อขาย
หลกัทรัพย์ ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและกํากับควบคมุแจ้งผู้บริหารและพนกังานตามข้อ ค  ถึงการ
เพิกถอนรายชื
อหลกัทรัพย์ออกจากบญัชี Restricted List  

9.4 ระบบการควบคุม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินหลัก 

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีวตัถปุระสงค์หลกัที
จะให้ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ ได้รับผลประโยชน์จาก

การลงทุนอย่างสมํ
าเสมอ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที
ได้รับของอสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์เข้าไปลงทุน ซึ
งบริษัทฯมี

ระบบการควบคุม กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ และผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะทํางานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดเพื
อเพิ
มศกัยภาพให้กบัอสหัาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์เข้าลงทนุ โดยฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ จะเป็นผู้ควบคุม กํากับและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ว่าได้ดําเนินงานตามสญัญา

แตง่ตั 9งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยดําเนินการดงันี 9 

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จัดทําแผนงบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ฯ ที
แสดง

รายละเอียดของรายรับและรายจ่าย โดยทําการกําหนดเป้าหมายในการจดัหารายได้ และติดตามควบคมุดแูลให้

รายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์ฯเป็นไปตามเป้าหมายหรือที
คาดการณ์ไว้ 

2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะทําการพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพื
อให้สามารถเพิ
มรายได้และลดความเสี
ยงจากความผนัผวนของรายได้ค่าเช่าให้แก่

กองทรัสต์ฯ รวมทั 9งทําการติดตามผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและกลยทุธ์ที
วางไว้ 

3. บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกบัฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์และทรัสตี เพื
อให้เกิดความมั
นใจว่า

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์มีอยูค่รบถ้วน อยูใ่นสภาพปกติ พร้อมใช้งาน ไมม่ีการตอ่เติมหรือสญูหาย เกินไปกวา่

ที
ได้รับอนญุาตจากผู้จดัการกองทรัสต์  

4. ผ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดําเนินการติดตามให้มีการดูแลและรักษาสภาพ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ระบบงานและอปุกรณ์ที
สาํคญัในทรัพย์สนิดงักลา่วให้อยูใ่นสภาพดีและใช้จดัหา

ประโยชน์ได้อย่างตอ่เนื
อง รวมถึงให้มีลกัษณะหรือคณุสมบตัิเป็นไปตามที
กฏหมายกําหนด อาทิเช่น ระบบการ

รักษาความปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ
งแวดล้อม การอนุรักษ์พลงังาน ตลอดจนสญัญาตที
เกี
ยวข้องโดย

ครบถ้วน ภายในงบประมาณที
กําหนดและพิจารณาร่วมกนัระหวา่งผู้จดัการกองทรัสต์ฯ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

และได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี   

5. ทกุฝ่ายงานของผู้จดัการกองทรัสต์ฯ จดัให้มีการประชุมร่วมกนักบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อย่างสมํ
าเสมอ เพื
อ

ร่วมกันประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ และร่วมกันหาแนวทางที
เหมาะสมในการป้องกันการเกิด

ปัญหาจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ฯ 
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6. ฝ่ายพฒันาธุรกิจดําเนินการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีการกําหนด

เกณฑ์การประเมินผล แบง่เป็นสองสว่น คือ 

- สว่นที
เป็นหน้าที
ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาแตง่ตั 9งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

- สว่นที
เป็นผลการดําเนินงานด้านการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

7. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ จะดําเนินการควบคมุและกํากบัการทํางานดงันี 9 

- สอบทานความสมัพนัธ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดือนวา่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม ่

- ดําเนินการสุ่มตวัอย่างเพื
อตรวจสอบหลกัฐานประกอบรายการ เพื
อยืนยนัความมีอยู่จริง ความถูกต้อง

ครบถ้วนของรายการ ในการบนัทกึข้อมลูการรับชําระเข้าบญัชีของกองทรัสต์ กบัรายงานคา่เช่าที
ลกูค้าต้อง

ชําระในแตล่ะเดือน 

- สอบทานอายลุกูหนี 9ที
ค้างชําระวา่อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ไมเ่พิ
มขึ 9นอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

- สุ่มตรวจสอบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีการปฏิบัติหน้าที
อย่างเป็นกลางและโปร่งใส ไม่มีการเอื 9อ

ประโยชน์ตอ่เข้าของทรัพย์สนิหลกัรายใดรายหนึ
งเป็นกรณีพิเศษ 

- สอบทานการเพิ
มขึ 9น/ลดลงของทรัพย์สนิถาวร วา่มีการขออนมุตัิตามขั 9นตอนที
ถกูต้อง 

- สอบทานธุรกรรมที
เป็นรายการพิเศษ เกิดไม่บ่อย หรือรายการที
มูลค่าสูงอื
น ๆ เพื
อให้มั
นใจว่าการทํา

ธุรกรรมนั 9นเป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีทีสดุของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

- สอบทานรายการคา่ใช้จ่ายที
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เรียกเก็บจากกองทรัสต์วา่ไมม่ีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย

จากกองทรัสต์มากเกินความจําเป็นหรือมีความซํ 9าซ้อนและอยูใ่นขอบเขตที
ตกลงร่วมกนั 

- จดัให้มีระบบการประเมินระบบการควบคมุภายในของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งสมํ
าเสมอ โดยบริษัทฯ

อาจกําหนดให้ผู้สอบบญัชีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบริษัทที
ปรึกษาจากภายนอกรายงานจุดอ่อน

หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในให้บริษัทฯทราบอยา่งสมํ
าเสมอ พร้อมแนวทางในการแก้ไขและ

ปรับปรุง 

9.5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อยา่งเพียงพอ 

ถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ
งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุรายมีสิทธิที
เทา่เทียมกนัในการรับรู้ข้อมลูสารสนเทศ 

โดยการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดเกี
ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูของสํานกั

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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เปิดเผยทนัที 

 

 

- ข้อมลูที
กระทบตอ่ราคา การตดัสนิใจลงทนุ สทิธิ�ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย  

- ข้อมลูเกี
ยวกบัการดําเนินงาน เช่น การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน  

- รายงานเมื
อเกิดเหตกุารณ์ที
อาจสง่ผลกระทบให้ต้องเลกิกองทรัสต์ฯ  

- รายงานเมื
อเกิดเหตกุารณ์ที
สญัญาก่อตั 9งกองทรัสต์กําหนดให้เป็นเหตแุหง่การ

เลิกกองทรัสต์หรือเหตุการณ์อื
นที
ทําให้ทราบกําหนดการเลิกกองทรัสต์ฯ

ลว่งหน้า  

- รายงานเมื
อเกิดเหตกุารณ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้

ถือหนว่ยทรัสต์เกินสดัสว่นที
กําหนด 

 

ภายใน 3 วนัทําการ - ข้อมลูที
ไมส่ง่ผลกระทบโดยตรง แตค่วรเผยแพร่ให้ผู้ลงทนุรับทราบ เช่น การ

แจ้งการเปลี
ยนแปลงกรรมการ การเปลี
ยนแปลงผู้สอบบญัชี 

 

ภายใน 14 วนั 

 

- ข้อมลูที
 ต.ล.ท. ต้องรวบรวมเป็นหลกัฐานอ้างอิง เช่น สาํเนารายงานการ

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ รายงานการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ
มทนุ 

 

ภายใน 15 วนั 

                                                  

- รายงานการลดทนุชําระแล้วของทรัสต์ 

- รายงานการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ
งอสงัหาริมทรัพย์                

 

ภายใน 30 วนั - รายงานความคืบหน้าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที
ก่อสร้างไมเ่สร็จ  

เปิดเผยตามรอบระยะเวลา   - งบการเงินรายไตรมาส 45 วนัหลงัสิ 9นรอบบญัชี  

- งบการเงินประจําปี 2 เดือนหลงัวนัสิ 9นรอบบญัชี (ในกรณีไมทํ่างบไตรมาส 4) 

- การวเิคระห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ                                                  

- แบบสาํเนารายงานข้อมลูประจําปี ภายใน 3 เดือนหลงัสิ 9นรอบบญัชี                        

- รายงานประจําปี พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน  

นบัแตว่นัสิ 9นสดุรอบระยะเวลาบญัชี                                                                   

- มลูคา่ NAV ภายใน 45 วนัหลงัสิ 9นรอบบญัชี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้คํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมทั 9งที
เกี
ยวข้องโดยตรงและโดย

อ้อมกบักองทรัสต์ฯ และได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมในภาพกว้าง โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความ

เป็นธรรม การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั
น การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฏิบตัิตอ่ผู้ใช้แรงงานอยา่งเป็นธรรม การรักษาไว้

ซึ
งมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กบับคุคล พนกังาน หน่วยงานทุกภาคส่วนหรือสงัคมโดยรวม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

การดูแลรักษาสิ
งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม การเผยแพร่นวัตกรรมซึ
งได้จากการดําเนินงานที
มีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม สิ
งแวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

 

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที
ผู้ จัดการกองทรัสต์ให้

ความสําคัญเป็นอย่างยิ
งและพึงปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ดําเนินการบริหาร

กองทรัสต์ภายใต้กฎหมายที
เกี
ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พระราชบญัญํติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทั 9งที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม) พระราชบญัญัติทรัสต์เพื
อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 (รวมทั 9งที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม) 

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูล และสญัญาก่อตั 9งทรัสต์ ตลอดจนการยึดหลกัธรรมาภิบาล หลีกเลี
ยงการดําเนินการที


อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ สง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้ เช่าทกุราย

อย่างเป็นธรรม ไม่โฆษณาชวนเชื
อหรือข้อความอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ และนกัลงทนุทั
วไป  

ทั 9งนี 9 เพื
อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื
น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องเคารพและปฏิบตัิตาม

เงื
อนไขและสญัญาทางการค้าที
เกิดขึ 9นอยา่งเคร่งครัดเพื
อให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียม 

 

10.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิขั 9นพื 9นฐานของบคุคล และตระหนกัดีวา่การเคารพสทิธิมนษุยชนเป็น

รากฐานของการพัฒนาบุคคล โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีการสนับสนุนและเคารพในเรื
องที
จะไม่ให้พนักงานและ

องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี
ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีการกําหนดสิทธิในชีวิต เสรีภาพในการ

แสดงออก ความเสมอภาคในกฎหมาย ตลอดจนสิทธิในการทํางานตามข้อกฎหมาย สิทธิในสขุภาพตามมาตรฐาน สิทธิ

ด้านสวสัดิการสงัคม และการคดัเลือกพนกังานเข้าปฏิบตัิงานไม่มีการจํากดัเชื 9อชาติ ศาสนา และเพศ โดยให้ความเท่า

เทียมกนั  
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10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ด้วยกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สิน ซึ
งได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  โครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าและอาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า  โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีชและโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ดําเนินการแตง่ตั 9งบริษัท เซ็นทรัล

พฒันา จํากดั (มหาชน)  เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ
งในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์นั 9น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ให้

ความสําคญักบัการปฏิบตัิที
เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ เช่า โดยคํานึงถึงความปลอดภยัและสขุอนามยัของผู้ เช่า 

มีการมุง่เน้นการดําเนินการด้านบริหารอาคาร รักษามาตรฐานในการบริการ และสง่มอบงานบริการที
มีคณุภาพ ปลอดภยั 

ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ เช่าและผู้ใช้บริการ 

 

10.4 การดูลรักษาสิ�งแวดล้อม 

กองทรัสต์มุง่ให้ความสาํคญัในการดาํเนินงานด้านสิ
งแวดล้อม การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบ

ต่อสิ
งแวดล้อมทั 9งภายในพื 9นที
ศนูย์ฯ และพื 9นที
นอกรอบ โดยการเลือกใช้อปุกรณ์ที
คํานึงถึงการประหยดัพลงังาน และง่าย

ตอ่การบํารุงรักษาในระยะยาว รณรงค์กระบวนการรีไซเคิล รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งประหยดั และปฏิบตัิตามกฎหมาย

ด้านสิ
งแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง  

บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารและจัดการความเสี
ยงโดยคณะกรรมการมี

ความรับผิดชอบในการรักษาประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื
อปกป้องทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย รวมถึงมีการกําหนดโครงสร้างขององค์กรไว้อย่างชดัเจน มีการนําระบบการ

บริหารจดัการความเสี
ยงระดบัองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มาใช้ในการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ 

หรือความเสี
ยงที
อาจจะเกิดขึ 9นรวมทั 9งระบแุนวทางในการจดัการกบัความเสี
ยงดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัที
ยอมรับได้ เพื
อช่วย

ให้บริษัทฯบรรลวุตัถปุระสงค์ที
ต้องการในการบริหารจดัการกองทรัสต์  และยงัมีการแบง่แยกหน้าที
ให้มีการตรวจสอบที
มี

ประสิทธิภาพออกจากกนัอย่างเป็นระบบ มีการถ่วงดลุในทกุที
อย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัให้มีระบบติดตามและดูแล

การดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้สามารถป้องกนัทรัพย์สินของกองทรัสต์จากการที
จะมีผู้ นําไปใช้โดยมิ

ชอบ 

ฝ่ายบริหารความเสี
ยงและควบคมุ มีหน้าที
กํากบั ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง และตามนโยบาย

ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทจดัการ เพื
อให้เกิดความมั
นใจวา่การดําเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการเป็นไปตาม

นโยบาย ระเบียบ หลกัปฏิบตัิ และกฏเกณฑ์ที
กําหนด   
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12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื
อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที
อาจเกิดขึ 9นและให้กองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง จึงได้มีการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการ

กองทรัสต์หรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงนโยบายการทําธุรกรรมกบัทรัสตีหรือบคุคลที
เกี
ยวโยงกนั

กบัทรัสตี ดงัตอ่ไปนี 9 

 

 12.1 นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั
กับผู้จัดการกองทรัสต์  

กรณีที
จะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะมีการดําเนินการดงันี 9 

1. บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ให้หมายความตามที
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การทํารายการที
เกี
ยวโยงกนั 

2. เงื
อนไขและข้อกําหนดทั
วไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้าทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที


เกี
ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี 9 

- การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ จะดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาการก่อตั 9งกองทรัสต์และกฏหมายที
เกี
ยวข้อง และเป็นไปเพื
อ

ประโยชน์ที
ดีที
สดุของกองทรัสต์ CPNREIT 

- ธุรกรรมที
กองทรัสต์ CPNREIT ทํากับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

จะต้องเป็นธุรกรรมที
ใช้ราคาสมเหตสุมผลและใช้ราคาที
เป็นธรรมรวมทั 9งคา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที


เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราที
เป็นธรรมและเหมาะสม 

- บุคคลที
มีส่วนได้เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ 

- ในกรณีที
กฎหมายกําหนดให้การเข้าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้องได้รับอนมุตัิ

จากที
ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ที
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้าทํา

รายการ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรรมการอิสระให้ความเห็นเกี
ยวกับรายการดังกล่าว และ

ความเห็นของกรรมการอิสระจะถกูนําเสนอต่อที
ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือผู้

หน่วยทรัสต์ เพื
อให้มั
นใจว่าการเข้าทํารายการตามที
เสนอนั 9นเป็นไปเพื
อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 
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สว่นที
 2 หน้า 62 

CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที


เกิดขึ 9น ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีผู้ เชี
ยวชาญอิสระ เช่น ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน ผู้สอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี
ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื
อนําไปใช้ประกอบการ

พิจารณาและตดัสนิใจของคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตามแตก่รณี โดยผู้มี

สว่นได้เสียเป็นพิเศษจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในรายการที
ตนมีสว่นได้เสยี โดยการพิจารณาและอนมุตัิการทํา

รายการของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าจะโดยที
ประชุมคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ที


ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง อีกทั 9งจะมีการเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ 

CPNREIT ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง   

 

 12.2 นโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีหรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการเข้าทํารายการกับทรัสตีหรือบุคคลที
เกี
ยวโยงกันกับทรัสตี ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ ให้

ความเห็นเกี
ยวกบัความจําเป็นและประโยชน์ที
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้จากการเข้าทํารายการ โดยขั 9นตอนการพิจารณา

และอนมุตัิการทํารายการ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง โดยผู้ ที
มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื
องใด

จะไม่สามารถออกเสียงเพื
ออนุมตัิการทํารายการที
ตนมีส่วนได้เสีย ทั 9งนี 9 กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิดเผยรายละเอียด

เกี
ยวกบัการทํารายการกบัทรัสตี และ/หรือ บคุคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรัสตี ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
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สว่นที
 3 หน้า 1 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

สรุปข้อมูลผลการดาํเนินงาน 

พื $นที
ให้เชา่และอตัราการเชา่ 

 

 
พื %นที� (ตารางเมตร) อัตราการเช่า/1 

พื $นที
ใช้สอย พื $นที
ให้เชา่/1 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 251,182 82,746 84.79% 89.92% 91.75% 93.58% 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 169,740 36,285 86.94% 62.65% 58.59% 77.67% 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 137,692 27,611 95.66% 95.66% 97.64% 99.18% 

ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A & B 50,653 34,031 90.27% 90.04% 84.53% 84.62% 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่

แอร์พอร์ต 
122,991 37,490 93.96% 94.07% 93.12% 92.86% 

รวม/เฉลี�ย 732,258 218,163 88.86% 86.75% 86.00% 90.12% 

เซ็นทรัลเฟสติวลัพทัยา บีช 70,095 29,404 - - - 97.57% 

รวม/เฉลี�ย 802,353 247,567 - - - 91.01% 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา 49,686 302 ห้อง - - - 93.44% 

 

หมายเหต:ุ /1 เฉพาะผู้ เช่าหลกัและผู้ เช่าประเภทร้านค้า  
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สว่นที
 3 หน้า 2 

 

 

 

สญัญาที
ตอ่อายแุละสญัญาที
เกิดขึ $นใหม ่

 

 

ตั %งแต่ 1 ตุลาคม ถงึ 31 ธันวาคม 2560 

สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่/1 

จาํนวนสัญญา 
พื %นที�          

(ตารางเมตร) 
% ของพื %นที�เช่า/2 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 89 12,122 33.7% 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 38 3,999 24.2% 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า 7 869 4.5% 

ปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A & B 14 4,633 16.1% 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์

พอร์ต 
46 

1,998 8.2% 

เซ็นทรัลเฟสติวลัพทัยา บีช/3 17 2,168 12.0% 

รวมทั $งหมด 211.00 25,788 18.1% 

 

หมายเหต:ุ /1 ไมร่วมสญัญาเชา่ที
มีอายตุํ
ากวา่ 1 ปี  

   /2 สดัสว่นของพื $นที
ให้เช่า ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

     /3 สญัญาที
เกิดใหมช่ว่ง 1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 
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สว่นที
 3 หน้า 3 

โครงสร้างคา่เช่า 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 

ข้อมลูการหมดอายขุองสญัญาเชา่ 

หมายเหต:ุ 1. สดัสว่นของพื $นที
ที
มีผู้ เช่า ณ 31 ธนัวาคม 2560 

                 2. ไมร่วมสญัญาเช่าที
มีอายตุํ
ากวา่ 1 ปี  
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สว่นที
 3 หน้า 4 

งบกําไรขาดทนุ  

ที
มา: งบการเงินสาํหรับระยะเวลาตั $งแตว่นัที
 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ของ CPNREIT และงบการเงินสาํหรับระยะเวลาตั $งแตว่นัที
 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที
 4 

ธนัวาคม 2560 และงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ $นสดุวนัที
 30 กนัยายน 2560 ของ CPNRF  

CPNREIT CPNRF CPNRF เปลี�ยนแปลง ไตรมาส 4 CPNREIT CPNRF/3 ไตรมาส 3 เปลี�ยนแปลง ไตรมาส 4 เปลี�ยนแปลง

 29 พ.ย.-

 31 ธ.ค.

  1 ม.ค. -

 4 ธ.ค.
2559 YoY 2560

 29 พ.ย. -

 31 ธ.ค.

 1 ต.ค. -

 4 ธ.ค.
2560 QoQ 2559 YoY

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 3,521.8  377.8  3,144.0  3,524.6  (0.1%) 935.4  377.8  557.6  832.3  12.4% 909.9  2.8%

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 3,410.1  369.5  3,040.7  3,425.2  (0.4%) 908.9  369.5  539.5  804.8  12.9% 887.5  2.4%

รายได้อื
น 111.7  8.4  103.3  99.5  12.3% 26.5  8.4  18.1  27.5  (3.7%) 22.4  18.0%

ดอกเบี $ยรับ 4.1  0.5  3.6  6.1  (32.8%) 1.4  0.5  0.8  1.2  18.0% 1.5  (5.2%)

รวมรายได้ 3,525.9  378.4  3,147.6  3,530.7  (0.1%) 936.8  378.4  558.4  833.4  12.4% 911.4  2.8%

ค่าใชจ้่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 651.7  108.6  543.1  583.8  11.6% 208.9  108.6  100.3  140.9  48.3% 159.6  30.9%

ต้นทุนเช่าและบริการ 141.8  16.5  125.3  119.6  18.6% 42.8  16.5  26.3  32.7  30.9% 32.0  33.9%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82.9  23.1  59.8  64.8  27.9% 31.3  23.1  8.2  17.1  83.3% 22.2  41.0%

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 426.9  68.9  358.0  399.4  6.9% 134.7  68.9  65.8  91.0  48.0% 105.4  27.9%

ค่าใช้จ่ายอื
น 0.0  0.0  0.0  0.0  2.0% 0.0  0.0  0.0  0.0  184.8% 0.0  426.3%

ดอกเบี $ยจ่าย 94.9  30.1  64.8  72.4  31.1% 42.2  30.1  12.1  17.5  141.3% 18.0  134.0%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 55.4  15.9  39.5  43.8  26.5% 23.3  15.9  7.4  10.7  117.3% 11.1  110.3%

รวมค่าใช้จ่าย 802.0  154.6  647.3  699.9  14.6% 274.4  154.6  119.8  169.1  62.3% 188.7  45.4%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,724.0  223.7  2,500.2  2,830.8  (3.8%) 662.4  223.7  438.6  664.3  (0.3%) 722.7  (8.3%)

อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ 81.5% 71.3% 82.7% 83.4% (1.9%) 77.7% 71.3% 82.0% 83.1% (5.4%) 82.5% (4.8%)

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ 77.3% 59.2% 79.5% 80.3% (3.0%) 70.8% 59.2% 78.7% 79.8% (9.0%) 79.4% (8.6%)

ล้านบาท ปี 2560/1
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ที
มา: งบการเงินสาํหรับระยะเวลาตั $งแตว่นัที
 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ของ CPNREIT และงบ

การเงินสาํหรับระยะเวลาตั $งแตว่นัที
 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที
 4 ธนัวาคม 2560 และงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสาม

เดือนและเก้าเดือนสิ $นสดุวนัที
 30 กนัยายน 2560 ของ CPNRF

CPNREIT

31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 6,705.0  6,520.0  7,184.0  7,186.0  7,186.0  

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 9,156.0  9,540.0  9,192.0  9,179.0  9,179.0  

เซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้าและปิ
 นเกล้าทาวเวอร์ 5,495.0  5,180.0  5,495.0  5,543.0  5,543.0  

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต 10,953.0  10,580.0  10,531.0  10,494.0  10,494.0  

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช -             -             -             -             8,153.8  

โรงแรมฮิลตันพัทยา -             -             -             -             3,754.2  

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 32,309.0  31,820.0  32,402.0  32,402.0  44,310.0  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 662.9  796.8  897.0  941.0  990.0  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 464.6  339.7  236.5  273.4  1,052.4  

สินทรัพย์อื
น 167.0  153.3  162.0  155.7  703.1  

รวมสินทรัพย์ 33,603.8  33,110.2  33,697.6  33,772.4  47,055.6  

เงินมัดจํารับล่วงหน้า 1,138.0  1,130.9  1,142.4  1,184.3  1,424.1  

เงินกู้ยืม 1,874.6  1,852.9  1,831.3  1,917.8  14,453.7  

หนี $สินอื
น 598.6  605.1  619.6  530.8  1,715.6  

รวมหนี %สิน 3,611.2  3,588.9  3,593.2  3,632.9  17,593.4  

สินทรัพย์สุทธิ 29,992.6  29,521.3  30,104.4  30,139.5  29,462.1  

ทุนที
ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 24,406.2  24,406.2  24,406.2  24,406.2  29,653.4  

บัญชีปรับสมดุล -             -             -             -             216.1  

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 5,586.4  5,115.1  5,698.2  5,733.3  (407.3) 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.5561  13.3431  13.6066  13.6225  13.3164  

CPNRF
ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของผ่ายจัดการ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เติบโตในอตัราที
สงูกว่าปีก่อนหน้า โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(Gross Domestic Product) ขยายตวัร้อยละ 3.9 เทียบกบัร้อยละ 3.2 ในปีก่อนหน้า จากปัจจยัสนบัสนนุได้แก่ 1) การฟื$น

ตวัของการสง่ออกสินค้าและบริการ 2) การเติบโตอย่างต่อเนื
องของภาคการท่องเที
ยวจากภาพรวมนกัท่องเที
ยวตา่งชาติ

เดินทางมายงัประเทศไทย เพิ
มขึ $นร้อยละ 8.8 จากปี 2559 และ 3) การปรับตวัดีขึ $นของการบริโภคภาคเอกชน 

จากรายงานวิจยัของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั
นแนล ประเทศไทย จํากดั เปิดเผยว่า ตลาดค้าปลีกมีการ

ขยายตวัอย่างตอ่เนื
อง แต่มีอตัราการขยายตวัที
ช้าลง โดยในปี 2560 มีพื $นที
ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและพื $นที
โดยรอบ

เปิดให้บริการประมาณ 334,845 ตารางเมตร สง่ผลให้พื $นที
ค้าปลีกรวมทั $งหมดในกรุงเทพมหานครและพื $นที
โดยรอบอยูที่


ประมาณ 7,878,669 ตารางเมตร โดยพื $นที
ค้าปลีกประมาณร้อยละ 78 ของพื $นที
ค้าปลีกที
เปิดให้บริการในปี 2560 คือ 

ศนูย์การค้า ตามด้วยคอมมนิูตี $มอลล์ประมาณร้อยละ 14 พื $นที
ค้าปลีกสนบัสนนุประมาณร้อยละ 6 และไฮเปอร์มาร์เก็ต

ประมาณร้อยละ 2 และภาพรวมอตัราการเช่าพื $นที
ค้าปลกี (Occupancy Rate) สงูกวา่ร้อยละ 90/1 

ที
มา: /1รายงานวิจยัพื $นที
ค้าปลีก กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที
 4 ปี 2560 ของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั
น

แนล ประเทศไทย จํากดั 

เหตุการณ์สาํคัญในไตรมาส 4 ปี 2560 

•••• การแปลงสภาพกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็นทรัสต์เพื
อการลงทนุ
ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) และการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติมของ 
CPNREIT แล้วเสร็จเมื
อวันที
 1 ธันวาคม 2560 โดยเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนัพทัยา ระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ $นสดุในวนัที
 31 สิงหาคม 2580 มีมูลค่าการ
ลงทนุสดุท้ายสทุธิจากคา่ใช้จ่ายที
เกี
ยวข้องเทา่กบั 11,908 ล้านบาท และหนว่ยทรัสต์ของ CPNREIT ได้เข้าซื $อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื
อวนัที
 14 ธนัวาคม 2560 

•••• ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้เริ
มทยอยเปิดพื $นที
ให้บริการภายหลงัการปรับปรุงโครงการครั $งใหญ่ 
(Major Renovation) ในเดือนธนัวาคม 2560 ซึ
งเป็นการเปลี
ยนภาพลกัษณ์และคอนเซ็ปต์ใหมข่องศนูย์การค้า
ให้มีความทนัสมยั ตลอดจนปรับประเภทธุรกิจของร้านค้า (Merchandising Mix) ให้หลากหลายเข้ากบัไลฟ์
สไตล์ของลกูค้า เพื
อเพิ
มความสามารถทางการแขง่ขนั ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที
มีการเปลี
ยนแปลง
ที
รวดเร็ว และคงความเป็นศนูย์การค้าที
ครบวงจร (One-Stop Shopping Center) ทั $งนี $ คาดวา่การปรับปรุงจะ
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการทั $งหมดได้ในไตรมาส 1 ปี 2561 
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ผลการดาํเนินงาน 

เนื
องจาก CPNREIT ได้จดัตั $งขึ $นจากการแปลงสภาพมาจาก CPNRF และมีผลการดําเนินงานในปี 2560 ตั $งแต่

วนัที
 29 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ดงันั $น เพื
อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและนกัลงทนุได้รับข้อมลูที
ครบถ้วนและมีความ

ต่อเนื
องตลอดทั $งปี 2560 ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยรวมถึงผลการ

ดําเนินงานของ CPNRF และการเปลี
ยนแปลงซึ
งเกิดจากการแปลงสภาพ รวมทั $งการเปลี
ยนแปลงในส่วนของทุนในงบ

การเงินของ CPNREIT ซึ
งเป็นการเปลี
ยนแปลงตามหลกัการทางบญัชีอนัเนื
องมาจากการแปลงสภาพ 

 รายได้ 

รายได้รวมสาํหรับปี 2560 ทั $งสิ $น 3,525.9 ล้านบาท ลดลง 4.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 จาก 3,530.7 ล้านบาท 

ในปี 2559 รายได้รวมลดลงเพียงเล็กน้อย แม้ว่ารายได้ค่าเช่าและบริการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ลดลง

เนื
องจากการปรับปรุงครั $งใหญ่ (Major Renovation) แต่รายได้ค่าเช่าและบริการจากโครงการศนูย์การค้าอื
น ๆ ได้มีการ

เติบโตขึ $น โดยเฉพาะโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ซึ
งมีอัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าพื $นที
สูงขึ $นภายหลงัจาก

ดําเนินการปรับปรุงครั $งใหญ่แล้วเสร็จทั $งหมดตั $งแตเ่ดอืนมิถนุายน 2559 ประกอบกบัมีรายได้เพิ
มเติมในเดือนธนัวาคมจาก

ผลประกอบการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนัพทัยา ที
ได้ลงทนุเพิ
มเติมเมื
อวนัที
 1 ธันวาคม 

2560 นอกจากนี $ รายได้อื
นเพิ
มขึ $น 12.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ในขณะที
รายได้ดอกเบี $ยรับลดลง 2.0 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 32.8 เมื
อเทียบกบัปี 2559  

ในไตรมาสที
 4 ปี 2560 มีรายได้รวม 936.8 ล้านบาท เพิ
มขึ $น 25.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 เมื
อเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปี 2559 เป็นผลหลกัมาจากรายได้คา่เชา่และบริการของโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ที
เพิ
มขึ $นหลงั

การปรับปรุงและพฒันาพื $นที
ซึ
งเดิมก่อให้เกิดรายได้ไมเ่ต็มที
 ให้เป็นโซนธนาคารและ Fashion Plus และผลประกอบการที


ดีขึ $นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ที
เปิดให้บริการพื $นที
ทั $งหมดภายหลงัการปรับปรุงครั $งใหญ่ ตลอดจนรายได้

เพิ
มเติมในเดือนธนัวาคมจากผลประกอบการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนัพทัยา ที
ได้ลงทนุ

เพิ
มเติมดังที
กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จะลดลง

เนื
องจากการปรับปรุงครั $งใหญ่ แตร่ายได้รวมยงัเพิ
มขึ $นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้รวมในไตรมาสที
 4 ปี 2560 เมื
อเทียบกบัไตรมาสที
 3 ของปี 2560 เพิ
มสงูขึ $น 103.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 

12.4 เนื
องจากรายได้ค่าเช่าและบริการของทกุโครงการเพิ
มขึ $นรวมถึงรายได้ค่าเช่าและบริการจากโครงการเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนัพทัยา ที
ได้ลงทนุเพิ
มเติมในเดือนธนัวาคม ยกเว้นโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที


รายได้ค่าเช่าและบริการลดลงจากไตรมาสก่อนเนื
องจากการปรับปรุงศูนย์การค้า ส่วนรายได้ดอกเบี $ยรับและรายได้อื
น

คอ่นข้างใกล้เคียงกบัไตรมาสที
 3 
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สําหรับช่วงระยะเวลาตั $งแต่วนัที
 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 CPNREIT มีรายได้รวมทั $งสิ $น 

378.4 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและบริการ 369.5 ล้านบาท รายได้อื
น 8.4 ล้านบาท และดอกเบี $ยรับ 0.5 ล้าน

บาท 

อตัราการเช่าพื $นที
 

อตัราการเช่าพื $นที
ของศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานของ CPNREIT ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที
ร้อยละ 

91.01 เพิ
มขึ $นจากข้อมลู ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 ที
ร้อยละ 87.37 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการปรับเพิ
มของอตัราการ

เช่าพื $นที
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที
ทยอยเปิดให้บริการภายหลงัการปรับปรุงครั $งใหญ่ในเดือนธันวาคม 

2560 จากร้อยละ 58.59 ณ สิ $นไตรมาสที
 3 ปี 2560 เป็นร้อยละ 77.67 ณ สิ $นปี 2560 นอกจากนี $ อตัราการเช่าพื $นที
ของ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ
 นเกล้า ได้ปรับเพิ
มขึ $นร้อยละ 1.83  และร้อยละ 1.54 

ตามลําดบั ในขณะที
อตัราการเช่าพื $นที
ของอาคารสํานกังานปิ
 นเกล้า ทาวเวอร์ A และ Bและโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม ่แอร์พอร์ต คอ่นข้างใกล้เคียงกบัอตัราการเช่าพื $นที
 ณ วนัที
 30 กนัยายน 2560 

อตัราการเข้าพกัเฉลี
ยของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในเดือนธนัวาคม 2560 อยูที่
ร้อยละ 93.44 

 ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวน 802.0 ล้านบาท เพิ
มขึ $น 102.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 จากปี 2559 ซึ
งมี

สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุเช่าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ และดอกเบี $ยจ่ายที


เพิ
มขึ $น  

ต้นทนุเช่าและบริการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ
มขึ $นจากปี 2559 เท่ากบั 22.2 ล้านบาท และ 18.1 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราการเพิ
มขึ $นร้อยละ 18.6 และร้อยละ 27.9 ตามลาํดบั สาเหตหุลกัมาจากสดัสว่นการสนบัสนนุ

ต้นทนุเช่าและบริการและคา่ใช้จ่ายในการบริหารซึ
งบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ให้การสนบัสนนุ CPNRF และ 

CPNREIT ลดลงตามเงื
อนไขในสญัญาที
เกี
ยวข้องกบัการลงทนุในโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต และต้นทนุ

ภาษีโรงเรือนในภาพรวมได้ปรับตวัสงูขึ $น นอกจากนี $ ค่าใช้จ่ายรวมยงัเพิ
มขึ $นเนื
องจากคา่ใช้จ่ายของโครงการเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช ที
ได้ลงทนุเพิ
มเติมด้วย 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มขึ $น 27.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 จากปี 2559 เป็นผลหลกัมาจากคา่

คอมมิชชั
นในการต่ออายสุญัญาเช่าและทําสญัญาเช่าใหม่ที
สงูขึ $นของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เนื
องจากมี

จํานวนสญัญาเช่าที
หมดอายุลงในปี 2560 เป็นจํานวนมากกว่าเมื
อเทียบกับปี 2559 และค่าคอมมิชชั
นในการต่ออายุ

สญัญาเช่าและทําสญัญาเช่าใหม่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากการทยอยเปิดพื $นที
ให้บริการภายหลงัการ

ปรับปรุงโครงการครั $งใหญ่ในเดือนธนัวาคม นอกจากนี $ ดอกเบี $ยจ่ายที
เพิ
มขึ $น 22.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.1 เนื
องจาก

การกู้ยืมเงินเพื
อลงทนุในทรัพย์สินเพิ
มเติมของ CPNREIT เนื
องจากเงินกู้ยืมมีต้นทนุตํ
ากวา่ต้นทนุจากการเพิ
มเงินทนุจาก
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ผู้ ถือหน่วย ซึ
งจะเป็นการช่วยเพิ
มอตัราผลตอบแทนการลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วย สําหรับค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารกองทรัสต์เพิ
มขึ $น 11.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเปลี
ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT  

ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที
 4 ปี 2560 มีจํานวนเทา่กบั 274.4 ล้านบาท เพิ
มขึ $น 85.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.4 

จากไตรมาสที
 4 ปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ
มขึ $นของคา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งเพิ
มขึ $น 29.3 ล้านบาท

หรือร้อยละ 27.9 และต้นทุนเช่าและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.8 จากไตรมาส

เดียวกันของปี 2559 เนื
องจากค่าคอมมิชชั
นที
สูงขึ $นจากสญัญาต่ออายุและสญัญาใหม่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 รวมทั $งดอกเบี $ยจ่ายที
สงูขึ $น 24.2 ล้าน

บาท เนื
องจากการใช้เงินกู้ยืมเพื
อลงทนุในทรัพย์สินเพิ
มเติมดงัที
กลา่วมาแล้วข้างต้น นอกจากนี $ ค่าใช้จ่ายรวมยงัเพิ
มขึ $น

เนื
องจากค่าใช้จ่ายของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
ได้ลงทุนเพิ
มเติม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารกองทรัสต์เพิ
มขึ $นจากการเปลี
ยนแปลงคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT ด้วย 

เมื
อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที
 3 ปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ
มขึ $น 105.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.3 สาเหตหุลกัมา

จากการเพิ
มขึ $นของต้นทนุเช่าและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.9 และค่าธรรมเนียม

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ
งเพิ
มขึ $น 43.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.0 โดยเป็นผลหลกัมาจากคา่คอมมิชชั
นที
สงูขึ $นจากสญัญา

ตอ่อายแุละสญัญาใหมข่องโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 และคา่คอมมิชชั
นในการตอ่

อายสุญัญาเช่าและทําสญัญาเช่าใหม่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากการทยอยเปิดพื $นที
ให้บริการภายหลงั

การปรับปรุงโครงการครั $งใหญ่ในเดือนธันวาคม รวมทั $งดอกเบี $ยจ่ายที
สงูขึ $น 24.7 ล้านบาท เนื
องจากการใช้เงินกู้ยืมเพื
อ

ลงทุนในทรัพย์สินเพิ
มเติมดงัที
กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี $ ค่าใช้จ่ายรวมยงัเพิ
มขึ $นเนื
องจากค่าใช้จ่ายของโครงการ

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที
ได้ลงทนุเพิ
มเติม และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์เพิ
มขึ $นจากการ

เปลี
ยนแปลงคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT ด้วย 

ค่าใช้จ่ายรวมของ CPNREIT สําหรับระยะเวลา 29 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั $งสิ $น 154.6 

ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 108.6 ล้านบาท ดอกเบี $ยจ่าย 30.1 ล้านบาท และ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์ 15.9 ล้านบาท 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

รายได้จากการลงทนุสทุธิในปี 2560 มีจํานวนทั $งสิ $น 2,724.0 ล้านบาท ลดลง 106.8 ล้านบาท หรือ 3.8% จาก 

2,830.8 ล้านบาท จากปี 2559 โดยเป็นผลจากรายได้รวมที
ลดลง 4.8 ล้านบาท หรือ 0.1% และการเพิ
มขึ $นของคา่ใช้จ่าย

รวม 102.0 ล้านบาท หรือ 14.6%  
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รายได้จากการลงทนุสทุธิในไตรมาสที
 4 ปี 2560 มีจํานวนเทา่กบั 662.4 ล้านบาท ลดลง 60.3 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 8.3 เมื
อเทียบกบัไตรมาสที
 4 ปี 2559 เนื
องจากรายได้รวมที
เพิ
มขึ $น 25.4 ล้านบาท ซึ
งน้อยกว่าคา่ใช้จ่ายรวมที
เพิ
มขึ $น 

85.7 ล้านบาท 

เมื
อเทียบกับไตรมาสที
 3 ปี 2560 รายได้จากการลงทุนสุทธิลดลงเล็กน้อย 1.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 

เนื
องจากรายได้รวมที
เพิ
มขึ $น 103.4 ล้านบาท ซึ
งน้อยกวา่คา่ใช้จ่ายรวมที
เพิ
มขึ $น 105.3 ล้านบาท 

รายได้จากการลงทุนสุทธิของ CPNREIT สําหรับระยะเวลา 29 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน

ทั $งสิ $น 223.7 ล้านบาท 

 ความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราสว่นรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์สทุธิของปี 2560 อยูที่
ร้อยละ 81.5 ลดลงร้อยละ 1.9 จากปี 2559 เป็นผลมา

จากการลดลงของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 2.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 ในขณะที
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์เพิ
มขึ $น 67.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 จากปี 2559 จึงเป็นผลให้อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนสทุธิ

ลดลงร้อยละ 3.0 มาอยูที่
ร้อยละ 77.3 จากการที
รายได้จากการลงทนุสทุธิลดลง 106.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 

 การเปลี�ยนแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 CPNREIT มีสนิทรัพย์รวม 47,055.6 ล้านบาท เพิ
มขึ $นจากสนิทรัพย์รวมของ CPNRF 

ณ วันที
 31 ธันวาคม 2559 และ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 13,451.7 ล้านบาท และ 13,283.2 ล้านบาทตามลําดับ 

เนื
องจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ
มเติม ประกอบด้วยโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

เมื
อวันที
 1 ธันวาคม 2560 ทําให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ $นปี 2560 เพิ
มขึ $นจาก 32,309.0 ล้านบาท และ 

32,402.0 ล้านบาท ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 และ 30 กนัยายน 2560 ตามลาํดบั เป็น 44,310.0 ล้านบาท  

CPNREIT มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ และเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที
 31 ธันวาคม 2560 รวมทั $งสิ $น 

2,042.4 ล้านบาท โดยแบง่เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 990.0 ล้านบาทและเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,052.4 ล้านบาท 

เพิ
มขึ $นจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์และเงินสดและเงินฝากธนาคารของ CPNRF ณ วันที
 31 ธันวาคม 2559 และ 30 

กนัยายน 2560 เท่ากบั 914.8 ล้านบาทและ 828.0 ล้านบาท ตามลําดบั เนื
องจาก ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 CPNREIT 

มีเจ้าหนี $ภาษีหกั ณ ที
จ่ายรอชําระเป็นจํานวน 597.9 ล้านบาท ซึ
งปัจจบุนัได้ชําระแล้ว 

เงินกู้ ยืม ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 14,453.7 ล้านบาท เพิ
มขึ $นจากจํานวน 1,874.6 ล้านบาท และ 

1,917.8 ล้านบาท ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามลําดบั เนื
องจากการใช้เงินกู้ยืมเพื
อลงทนุใน

ทรัพย์สนิเพิ
มเติม 
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สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที
 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 29,462.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 

13.3164 ล้านบาท ลดลงจาก 13.5561 บาทต่อหน่วย และ 13.6225 บาทต่อหน่วย ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 และ 30 

กนัยายน 2560 ตามลาํดบั 

เนื
องจาก CPNRF ได้จ่ายเงินปันผลครั $งสดุท้ายก่อนการแปลงสภาพจากผลการดําเนินงานของไตรมาสที
 3 ปี 

2560 และได้แปลงสภาพมาเป็นกองทรัสต์ในวนัที
 1 ธันวาคม 2560 ทําให้ CPNRF มีกําไรสะสมจากผลการดําเนินงาน

จํานวน 2 เดือน คือตั $งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ที
ยงัไม่ได้จ่ายออกไปให้แก่ผู้ ถือหน่วย ซึ
งเมื
อมีการ

แปลงสภาพ กําไรสะสมนี $ได้ถูกบนัทึกเป็นทุนที
ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในงบการเงินของ CPNREIT จึงทําให้เกิดการ

เปลี
ยนแปลงในงบการเงินในสว่นของทนุ  
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผุ้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

- ไมม่ี - 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี�ยวกับคุณสมบตัิของผู้ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าตรวจสอบภายใน 

- ไมม่ี - 



ทรัสต์เพื
อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ี - 
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